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ÖNSÖZ 

Türk Parlamento Tarihi, 1877 tarihinde yapılan iki dereceli seçimler sonucu 
115 üyeden oluşan Meclis-i Mebus an 'in kurulmasıyla başlamıştır. 

Bu ilk parlamentonun ardından 1908 yılı başlarında giderek artan dış geliş
meler ve aydınlar muhalefeti sonucu, "Meclis-i Umumî" 23 Temmuz 1908 'de top
landı. Böylece, II. Meşrutiyet dönemi de başlamış oldu. 

Türk Parlamento tarihimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan birinci Mec
lis 'le büyük bir dönüşüm ve değişim yaşamıştır. Savaş ortamında oluşturulan ve 
Millî Mücadeleyi fiilen yönlendirerek başarıya ulaştıran bu parlamentoya, "Gazi 
Meclis " adı verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 
oluşturulan Gazi Meclis, millî egemenlik temeli üzerine kurulmuştur. 

Millî egemenlik ilkesi, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamış; Türk milletini, 
şekli ve özü Cumhuriyet olan devlet yapısına ulaştırmıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından yaşanan siyasî gelişmeler ise, 
demokratik parlamenter rejimimizi olgunlaştırmıştır. 

Böylesi tarihî bir geçmişe sahip olan ve bugün 84. yılını gurur ve onurla kut
layan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel 
dayanağıdır. 

Bu tarihî perspektif içerisinde kurulan parlamentomuzun geçmişte yaptığı 
çalışmaların ve ortaya koyduğu belgelerin bugünkü Meclis çalışmalarına önem
li katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 

Meclisimizin geçmişte gerçekleştirdiği yasama ve denetleme faaliyetlerini 
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak bilimsel çalışmaların yapılmasının, 
ulusal tarih bilincimiz açısından da önemli olduğuna inanıyorum. 

Bu anlayışın sonucu olarak, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu kurul
muş ve parlamento tarihimiz üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 

Meclisimiz, bu çalışmalar sonucunda "Türk Parlamento Tarihi" isimli bir 
eseri hazırlayarak, demokrasi tarihimizin zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır. 

Eserde siyasî tarihimizin önemli bir kesiti olan 1939-1943 yılları arasında, 
Meclisin yaptığı çalışmalar bilimsel bir disiplinle ele alınmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin VI. Dönem faaliyetlerini ilgililere ve 
kamuoyuna belgelerle sunan eser, bu yönüyle kaynak olma özelliğini de taşımak
tadır. 

Türk Parlamentosu 'nun kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerini, üyelerin biyog
rafilerini bir bütünlük içinde ayrıntılarıyla inceleyen bu çalışmanın Cumhuriyeti 
kuran iradeye bir vefa borcu olduğuna inanıyorum. 

Kronolojik bir yaklaşımla hazırlanan eser içerisinde, o dönem Milletvekil
lerinin ihtisaslarına ve bildikleri yabancı dillere göre tasniflerine ait bilgilere de 
ulaşmak mümkün. 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu 'nca hazırlanan, demokrasi tari
himizin hafızasını oluşturan bu bilimsel eserin, Milletvekillerine, araştırmacılara 
ve gelecek kuşaklara ışık tutacağı inancındayım. 

Türk Parlamento tarihi üzerindeki çalışmaları başlatan 18. Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İ. Kaya Erdem başta olmak üzere, bu çalış
maları teşvik edip günümüze kadar sürdüren diğer Sayın Meclis Başkanlarına bu 
vesileyle teşekkür ediyorum. 

Eseri, belgelere dayanarak belgesel mahiyette hazırlayıp telif eden Devlet Ar
şivleri Eski Genel Müdürü Araştırmacı Yazar Sayın İsmet Binark'ı ve milletvekil
lerinin biyografilerini hazırlayan Müşavir Sayın Şenal Günay ile Türk Parlamen
to Tarihi Araştırma Grubu 'ndaki görevlileri kutluyorum, 

Ayrıca, çalışmalar arasında koordinasyonu sağlayan Prof. Dr. Sayın Ahmet 
Mumcu 'ya ve eserin yayınlanmasını sağlayarak, Türk Parlamento Tarihi çalış
malarını devam ettiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Başkanı ve Genel Sek
reter Sayın Rauf Bozkurt başta olmak üzere, vakfın yönetim kuruluna ve çalış
mada emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. 

Tarihimizi âdeta detaylarıyla ortaya koyan, bir ulusal hafıza oluşturan bu 
eserin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

/ ' s 

Bülent ARINÇ / 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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SUNUŞ 

Parlamento, temsili demokrasilerde, özellikle de parlamenter rejimlerde 
yasama yetkisini kullanan ve hükümeti denetleyen kurumdur. Geniş anlamda par
lamento, değişik adlarla anılsa da bütün temsili rejimlerde var olan ve genel 
seçimler sonucunda teşekkül eden yasama organını ifade eder. 

Bu kurumun, parlamentonun beşiği olarak kabul edilen İngiltere'de, I. Ed-
ward'ın 1295'te halkın şikâyetlerini dinlemek ve vergileri belirlemek üzere şehir 
ve kasaba temsilcilerini 'Magnum Concilium' adlı krallık meclisine çağırmasıyla 
ortaya çıktığı görülür. 

Kara Avrupa 'sında modern anlamda parlamento ise, Fransız İhtilâli ve Millî 
Meclis'le ortaya çıkmıştır. Fransa'da eski rejim (ancien regime) döneminin 
kurumları olan 'Parlament'ler ile 'Etats-Generaux'da modern parlamentonun or
taya çıkmasına bir ölçüde kaynaklık etmiştir. 

Fransız İhtilâli'nin ve İngilizparlamentarizminin tesiriyle krallardan yasama 
yetkisini alan ve seçimle işbaşına gelen parlamentolar bütün Avrupa demok
rasilerinin temel anayasal organı durumuna gelmişlerdir. 

Bir yasama meclisi olarak parlamento bâzı demokrasilerde tek meclisli, 
bâzılarında ise çift meclislidir. Tek meclisli parlamentoların kökleri Fransa 'da, 
çift meclislilerinki ise İngiltere'dedir. 

* 

Türkiye'de gerek Cumhuriyet öncesinde, gerekse Cumhuriyet döneminde tek 
ve iki meclisli modeller uygulanmıştır. 

31 Aralık 1876'da, Osmanlı dönemi Türkiye'sinde I. Meşrutiyet ilân edildi. I. 
Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte Osmanlı Devleti ilk yazılı anayasayı (Kanûn-ı 
Esâsı) yürürlüğe koymuştur. 119 Madde ve 19 bölümden meydana gelen bu 
anayasa, devletin genel yapısını, organlarını, bunlar arasındaki münasebetleri, 
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini belirtmiş, böylece ilk defa Osmanlı 
Devleti'nin hukukî durumu belgelenmiştir. 

1876 Kanûn-ı Esâsî'sinin kabul ettiği iki meclisli sistem, 'Heyet-i Mebusân' 
(Meclis-i Mebusân) ve 'Heyet-i Ayân'a (Meclis-i Ayan) dayanıyordu. Meclis-i 
Umûmî adı verilen parlamentoyu, padişah tarafından seçilen Heyet-i Ayan ile er
kek Osmanlı vatandaşları tarafından seçilen Heyet-i Mebusân meydana 
getiriyordu. Bu meclis, her yıl padişahın irâdesi ile toplanır ve gene padişahın 
irâdesi ile dağılırdı. Heyet-i Mebusân 13 Şubat 1878'de II. Abdülhamid tarafın-
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dan tatil edilince, Heyet-i Ayân'ın da çalışmaları durduruldu. II. Meşrutiyetin 
ilânı üzerine yeniden çalışmaya başladı. Kanûn-ı Esâsî'de 1909'da yapılan 
değişikliklerle her konuda kanun teklif etme yetkisini elde eden Heyet-i Ayân'ın 
hukukî varlığı, Osmanlı Devleti'nin çöküşü ile son bulmuştur. 

I876'da ilân edilen I. Meşrutiyet ile başlayan anayasa hareketleri, batıdaki 
anayasa gelişmelerinin uzantısı olup, gittikçe güçlenmeye başlayan Avrupa kar
şısında tutunabilmek amacıyla batı tipi kurumların imparatorluğa getirilmesiydi. 

Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte, sınırlı da olsa par
lamenter düzene geçilerek, Kanûn-ı Esâsîyeniden yürürlük kazanmıştır. Kanûn-ı 
Esâsî'nin ilânı ve bunu takiben 1877'de ilk Meclis-i Mebusân'ın açılması, par
lamenter rejime bir başlangıç olmuştur. 

Bütün eksikliklerine rağmen, 1876 Anayasası, sınırlı da olsa halkın yönetim
de temsil edilmesi, parlamentonun kurulması ve temsili rejime geçişin sağlanması 
bakımından hukukî bir reform olarak mütalâa edilmelidir. 

Tanzimatla başlayan, siyasî ve hukukî müesseselerdeki ikilik, Cumhuriyetin 
kurulmasını müteakip ortadan kaldırılmış; Osmanlı mutlakiyet idaresine ait 
müesseseler terkedilmiştir. 

Meclis hükümeti, yasama ve yürütme kuvvetlerinin, halk tarafından seçilen 
ve halkın doğrudan doğruya temsilcisi sayılan millet meclisinde toplanmış ol
masını, yürütme görevini yerine getiren organların, bu meclisin emrine ve irâde
sine tabî tutulmasını öngören hükümet şeklidir. 

Meclis hükümeti sisteminin temelinde, millet irâdesinin ve hâkimiyetinin 
bölünmezlik prensibi vardır. 1921 Anayasası döneminde görülen meclis hükümeti 
sistemi, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı şartlarından doğmuş ve millet 
hâkimiyetinin bölünmezliği prensibine dayanmıştır. Nitekim, 1921 Anayasasının 
birinci maddesi "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" hükmünü ifade etmektedir. 

Millî egemenlik en geniş anlatımıyla, halkın kendi kaderini bizzat kendisinin 
belirleme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın millet adına kullanılması, milleti 
temsil eden parlamentolarca yürütülür. Millî egemenlik ilkesi, demokratik siyasî 
rejimimizin meşru temele dayanmasında önemli bir yer tuttuğu gibi, siyasî reji
mimizin istikrarlı bir şekilde işlemesinin de en büyük desteğidir. 

Millî egemenlik ve meclisin üstünlüğü ilkeleri, Millî Mücadele'de birlikte or
taya çıkmış ve birbirlerini tamamlamışlardır. 23 Nisanl920'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, millî egemenlik düşüncesinin meş
ruluğunun genel kabulü yönünde önemli bir adım atılmıştır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin açılmasıyla Osmanlı Devleti'nde egemen olan 'Hâkimiyet-i 
Siyasîye', 'Hâkimiyet-i Millîye'ye dönüşmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irâdesinin yönettiği meclistir. 'Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kararlarında da temel dayanak olmuştur. Cumhuriyetimiz de, millî 
egemenlik ilkesinin tabiî bir sonucudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin kollektif şuurunda çok ayrı 
ve özel bir yeri vardır. Yakın dönem Türk siyasî hayatında ve kültüründe, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk'ün Kurtuluş Savaşı, Türk inkılâbı, millî egemenlik il
kesi ve Cumhuriyetle özdeşleşmiştir. 

Kurtuluş Savaşı ve bölünmez millî egemenlik anlayışı gibi sebeplerle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adı altında tek meclisli yapılar getiren 1921 ve 1924 Teş-
kilât-ı Esâsî'ye kanunlarından sonra, 1961 Anayasası iki meclisli parlamento 
modelini benimsenmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, 
büyük bölümü seçilmiş, bir bölümü de atanmış üyelerden teşekkül eden karma 
yapılı bir ikinci meclis (senato) teşekkül ettirilmiştir. Bilâhare, ikinci meclisin 
yasama işlerini yavaşlattığı ve gereksiz olduğu gerekçesiyle 1982 Anayasası ile 
yeniden tek meclis sistemine dönülmüştür. 

* 

Parlamentoların iç yapısı ülkelere göre değişiklik gösterir. Parlamentoların 
yapısı anayasadan, meclis içtüzüklerinden ve teamüllerden kaynaklanan kural
larla oluşur ve bunlara göre çalışır. Parlamentoların günümüzde ortak ve vaz
geçilmez birim ve organları, başkanlık divânı, komisyonlar, siyasî parti grupları 
ve teknik personeldir. Başkan ve başkanlık divânı meclis tarafından seçilir. Par
lamento başkanının tarafsızlığı esastır. Başkanlık divânı üyelikleri genellikle 
meclisteki partiler arasında sayısal güçleriyle orantılı olarak dağıtılır. Meclis
lerin birer iç organı durumunda olan komisyonlar genellikle uzmanlık alanlarına 
göre kurulurlar (Millî savunma, dışişleri, eğitim, bütçe ve plân ve benzeri gibi). 

Meclis komisyonlarının teşekkülü ile ilgili tarihi uzantı, İngiliz ve Fransız 
parlamentarizmine dayanır. Uzmanlık komisyonları genellikle bütün yasama 
dönemi boyunca faaliyet gösteren sürekli kurullardır. Buna karşılık hükümetin ve 
yürütmenin denetlenmesi veya belli konularda araştırma yapılması gibi, zamanla 
sınırlı görevleri üstlenen komisyonlar (soruşturma veya araştırma komisyonları) 
çalışmalarını tamamlayınca dağılırlar. Bunlara özel komisyonlar adı da verilir. 

Çağdaş parlamentolarda siyasî parti grupları, yasama ve denetleme çalış
malarının esasını oluşturur. Parlamentoların iç çalışmaları genellikle içtüzükler
le tesbit edilir.Bunların toplantı düzeni, iki genel seçim arası dönemi ifade eden 
yasama dönemi ve bunun yıllara bölünmüş biçimi olan dilimlerden, yasama yılın-
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dan meydana gelir. Parlamentonun belli bir gün boyunca yaptığı toplantı, bir
leşim; o günkü birleşimin çeşitli aralarla bölünen parçalarının her biri ise otu
rum olarak adlandırılır. 

Parlamento üyelerinin yasama ve denetleme çalışmalarını hiçbir etki ve bas
kı altında kalmadan yerine getirebilmelerim sağlayıcı ve koruyucu mekanizmalar, 
parlamenter dokunulmazlıklarını ortaya koymuştur. Bu dokunulmazlıklar, par
lamenterlerin oy ve sözlerinden dolayı kovuşturulmamalarını sağlayan mutlak 
dokunulmazlık olan yasama dokunulmazlığı ile, parlamento dışı faaliyetleri 
sırasında işledikleri öne sürülen suçlardan tutuklanmalarını veya kovuşturul-
malarını, yasama organının vereceği karara bağlayan nisbî veya geçici yasama 
dokunulmazlığı güvencesidir. 

* 
Parlamenter sistem, parlamenter rejim olarak da bilinir. Yasama ve yürütme 

arasında bir güçler ayrılığı, denge ve işbirliği kuran bir yönetim biçimidir. 
Parlamenter sistem, parlamentonun beşiği sayılan İngiltere'de doğmuştur. 

Parlamenter rejim, ana çizgileriyle ilk olarak XVIII. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya 
çıkmış; takibeden yüzyılda ise Avrupa'ya yayılmıştır. Parlamenter sistemin doğuş 
özelliklerinin başlıcası, mutlak monarşiye karşı halkı temsil eden bir parlamen
tonun doğup gelişmesi, yasama yetkisini kullanması ve hükümeti denetler duru
ma gelmesidir. 

Parlamenter sistem, XX. yüzyılda pek çok ülkede, özellikle kara Avrupası'nda 
anayasa eliyle hukukî kalıplara sokulmak istenmiş ve bu anlamda nazarî ve 
teorik düzeltme gayretlerine de konu olmuştur. 

Parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliği or
ganik ve fonksiyonel biçimler gösterir Organik işbirliği, bu organların birbir
lerinin kuruluş ve varlıklarına belli ölçülerde karışabilmesi anlamındadır. 
Hükümetin ve bazen de cumhurbaşkanının parlamento içinden seçilmesi, baş
bakan ve bakanlar kurulu üyelerinin parlamento içinden çıkması, yasama or
ganının yürütmenin organik oluşumu üzerindeki tesirine örnektir. Buna karşılık, 
yürütmenin belli şartlarda parlamentonun görev süresine son verebilmesine im
kân sağlayan fesih yetkisi de yürütmenin yasamanın organik teşekkülüne müda
hale hakkını gösterir. 

Parlamenter sistemde kanunların büyük ölçüde hükümetler tarafından hazır
lanması bunun en belirgin göstergesidir. Hükümetler kanunların mecliste 
görüşülmesi sırasında da kendi tasarılarını savunma ve açıklamalarda bulunma 
gibi yollarla yasama sürecini etkileme imkânına sahiptirler. Kanunların par
lamento tarafından kabulünden sonra, yürütmenin, bir başka ifade ile devlet baş-
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kanının veya cumhurbaşkanının onayını takiben yayımlanması, yürütmenin 
yasalaştırma süresi içinde oynadığı bir başka önemli roldür. 

Parlamenter sistemlerde yürütme, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı ile 
başbakan ve bakanlar kurulu olmak üzere iki başlı bir görünüm taşır. Yürütmenin 
iki başlı bir organ görünümünde olmasına karşılık, sembolik bir konumu olan 
devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı, kural olarak, devletin birliğini ve ülkenin 
bütünlüğünü temsil etme yetkisini taşır. Klasik parlamenter sistemde, devlet baş
kanı aktif politikanın dışında kalır; yürütmenin asıl başı olan başbakan ve bakan
lar kurulu ona karşı değil, yalnız parlamento önünde sorumludur. 

Devlet başkanının parlamenter sistemde oynadığı en önemli rol, yasama ve 
yürütme organları arasında uyuşmazlık çıktığı durumlarda hakemlik yapmasıdır. 
Bu özellikle, belli şartlar gerçekleştiğinde yasama meclisinin feshedilmesinde 
devlet başkanının oynadığı rolde kendini gösteren bir husustur. 

İfade edildiği gibi, parlamenter sistemde bakanlar kurulu siyasî bakımdan 
parlamento önünde sorumludur. Bu sorumluluk ise, bakanlar kurulunda yer alan 
her bakanın kendi görev alanını ilgilendiren ferdî sorumluluğu ile bakanlar kuru
lunun genel politikasından dolayı üstlendiği kollektif sorumluluktur. 

Siyasî sorumluluğun özü, parlamentonun güvenine sahip olmayan bir bakan
lar kurulunun görev başında kalamayacağıdır. Bu güvenin olup olmadığı ise, 
göreve başlarken ve görev sırasında yapılan güven oylamalarında belli olur. 
Bakanlar kurulunun görevi sırasında kendisine karşı güvensizlik önergesi veya 
gensoru önergesi verilebilir. Bunların gereği olarak yapılan güven oylaması 
neticesinde hükümetin göreve devam edip edemeyeceği anlaşılır. Bakanlar kuru
lu da, dilerse kendisi için parlamentodan güven talebinde bulunabilir. Parlamen
ter sistemlerde hükümetin istikrarını sağlamak ve krizleri önlemek düşüncesiyle, 
hükümetlerin güven oyu alması genellikle basit çoğunluk, düşürülmesi ise salt 
çoğunluk şartlarına bağlanmış, böylece hükümet kurma kolaylaştırılmış, 
hükümeti düşürme ise zorlaştırılmıştır. 

Parlamenter sistem, siyasî partilerin varlığı sebebiyle, günümüz uy
gulamalarında, yumuşak bir güçler ayrılığını öngören klasik anlamından uzak
laşmıştır. Yasama ve yürütme klasik ayrılığı eski anlamını kaybetmekte, bunun 
yerini iktidar ve muhalefet ayrılığı olgusu almaktadır. Bir başka ifade ile, 
günümüzde parlamenter sistemler parlamentarizmin geleneksel ve anayasal un
surları tarafından olduğu kadar, günlük siyasî hayatın temel kurumları olan 
siyasî partiler ve partiler sistemi tarafından da şekillendirilmektedir. 

* 
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"VI. Dönem Türk Parlamento Tarihi" çalışmalarının çerçevesi içinde yer alan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bilindiği gibi Cumhuriyet döneminin en eski partisidir. 
Bu partinin kuruluşu, ilkeleri ve partideki gelişmeler, Atatürk'le, Millî Mücadele 
ve Cumhuriyet tarihimizle doğrudan bağlantılıdır. Cumhuriyet rejimi ile CHP bir 
noktaya kadar özdeştir. 

1924'e kadar Halk Fırkası, 1924-1935 arasında Cumhuriyet Halk Fırkası 
olarak adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasî 
partisidir. 1923-1950 arasında aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar tek 
parti yönetimi ülkeyi idare etmiştir. 

Halk Fırkası, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasından sonra, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasî bir partiye dönüştürülmesiyle kurul
muştur. Atatürk partiyi kurma amacını ilk defa 1922 yılında açıklamış, 'Halk Fır
kası' adını da ilk defa bu açıklamasında kullanmıştır. Atatürk, 6 Aralık 1922 tarihin
de Ankara'da verdiği demeçte kurulacak yeni partinin esaslarını anlatmıştır. 

Bu demecinde Atatürk'ün üzerinde önemle durduğu konular, ülkenin 
ekonomik ve sosyal durumuyla, programlı çalışma ve halkçılıkla ilgilidir. 

Halk Fırkası'nın kuruluşu ile ilgili karar 9 Eylül 1923'te açıklanmışsa da, 
Halk Fırkası'nın resmî kuruluş tarihi 11 Eylül 1923'tür. 

Kuruluşunda resmî bir programı bulunmayan ve siyasî çalışmalarında 
'Dokuz Umde'yi temel alan partinin genel başkanlığına TBMM Başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, genel başkan vekilliğine ismet [inönü] ve genel sekreter
liğine de Recep [PekerJ seçilmiştir. 

Halk Fırkası'nın nizamnamesinde, temel ilkeler olarak millî egemenliğin halk 
tarafından ve halk için uygulanması, bir başka ifade ile halkın kendi kendini idare 
etmesi, Türkiye'yi çağdaşlaştırma ve hukuk devletini egemen kılma gibi hususlar 
yer almıştır. 

Halk Fırkası'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra, İsmet [İnönü] ile Baş
bakan Fethi [Okyar] arasında baş gösteren anlaşmazlık, Halk Fırkası'nın Meclis 
grubunda tartışmalara yol açmış; ortaya çıkan siyasî bunalım, Cumhuriyet'in 
ilânı (29 Ekim 1923) ve Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle son 
bulmuştur. Bu arada İsmet [İnönü] de başbakanlığa atanmıştır. 

Ancak bütün bu gelişmeler, parti içindeki tartışmaların durulmasını sağ
layamamış, Halifeliğin kaldırılması ve 1924 Anayasası'nın kabul edilmesinden 
sonra Kâzım [Karabekir], Rauf[Orbay], Refet [Bele], Ali Fuat [Cebesoy] ve Ad-
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nan [Adıvar] ile birlikte bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan ayrılarak 17 
Kasım 1924'te, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver 
Cumhuriyet Halk Fırkasını kurmuşlardır. Bu arada Halk Fırkası da, Cumhuriyet 
Halk Fırkası adını almıştır (10 Kasım 1924). 

Yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkasının 
kuvvetler birliğine dayanan bir meclis hükümeti görüşüne karşılık, ılımlı bir kuv
vetler ayrılığı sistemini benimsiyor, cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının bir 
kişide birleşmemesini istiyordu. 1925 yılında Doğu illerimizde ortaya çıkan Şeyh 
Sait İsyanı ile bâzı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin bağlantısı ol
duğu ileri sürülmüş ve isyanın ardından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu'na 
dayanılarak 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Fırkası, nizamnamesinin demokratik bir hüviyet taşımasına 
karşılık, ilk yıllarında teşkilâtlanmada merkeziyetçi bir model uygulamış; ülkeyi 
14 mıntıkaya ayırarak, her mıntıkaya merkezden birer müfettiş atamış, ayrıca il 
teşkilâtlarının başında bulunan mutemetleri ve belediye başkanlarını merkezden 
tesbit etmiştir. 

Bu arada toplumdan gelen muhalefeti denetim altında tutmak için 12 Ağustos 
1930'da, Ali Fethi [Okyar] başkanlığında, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurul
masıyla yeniden iki partili sisteme dönülmüşse de, bu uzun sürmemiştir. 
Muhalefetin istenmeyen bir çizgiye kayması ve hızla gelişme göstermesi üzerine 
Serbest Cumhuriyet Fırkası baskılar sonunda kendini 17 Kasım 1930 tarihinde 
feshetmiştir. 

Böylece çok partili hayatın başlaması için verilen mücadele neticesiz kalmış
tır. Bu başarısızlığın en büyük sebebi, şüphesiz demokrasi kültürünün eksikliğidir. 

Çok partili rejim teşebbüslerinin başarısızlığından sonra Cumhuriyet Halk 
Partisi gerek teşkilâtlanma, gerekse program yönünden daha çarpıcı çalışmalar 
içine girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu dönemde sosyo-ekonomik 
konularla daha çok ilgilenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile devletin 1930 yılın
dan sonra birbirine daha yakınlaştığı, özdeşleştiği görülür. 

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde modernleşmeyi hedef alan Türk 
siyasî eliti, genelde birlik içinde hareket etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi saf
larında toplanmıştır. 

Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefatından bir gün sonra toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü seçmiştir. 
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Atatürk'ün vefatı ile boşalan parti genel başkanlığına tüzük gereğince seçim yap
mak için, 26 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da CHP I. Olağanüstü Kurultayı top
lanmıştır. Bu kurultayda CHP Tüzüğünde yapılan değişikliklerle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanlığına 'Değişmez Başkanı' sıfatıyla İsmet İnönü getiril
miştir. 

Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan ve çok partili sisteme geçil
mesine kadar geçen bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye 'Millî Şef denilmiş ve bu döneme de genellikle 
'Millî Şef Dönemi' adı verilmiştir. 

İsmet İnönü'ye resmen değişmez millî şef denilmesi, Cumhuriyet Halk Par-
tisi'nin 26 Aralık 1938'de toplanan Olağanüstü Kurultayında yapılan tüzük 
değişikliği sırasında alınan kararın sonucudur. Atatürk'ün ölümü üzerine, 1939 
yılında toplanması gereken kurultay, partinin yeni genel başkanının seçilebilmesi 
için öne alınmış, bu arada yukarıda ifade edildiği gibi, parti tüzüğünde değişik
likler yapılmış, tüzük değişikliğinin gerekçesinde parti Genel Sekreteri Refik Say-
dam'ın 'millîşef deyimini kullandığı, kurultayda konuşan kurultay başkanı Celâl 
Bayar'ın da İnönü'yü 'millî şef olarak adlandırdığı görülür. İşte bu kurultaydan 
başlayarak, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'millî şef olarak anılacak ve bu onun 
resmî unvanı olacaktır. 

Yukarıda atıfta bulunduğumuz tüzük değişikliğinde, 'millî şef in tanımı da 
yapılmıştır. Gerekçeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi dar anlamda bir siyasî par
ti değildir. Vatandaşları çatısı altında toplayan milletin partisidir. Bu sebeple de 
partinin şefi, tabiî olarak 'millî' şeftir. 

Başta basın olmak üzere, çok geniş çevrelerin bu tâbiri benimsemesi sebebiy
le İsmet İnönü "Millî Şef, onun cumhurbaşkanlığı dönemi de "Millî Şef Dönemi" 
olarak anılmıştır. Bu deyim, İsmet İnönü'nün gerek siyasî hayatında, gerekse par
ti içindeki sarsılmaz otoritesinin bir sembolü olmuştur. 

İnönü'ye yakıştırılan bir başka sıfat da, 'İkinci Adam' lıktır. Şevket Süreyya 
Aydemir, ismet inönü'yü anlattığı üç ciltlik eserine 'İkinci Adam' ismini vermiştir. 

ismet inönü'nün cumhurbaşkanı ve millî şef olmasından kısa bir süre sonra 
II. Dünya Savaşı başlamıştır. Millî şef dönemi, II. Dünya Savaşı ile aynı yıllara 
rastlamaktadır. Türkiye bu savaşa girmemeyi başarmış olmakla birlikte, II. Dün
ya Savaşı yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, dönemin unutulmayan 
mirası olarak kalmıştır. 
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Türkiye 24 Şubat 1945'te Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzalayarak bu 
teşkilâtın kurucu üyesi olmuştur. Bu tercih, ülkedeki tek parti rejimini oldukça 
sarsmıştır. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nin, politik sistemini daha 
demokratik bir hale getirmedikçe Türkiye'nin batıdan beklediği desteği alamaya
cağını belirtmesi, tek parti yöneticilerinin demokrasi yönünde tavır değiştir
melerine sebep olmuştur. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni kabul etmekle, bu kuruluşun 
daha demokratik ve hürriyetçi bir rejime geçilmesi isteğini kabul etmiş oluyordu. 
Nitekim, Türkiye 1945'de San Francisco Konferansı'nda bir açıklama yaparak, 
en kısa sürede ülkede her türlü demokratik cereyanların gelişmesine müsaade 
edileceğini açıklamıştır.' 

Bu açıklamayı 19 Mayıs 1945'te Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün beyanatı 
takip etmiştir. İnönü, cumhuriyet rejiminin ortaya koyduğu siyasî sistemle halk 
hükümeti şeklinin her cephesiyle gelişeceğini ve harp hâlinin mecbur kıldığı şart
lar ortadan kalktıkça, ülkenin siyasî ve kültür hayatında demokrasi prensiplerinin 
gittikçe daha fazla yer tutacağını ifade etmiştir.2 Cumhuriyet demokrasiye geçme 
gereğini görünce, öncelikle CHP kendi içinde demokrasiye yönelmiştir. 

II. Dünya Savaşı 'ndan sonra pek çok totaliter sistemlerin yıkılması ve demok
rasinin gündeme gelmesi, bütün bu değişiklikleri gören Türk halkının siyasî hak
larını talep etmeye başlaması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın bu istek
lerini yerine getirmek mecburiyetinde kalmıştır. Basında yapılan tenkitler üze
rine, demokratik hayatın başlaması için ihtiyaç duyulan bir muhalefet partisinin 
kurulması çalışmalarına başlanmış; konu yalnız basında değil, parlamentoda da 
tartışılmaya başlanmıştır. 

II. Dünya Savaşı yılları, dış siyasî olay ve etkilerin en yoğun olduğu yıllar 
olarak ayrı bir dönem özelliği göstermektedir. Bu dönem, geçmiş yılların 
birikimiyle kaçınılmaz sonuçlar doğuracak, ülkemizde çok partili hayata geçil
mesini sağlayacaktır. 

Türkiye'nin tek partili bir yönetimden çok partili bir siyasî rejime geçişi, 
yakın dönem siyaset tarihimizin en önemli siyasî reformlarındandır. Şüphesiz, 
Türkiye'de çok partili hayata geçişimizde iç ve dış tesirlerin büyük rolü olmuştur. 
Gerek iç bünyedeki ekonomik, sosyal ve siyasî; gerekse dış politik gelişmelerin 
tesir ve baskısıyla çok partili hayata geçmede toplumun tercih ve kararının ön
celiği tartışılmaz. 

1 bkz.: Ayın Tarihi, Mayıs 1945, 633. s. 
2 Kemal Karpat: Türk Demokrasi Tarihi. 2. bs. İstanbul, 1996, 128. s. 
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Türkiye'de 'Millî Şef dönemi (1938-1945) , İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkan
lığının ilk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin son yıllarını içine alır. 

Türkiye'de 'Millî Şef döneminin, iç ve dış politika açısından geniş ve ayrıntılı 
olarak incelenmesi, şüphesiz tarihi bir tespit yapmanın da ötesinde bir anlam 
taşımaktadır. II Dünya Savaşı sonrasında başlayan yeni dönemin, çok partili 
siyasî sisteme geçişini görmek, bu dönemin çok yakından bilinmesini gerektirir. 

Bir başka ifade ile, bu dönem, II. Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı 
edilerek incelenemez. Ayrıca, bu dönem, çok partili hayata geçişe temel olması 
bakımından da üzerinde durulmaya değerdir. 

Türk parlamento tarihinde her dönemin kendine has bir görünümü ve 
hususiyetleri vardır. Bu dönem, tek partili otoriter bir yönetimin hâkim olduğu bir 
devredir. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyaset ve parlamento hayatında şüphesiz 
özel bir yeri vardır. Yeni Türk devletinin kuruluş felsefesi Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin prensipleri üzerine oturtulmuştur. Bu partinin tarihi ile Cumhuriyet tari
hi, bu dönem siyaset hayatımız ve Türk parlamento tarihi âdeta kaynaşmış hal
dedir. Dolayısıyla bunlardan birini incelerken, diğerini gözardı etmeye imkân 
yoktur. 

Unutmamak gerekir ki, VI. Dönem Türk parlamento tarihini ortaya koyabil
mek için, CHP'nin bu dönem tarihine, parti faaliyetlerine, kurulan hükümetlere 
ve hükümet programlarına yer vermek ve kaynaklar ışığında bir tespit ve objektif 
bir değerlendirme yapmak kaçınılmazdır. CHP'nin bu dönem Türk parlamento 
hayatı ve çalışmaları üzerindeki etkileri konusuna eğilmek, bu dönem parlamen
to tarihinin yazılmasında yerine getirilmesi gereken ilmî ve kaçınılmaz bir sorum
luluktur. 

Bu çalışma ile, CHP hakkında lehte veya aleyhte bir tespit ve değerlendirme 
yapmaktan çok, bütün bir Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş, Türk toplum 
ve siyaset hayatında müessir olmuş bir siyasî partinin, VI Dönemde Türk par
lamento hayatındaki rolü ve yeri nedir?., sorularına belgeler ışığında doğru 
cevaplar aranmaktadır. 

CHP'nin ve Millî Şef döneminin iç ve dış politika açısından, bu kitabın metin 
kısmında yer alan bölüm başlıkları çerçevesinde ele alınması ve incelenmesi, VI 
Dönem Türk parlamento çalışmalarının ve tarihinin yakından bilinmesi ve değer
lendirilmesi bakımından zarurîdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Şef dönemi hakkında çok ayrıntılı ve ciddî 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bâzılarında VI Dönem Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi faaliyetlerine de yer verilmiştir. Bu çalışmaların bir-ikisine bura
da işaret etmek istiyoruz: 

-Celâl Bozkurt: Siyaset Tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi. Dünü, Bugünü, 
İdeolojisi (Siyaset İlmî Açısından Bir İnceleme), [y.y., t.s.J 222 s. 

Kitabın yazılış sebebi, yazarı Bozkurt tarafından, kitabın 'Giriş' bölümünde 
şöyle ifade edilmektedir: 

"Yeni Türk devletinin yapısı Cumhuriyet Halk Partisinin prensipleri üzerine 
oturtulmuştur. Birbiri arkasına yapılan devrimler, bu partinin sorumluluğu veya 
sevk ve idaresi altında geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak ki, Türk 
siyaset hayatında özel bir mevkii ve uzun bir ömrü olan partidir. Bu partinin ta
rihi ile Cumhuriyet tarihi birbirine karışmış, âdeta kaynaşmış haldedir; öyle ki, 
bunlardan birini incelerken diğerini ihmal etmeye imkân yoktur." (11.s.) 

- Fahir Giritlioğlu: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mev
kii. l.C. Ankara 1965 Ayyıldız Matbaası. 460 s. 

Eserin önsözünde yazar, "Yeni Türk Devletinin sağlam yapısı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin prensipleri üzerine oturtulmuştu. Birbiri arkasından yapılan dev
rimler, bu partinin siyasî sorumluluğu altında ve şevki idaresi zamanında tahak
kuk ettirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk siyaset hayatında özel bir mevkii 
ve uzun bir ömrü olan partidir. 

Memleket kaderi üzerinde yıllar boyu istikamet verici rolü bulunan bu millî 
müessesemizin tarihi, ciddî bir tetkike tâbi tutulmadığı gibi, hizmet ve faaliyet
lerinin mahiyet ve değeri, ilmî bir araştırma ve tartışmaya tâbi kılınmamıştır." 
der. (5.s.) 

- Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara 1974 Kalite Mat
baası. VII+ 423 s. 

Kitapta, 1939-1945 yılı yurt içi ve dışı siyasî olaylar ele alınmış; bu dönem 
tek parti yönetimi anlatılmıştır. 

- Doç.Dr. Çetin Yetkin: Türkiye'de Tek Parti Yönetimi. İstanbul 1983 Altın 
Kitaplar Matbaası. 320 s. 

"Bilimsel Sorunlar Dizisi" 
Dr. Yetkin, geniş bir başlık altında, 1930-1945 yıllarını içine alan bir dönemi 

incelemektedir. Kitabın giriş kısmında, eserin müellifi, çalışmasının amacını; 
"... bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 1930-1945 yılları arasındaki iç siyasal 

gelişmelerini, sınıfsal yapıda oluşan değişiklikler temel alınarak ve dış siyasal 
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koşulların etkileri gözönünde tutularak, birbirini izleyen toplumsal ve siyasal 
olaylar çerçevesinde ve belirtilen yaklaşımla incelemektir" şeklinde ifade etmek
tedir. (23. s.). 

Millî Şef döneminin ele alındığı en ciddî akademik çalışmalardan biri, 
1985'te A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yapılmış olan Cemil Koçak'ın 
"Türkiye'de Millî Şef Dönemi, 1938-1945"ad ve muhtevalı doktora tezidir. Aynı 
adla kitap olarak da yayınlanmıştır. 

-Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin İç ve Dış 
Politikası Üzerine Bir Araştırma. 2 C, 2.bs. İstanbul 1986. 726+635 s. 

"İletişim Yayınları." 
[Eserin ilk baskısı, Yurt Yayınevi tarafından Ankara'da 1986 yılında yapılmış

tır] 
Dr. Koçak'ın eserinde, Millî Şef dönemi, iç ve dış politika açısından birlikte 

ele alınmıştır. Dış politikanın iç politikaya olan etkisi ve bu etkinin derecesi, araş
tırmada somut olaylarla ortaya konulmuş, böylece iç ve dış politikanın karşılıklı 
etkileşimine ait umûmî mahiyette bir tespitin doğruluk payı tarihi olgular araş
tırılarak belgeler ışığında ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Yazar, eserin 'Sunuş' kısmında, araştırma konusu olarak 'Millî Şef dönemini 
seçmesinin sebebini şu satırlarla ifade etmektedir: 

"Öncelikle, yapacağım çalışmanın, Türk siyasî tarihinin üzerinde pek durul
mamış bir bölümü üzerine olmasını daha başından istiyordum. Öte yandan, uzun 
zamandan beri, bu alanda yapılmış çalışmaların, her nedense, Atatürk'ün 
ölümünden çok-partili hayata geçişe kadar olan dönem üzerinde hemen hiç dur
madıklarının ya da pek az ve önemsiz oranda durduklarının farkına varmıştım. 
Oysa bu aralıkta, gözardı edilen önemli bir dönem vardı. Bu dönem, çok-partili 
hayata girişe temel olmak bakımından da dikkate değerdi. Yeni dönemin açık
lamasını yapabilmek için, Millî Şef döneminin de yeterince üzerinde durulmuş ve 
incelenmiş olması gerekirdi. İşte, dönemin yeterince üzerinde durulmamış olması 
çalışmamın seçiminde önemli rol oynadı. 

Diğer yandan, "İsmet Paşacı" bir evde yetişmem nedeni ile her zaman " İs
met Paşa'ya bir ilgi duyduğumu belirtmeliyim. Belki biraz da bu nedenle İsmet 
İnönü'yü konu alan bir çalışmayı tercih ettim. 

Bu iki nedenden hangisinin daha baskın geldiğini ben de bilmiyorum... 
Çalışmamın başında, söz konusu dönemde Türkiye'nin yalnızca iç politika 

gelişmelerini araştırmak istiyordum. 
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Oysa, aradan kısa bir süre geçtikten sonra derhal fark ettim ki, bu dönem, 
İkinci Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı edilerek incelenemez. 

Bu nedenle, hiç aklımda yokken, dönemin dış politikasını da özenle açık
lamaya çalıştım. Çünkü, dönem boyunca iç ve dış politika arasındaki yakın iliş
kileri ve karşılıklı etkileri vurgulamanın başka bir yolu yoktu. 

İç ve dış politika arasındaki yakın etkileşimi vurgulamak amacı ile, çalış
manın temel ayrım noktalarını saptadım. 

Bu anlamda çalışma, dönemin iç ve dış politikasını kapsamak üzere geniş
lemiş oldu" (13-14. ss.) 

- Dr. Esat Öz: Otoriterizm ve Siyaset. Türkiye'de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal 
Katılma (1923-1945). Ankara 1996 Yetkin Basımevi. IX+ 211 s. 

"Yetkin Yayınları" 
Araştırma, 1951 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 

kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş şeklidir. İlk baskısı 1992 yılında 
yapılmıştır. 

Araştırmanın amacını, eserin müellifi Dr. Öz, 'Önsöz'de şu satırlarla ifade et
mektedir: 

"Bu kitabın amacı, siyasal hayatımızın evrimindeki en önemli duraklardan 
biri olan tek-parti döneminin siyasal katılma kavramı ekseninde genel bir değer
lendirmesini yapmaktır. 1923-45 yılları arasındaki yaklaşık 22 yıllık bu dönem, 
yeni bir devletin oluşum süreci olması yanında, daha sonraki dönemlere bıraktığı 
miras açısından da hayatî bir öneme sahiptir. Bunun için sürekli olarak entelek
tüel ve akademik bir ilgiye mazhar olmaktadır. "(V.s.) 

Millî Şef dönemi ile ilgili bir diğer önemli akademik çalışma, Osman Akan-
dere tarafından yapılan doktora tezidir. Bu çalışma da, 1988'de kitap olarak 
yayınlanmıştır. 

- Dr. Osman Akandere: Millî Şef Dönemi. Çok Partili Hayata Geçişte Rol 
Oynayan İç ve Dış Tesirler. İstanbul 1988 İz Yayıncılık. 513 s. 

"İz Yayıncılık: 265" 
Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bir dok

tora çalışmasıdır. 
Akandere'nin çalışmasında, Millî Şef dönemindeki iç ve dış olayların ve geliş

melerin çok-partili hayata geçişimizde oynadıkları rol, birinci el kaynaklara ini
lerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yönetimin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti-Meclis' 
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organları ayrı ayrı incelenmiş, bu organların Millî Şef dönemindeki yapıları ve 
fonksiyonları belirtilmeye çalışılmıştır. 

Dr. Akandere, bunu eserin önsözünde şöyle ifade eder: 
"Yeni dönem tarihimiz üzerinde araştırma yapmanın güçlükleri göz önünde 

tutularak konu belli bir dönemi içine alan yıllarla sınırlandırılmış ve bu nedenle 
Millî Şef dönemi olarak da adlandırılan 1938-1945 yılları arasında ele alınmış
tır. Millî Şef döneminin esas alınmasının amacı ise, Türkiye'de demokrasiye geçiş 
sürecinin başlangıcının inönü'nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle başladığı 
yolundaki iddia ve yorumların ne dereceye kadar doğru olduklarının ve 1938'ler-
den beri meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin 1945 'te baş
layan çok-partili hayata geçişte oynadığı rolün tespitidir. 

Biz ise çok-partili hayata geçişimizin iç ve dış sebeplerini hem kapsamlı hem 
de dönemin basınına dayanarak belirtmeye çalıştık." (15. s.) 

- Dr. Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2. bs. İstan
bul 1999 Boyut Matbaacılık A.Ş. 400 s. 

"Boyut Kitapları/Araştırma Dizisi 11" 
Araştırmada, Türkiye'deki tek parti döneminin iktidarı ve dönemin muhalefeti 

birlikte değerlendirilmiştir. 
Cumhuriyet tarihimizde tek parti yönetimi, Millî Şef dönemi ve Cumhuriyet 

HalkPartisi'nin tarihçesi konularında ayrıntılı bilgi almak isteyen ilgililerin, atıf
ta bulunduğumuz söz konusu eserlere bakmaları gerekecektir. 

Ayrıca, bu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasî gelişmelerini ele alan burada 
zikredilmemiş eserler ile, dönemi yaşayanların hatıratları da gözardı edil
memelidir. Hatıratlar, tarihçilerin en az güvenmesi gereken, bununla birlikte vaz
geçemeyeceği kaynaklardandır. Hatıratlardan beklenen, hayatı, geçmişi olağan 
yanlarıyla tanımaktır. 

Bu dönem, akademisyenler, araştırmacılar ve gazeteciler tarafından, doktora 
tezi, kitap, dizi yazı, röportaj, makale ve tebliğ olarak ele alınmış ve incelenmiştir.3 

* 

3 Yeri gelmişken, bu dönem üzerinde çalışacak araştırmacıların dikkatine sunmak istediğimiz bir 
önemli husus şudur. 1924-1953 yılları arasını ihtiva eden CHP Arşivi, bu satırların yazarı İsmet 
Binark'ın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü döneminde Devlet Arşivi'ne intikal ettirilmiş: 
bilâhare tasnifi ve kataloglaması tamamlanan arşiv fonları araştırmacıların yararlanmasına 
sunulmuştur. 
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Bu çalışma şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tek partili Cumhuriyet 
döneminin ve millî şef yönetiminin tarihçesi değildir. 

Ancak, VI. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu dönem Türk siyasî ve 
toplum hayatına fiilî tek parti olarak hâkim olan CHP'nin etkinliği ve tek parti 
yönetiminin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti ve Meclis' organları çerçevesi dışın
da değerlendirmek de şüphesiz mümkün değildir. 

Bu çalışma ile, 3 Nisan 1959-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem 
Türk parlamento tarihi geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Burada üzerinde 
özellikle durulan, Millî Şefin ve CHP'nin, Meclis ile münasebetleri ve Meclis 
üzerindeki etkinliği konusudur. 

Dr. Akandere'ye göre: "... bu dönemde TBMM'de siyasî parti olarak sadece 
CHP mevcuttur. Mecliste ele alınacak konular önce Parti Meclis Grubu'nda ele 
alınmakta ve görüşülüp karara bağlanmaktadır. Görüşülüp karara bağlanan bir 
konu üzerinde, TBMM Genel Kurulu'nda partiye mensup mebusların aleyhte 
konuşmaları ve belirlenen esas dahilinde hareket etmemeleri mümkün değildir. 
Çünkü, CHP Nizamnamesinin 112. maddesi partiye mensup mebusların, parti 
grubunca alınan kararlara uymalarını zorunlu kılmaktaydı."4 

Ayrıca, "Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, hükümet
lerin programları ve programların dayandığı esaslardır. Bu dönemde kurulan 
hükümetlerin icraat programları, CHP programlarına dayanmıştır."5 

"Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, bu hükümetlerin 
TBMM'de hiçbir güçlük ve engelle karşılaşmamalarıdır. Bu yıllarda TBMM'nin 
işlevi bir yerde CHP Meclis Grubu tarafından yerine getirildiği için, hükümet
lerin politikaları ve icraatları üzerindeki tartışmalar ve eleştiriler daha ziyade 
'Parti Meclis Grubu'nda olmaktadır. Hükümetlerin, TBMM'ye getirdiği kanun ve 
tasarıların ittifakla kabul edildiği ve yine hükümetlerin eleştiriye açık olmadıkları 
bilinen bir gerçektir... Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bariz bir vasfı da, 
hükümetlerin TBMM'de yapılan tüm 'güven oylamalarında' ittifakla güven al
malarıdır... Hükümetlerin programlarına karşı TBMM'de siyasal bir tepki veya 
karşı olma söz konusu olmamıştır... Millî Şef döneminde tek-parti yönetiminin 
genel karakteristik özelliği 'Tek-Lider; Tek-Parti ve Tek-Meclis' üçgenidir. "6 

4 Osman Akandere: Millî Şef Dönemi; Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış 
Tesirler, 1938-1945. İstanbul, 1988, 89. s. 

5 Osman Akandere: a.g.e., 103. s. 
6 Osman Akandere: a.g.e., 105-106. ss. 
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Bu dönemde CHP, tek parti olarak mutlak egemendir. Bu dönemde CHP, ül
keyi tek başına ve muhalefet olmadan yönetmiştir. 

1938-1945 yılları arasında tek parti olarak, ülke yönetimini elinde bulun
duran CHP, siyasî ağırlığıyla otoriter bir tek parti özelliğini muhafaza etmiştir. 

Gerek yabancı siyaset bilimciler, gerekse Türk siyaset ve sosyal bilimcileri, 
CHP'nin otoriter yapısı üzerinde mutabık kalmışlar ve CHP'yi vesayetçi tek par
ti olarak tanımlamışlardır. 

Prof Dr. Orhan Aldıkaçtı; "Otokratik rejimin başlamasından çok partili 
rejimin kurulmasına kadar, hattâ ilk defa serbest seçimler sonunda iktidarın dev
redildiği 1950'ye kadar geçen devreyi 'vesayet' devresi olarak kabul etmiş ve bu 
tarihler arasında CHP'nin bir 'vesayet rejimi' kurduğunu belirtmiştir. "7 

Bâzı araştırmacılar, "... tek parti diktatörlüğünün 'kalıcı' olduğunu ve 'demok
rasiyi' amaçlamadığını belirtmektedirler. Onlara göre, 1945 sonrasında çok par
tili yaşama geçiş, iç ve dış zorlamaların, ülke ve dünya konjonktüründeki değiş
melerin bir ürünüydü. Tek parti yönetiminin uygulamaları hiçbir zaman demok
rasiyi 'kurma 'ya yönelik değildi ",8 

Bu grubun değerlendirmelerinin aksini ileri süren diğer bâzı araştırmacılar 
da vardır. Tarık Zafer Tunaya'ya göre, CHP bir 'vesayet partisi' dir. Tek parti 
egemenliğinin hiçbir 'hukuki' temeli yoktur ve bir başka partinin kurulması da 
hukuken yasak değildir. Ancak, bu yasak 'fiilî' olarak geçerlidir. Tunaya, bunu 
'fiilî' tek parti rejimi' olarak adlandırmaktadır.9 

Maurice Duverger, "CHP ve benzeri partileri Hâkim Parti' (le parti domi
nant) olarak tanımlamaktadır. Duverger'ye göre, hâkim parti rejimleri, tek parti 
ile çok parti rejimleri arasındadır".10 

Kemal Karpat da, Duverger gibi, hâkim (dominant) parti deyimini kullan
maktadır." 

Tek parti yönetiminin hâkim olduğu bu dönemde, CHP iktidarı parlamento 
üzerinde de müessirdir. VI. Dönem TBMM. çalışmalarıyla özdeşleşmiş olması 

7 Orhan Aldıkaçtı: Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası. İstanbul, 1970, 98-
99. ss.; Osman Akandere: a.g.e., 81.s. 

8 Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2.bs. İstanbul, 1999, 88. s. 
9 Tarık Zafer Tunaya: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. İstanbul, 1980, 314. s. 

10 Maurice Duverger: Siyasî Partiler. Ankara, 1993, 360. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s. 
11 Kemal H. Karpat: "The Republican People's Party 1923-1945". Political Parties and 

Democracy in Turkey. London, 1991, 42. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s. 
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sebebiyle, tek parti yönetimine, Millî Şef dönemine ve icraatlarına, bu çalışmada 
ilgili bölüm ve başlıklarda geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

Bu çalışma ile, T.B.M.M. 'nin VI Dönemi, bu dönem meclis çalışmaları, Türk 
parlamento hayatı, hükümet icraatları ve tek parti yönetimi, geniş bir çerçevede 
ve birbirini tamamlar şekilde ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır. 

Takdir edileceği üzere, Türk parlamento tarihi ile ilgili yayınlar, parlamenter
lerimizin, konuyla yakından ilgilenenlerin ve Türk aydınının, siyaset tarihimiz 
konusundaki temel başvuru kaynaklarıdır. 

VI. Dönem T.B.M.M. çalışmalarını çeşitli boyutlarıyla dünden bugüne ak
taran ve birinci el kaynaklara dayanılarak yapılan bu çalışma, güvenilir bilgiler 
ihtiva etmesi sebebiyle araştırmacılara ve gelecek kuşaklara rehber olacaktır. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihine ait birinci el kaynakların ve belgelerin 
yayınlanmış olması, şüphesiz bu dönem üzerinde dikkat çekici yeni araştır
maların yapılmasına da yol açacaktır. 

VI Dönem Türk parlamento tarihini geniş bir yelpazede günümüze yansıtan 
bu çalışma, Türk siyaset hayatına ve demokrasi tarihimize ışık tutacaktır. 

Dönem üzerinde çalışılırken, özen gösterdiğimiz bir yaklaşımımızı açıklamak 
isteriz. Çalışma tarafsızlıkla yürütülmüş, olayların, şahısların ve kurumların süb
jektif bir biçimde tek taraflı olarak yorumlanmasına ve değerlendirilmesine 
teşebbüs edilmemiştir. 

VI Dönem T.B.M.M. çalışmaları, CHP yönetimi ve Meclis ile ilişkileri, birin
ci el kaynak ve belgeler ışığında objektif bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Bu dönem ile doğrudan ilgili birinci el kaynak ve belgelerin yanı sıra; akademis
yen, araştırmacı ve yazarların konu ile ilgili çalışma ve araştırma sonuçlarına, il
mî araştırmanın objektifliği ve ahlâkî gereği olarak atıflarda bulunulmuş, iktibas
lar yapılmış, araştırmanın noksansız olmasına çalışılmıştır. Eser incelendiğinde 
görülecektir ki, bu dönem, kurumlar ve olaylar üzerinde değişik fikirlerin ve 
değerlendirmelerin olması, sosyal ve tarihî realitelerin karmaşıklığından değil, 
bugün artık ilmî araştırmalarda doğruluk ve objektifliğin ön plâna çıkmasında, 
geçerlik kazanmış olmasındadır. 

Bilindiği üzere, tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin tahlilî bir in
celemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde inceleyen ve genellikle bunların 
sebepleri konusunda açıklamalarda bulunan bilim dalıdır. XIX. yüzyıl sonlarında 
çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve metotları belli, özel bir disiplin
dir. 
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İnsanoğlu her zaman, geçmişe mal olacak bir şimdVnin kalıcı ve belirgin iz
lerini yaşatarak, bugünü dünle doğrulama gayreti içinde olmuştur. 

XX. Yüzyıldan itibaren tarih bilinci yeni görüş ve yeni alanlar kazanmış; kro
nolojik kesitlere göre bölümlere ayrılan 'yatay' tarihlere, belli alanlarda derinleş
miş 'düşey' tarihler eklenmiştir. 

Tarihçinin, araştırmacının asıl görevi, elindeki malzemeden bir sentez oluş
turmaktır. İlmî ve belgesel tarihçilik ile, tarih yazıcılığı önyargılardan ve bu gibi 
tesirlerle oluşturulan gerçekdışı değerlendirmelerden uzaklaşmıştır. İdeolojiler 
ve siyasî tercihler üstü, tarafsız bir tarihçilik anlayışı ortaya konmuştur. Araştır
macı, geçmişin birçok biçimde yorumlanabileceğini hareket noktası yaparak, 'tek 
yorum' saplantısından korunabilir ve geniş görüşlülükle farklı sentezler ortaya 
koyabilir. 

Tarihî tecrübe insanlığın önüne değişik alternatifler koyar. Geçmişini bu tec
rübe ışığında tahlil edebilen ve değerlendiren toplumların, yeni yorum ve atılım
lar yapacağı muhakkaktır. 

Milletlerin hayatında süreklilik esas olduğuna göre, bugünkü ve yarınki 
hedeflerimizi tespit ederken, dünümüzü iyi tahlil etmek durumundayız. 

Bu tespit ve değerlendirme, millet hayatında olduğu kadar, şüphesiz par
lamento hayatımız için de geçerlidir. Türk parlamento tarihi yazılırken, Türk par
lamentosunun dünden bugüne geçirdiği tarihî tecrübeyi, olayları tek yanlı değil, 
objektif ölçüler içinde ve geniş bir yelpazede doğru okumak ve sağlıklı tahlil et
mek durumundayız. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihini kaynaklarına inerek, yukarıda belirtilen 
hedef ve çerçeve içinde objektif bir şekilde incelemek ve belgelemek, çalışmanın 
amacını teşkil etmiştir. 

Türk parlamento tarihini birinci el belgeler ışığında ortaya koymak, bir bakı
ma Türk demokrasi tarihini de objektif bir şekilde yazmanın bir başka ifadesidir. 

Bu tür çalışmalar TBMM. 'ni daha yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi 
hızlandıracak, parlamento geleneklerimizin ve kültürümüzün kökleşmesini ve 
kurumlaşmasını sağlayacaktır. 

Eserin hazırlanmasında, Zabıt Ceridesi, Meclis Yıllıkları, Kavanin Mec
muaları, Resmî Gazete başta olmak üzere; VI. Dönem ve çalışmanın muhtevası 
çerçevesinde yer alan konularla ilgili akademik çalışmalara, kitap, dizi yazı, 
röportaj, makale ve tebliğ gibi birinci ve ikinci el kaynaklara başvurulmuştur. 
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Dönem ile ilgili en doğru bilgilerin, Meclis Zabıtları, Meclis Yıllıkları ve ben
zeri birinci el kaynakların sayfaları arasında kalmaktan kurtarılarak yayınlan
ması, başta Sayın parlamenterlerimiz olmak üzere, Türk parlamento tarihi 
üzerinde çalışacak araştırmacılara ve geniş kitlelere ulaştırılmasını mümkün 
kılacaktır. 

Bilindiği gibi, Meclis Zabıtları, siyasî hayatımız ve Türk parlamento tarihimiz 
için bugün de, yarın da en güvenilir birinci el belgelerdir. 

Çalışma çerçevesinde, T.B.M.M.'de tasnif edilmemiş bir durumda muhafaza 
edilen, dolayısıyla kullanıma kapalı olan CHP Meclis Grubu tutanakları üzerin
de inceleme ve değerlendirme yapma imkânımız olamamıştır. 

* 

Bu çalışma ile, T.B.M.M. VI. Dönem çalışmaları, bu dönem parlamento ha
yatımız, Meclisin yasama ve denetleme faaliyetleri, Meclis müzakereleri, Meclisin 
bu dönemdeki idarî yapısı, personel ve kadro durumu; CHP tek parti yönetimi, bu 
dönemdeki iç ve dış politikamız, ekonomik düzenlemeler, eğitim, kültür, fikir ve 
toplum hayatımızla ilgili konular, VI. Dönem Meclis üyelerinin çalışmaları ve 
biyografileri ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır. 

Ortaya konan çalışmanın noksansız ve hatasız olduğunu söylemek şüphesiz 
mümkün değildir. Ancak muhtemel eksikliklerine rağmen bu çalışma, VI. Dönem 
T.B.M.M. çalışmaları ve bu dönem Türk parlamento tarihi konusunda ilk elden 
kaynak eser olma özelliğini taşımaktadır. 

XIX. Yüzyılın başlarında, 29 Eylül 1808 tarihli 'Sened-i İttifak' ile başlayan, 
Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla devam eden, I. ve II. Meşrutiyetle olgunlaşan 
siyasî şuûrlanma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla üst noktalarına 
ulaşmıştır. Türk milletinin irâde birliğine dayalı olarak kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz, seksen dördüncü yaşını idrâk etmiştir. 

Bu tarihî perspektif içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamen
tomuzun dününü ve bugününü, kuruluş, işleyiş ve çalışmalarını bütünlük içinde ve 
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak ilmî çalışmaların yapılması, şüphesiz 
yerine getirilmesi gerekli çok önemli hizmetlerdendir. 

Meclis Başkanlarından Sayın Kaya Erdem döneminde başlatılan Türk par
lamento tarihi araştırmalarını, başlangıçtaki teşvik ve ilgi ile günümüze kadar 
sürdüren T.B.M.M.'nin Sayın Başkanlarına, özellikle, çalışmalarımızda teşvik
lerini esirgemeyen T.B.M.M. Başkanlarından Sayın Ömer İzgi ve T.B.M.M. Baş
kanı Sayın Bülent Arınç'a; yakın desteklerini gördüğümüz T.B.M.M. Genel Sek-
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reterlerinden Sayın Vahit Erdem'e, Sayın Hayati Şener'e, Genel Sekreter Sayın 
Rauf Bozkurt'a ve Vakıf Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi ifade etmeyi yerine 
getirilmesi gereken zevkli bir görev bilmekteyiz. 

Çalışmamızı önsözleriyle şereflendirmiş olan T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent 
Arınç'a ayrıca şükranlarımızı sunarız. 

Çalışmamız boyunca esirgemedikleri teşvik ve desteklerinden dolayı 
T.B.M.M. Başkanı Bilim-Kültür İşleri Danışmanı ve Türk Parlamento Tarihi 
Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Mumcu 'ya teşekkürleri
mizi ifade etmek isteriz. 

Ayrıca, eserin VI. Dönem mebuslarının biyografilerini (özgeçmişlerini) ihtiva 
eden cildini hazırlayan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu'nda görevli 
Müşavir Sayın Ş. Şenal Günay'a, T.B.M.M. Kütüphanesi'nde Ulus ve Akşam 
gazetelerinin taramasını yapan Müşavir Sayın Sabit Demirtunç'a, hazırla
nan metinleri bilgisayar ortamında yazan ve fotokopi çekimlerini yapan Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu görevlilerinden Sayın Şerife Bardakçıoğlu, 
Ünzile Arıcı ve Nuray Küçük'e; çalışmalarımız sırasında kütüphane koleksiyon
larından en geniş şekilde yararlanmamızı sağlayan T.B.M.M. Kütüphane Müdürü 
Sayın A. Rıza Cihan'a, Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Boydur'a, kütüphane per
soneline, kitabın en iyi şekilde basılması için gayret gösteren başta Basımevi 
Müdürü Sayın AnılKandaz olmak üzere T.B.M.M. Basımevi çalışanlarına ve T.C. 
Emekli Sandığı Arşiv Müdürü Sayın Mehmet Küpeli'ye de teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Eserin, Sayın parlamenterlerimiz başta olmak üzere, parlamento tarihimiz 
üzerinde çalışacaklara ve ilgililere yararlı olması en samimî dileğimizdir. 

25 Mayıs 2004 

İsmet BİN ARK 
Araştırmacı Yazar 
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KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA 

Bu çalışma, 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem Türk 
parlamento tarihini noksansız olarak ele almayı amaçlamaktadır. 

Amacımız, olayları doğrudan doğruya ve kaynağına inerek incelemek ve VI. 
Dönem Türk parlamento çalışmalarını belgelendirmektir. 

Bu çalışmanın bir amacı da, VI. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu 
dönem Türk siyaset ve toplum hayatına fiilî tek parti rejimi olarak damgasını vur
muş CHP'nin etkinliği çerçevesinde bir yaklaşımla değerlendirmek; VI. Dönem 
Türk parlamento tarihinin bilgi ve belgelerini ortaya koymaktır. 

Bu çalışmada; tek parti yönetiminin işleyişi ve tek parti yönetiminin 
dayanağı olan 'Hükümet - Parti ve Meclis' organları, bunların görevleri ve 
aralanndaki birbirini tamamlar münasebetler, birinci el kaynaklara dayandırılarak 
belirtilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın hazırlanması sırasında şu yol takip edilmiştir: 
1- Çalışmada özellikle birinci el kaynaklara atfen tespit ve değerlendirme 

yapılmasına özen gösterilmiştir. 
2- Bu metot ve özen, çalışmanın sübjektif değerlendirmelere değil; objektif 

bir çerçeveye oturtulmasına imkân sağlamıştır. Parlamento çalışmaları, müza
kereler ve olaylar; sübjektif bir tespit, yorum ve değerlendirme yerine, birinci ve 
ikinci el kaynaklara doğrudan atıfta bulunma ve orijinal kaynaklardan iktibaslar 
yapma, kaynaklan bu şekilde kullanma tarzında ortaya konmuştur. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihi hakkında ilk elden bilgi edinmek isteyecek 
ilgililer için, ifade edildiği üzere, birinci el kaynaklara, belgelere doğrudan gön
derme yapılmıştır. 

3- Birinci el kaynaklarda yer alan bilgiler, tarihî olay ve olgular, bu dönem 
üzerinde aynı şekilde birinci el kaynaklara dayanarak yapılmış akademik çalış
malarla desteklenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmada ortaya konan tespit, 
yorum ve netice, birinci ve ikinci el malzeme ile temellendirilmiş olmaktadır. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihi ile ilgilenenler, kitapta yer alan bilgilerin 
doğruluğunu ve geçmişini bu kaynaklar ışığında görmek imkânına sahip olacak
lardır. Bu dönemle ilgili olarak verilen bilgiler, birinci el kaynaklardan aktarıldığı 
için güvenilirdir. 
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4- Belge ağırlıklı metinde, belgelerdeki metinlerin uzunluğu sebebiyle her
hangi bir kısaltma yoluna gidilmemiştir. VI. Dönem Türk parlamento tarihinin 
belgeler ışığında değerlendirildiği bu çalışma, uzun kapsamlı, ayrıntılı ve ağırlık
lı olarak belgesel bir araştırma metnidir. 

5- Çalışmada, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, 
T.B.M.M. Yıllığı gibi birinci el yaymlara doğrudan başvurulmuştur. CHP'nin 
tüzük, program ve kurultay zabıtları ile, dönem ve konularla ilgili akademik çalış
ma, kitap, makale ve tebliğlerden de yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynakları gös
teren bir bibliyografya, kitabın sonunda müstakil bir bölüm olarak verilmiştir. 

VI. Dönemde T.B.M.M.'nce yapılan yayınlar, bibliyografyada ayrıca gösteril
miştir. 

6- Kitabın başında, 'Önsöz', 'Sunuş', 'Kitap Hakkında Açıklama', 'Kısaltmalar' 
ve 'İçindekiler' kısmı yer almıştır. 

7- Kitap XII bölümden meydana gelmiştir: 

I. Bölümde; 

-"(3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943) Türkiye'deki ve Dünyadaki Olayların 
Kronolojisi", 

II. Bölümde; 

-"Millî Şef Dönemi, 1939 Genel Seçimi ve Değerlendirilmesi"; 

III. Bölümde; 

-"VI. Dönem Büyük Millet Meclisi'nin İç Teşkilâtı, Çalışma Şekli ve Açılış, 
Meclis Başkam, Başkanlık Divânı ve Encümen Seçimleri"; 

IV Bölümde; 

-"Reisicumhurun Büyük Millet Meclisi'ni Açış Konuşmaları"; 

V Bölümde; 

-"VI. Dönemde Kurulan Hükümetler, Hükümet Programlan, Programların 
Mecliste Okunması, Müzakereler ve Güven Oylaması"; 

VI. Bölümde; 

-"Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı"; 

VII. Bölümde; 

-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin İç ve Dış Politikaları"; 
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VIII. Bölümde; 

-"3 Nisan 1939 -15 Ocak 1943 Tarihleri Arasında Hükümetlerin Eğitim, Kül
tür ve Ekonomi Alanında Yaptıkları Önemli Çalışmalar ve Düzenlemeler, 
Dönemin Fikir ve Kültür Hareketleri, Bu Konularla İlgili Meclis Müzakereleri, İl
gililerin Beyanatları ve Bu Dönemde Türkiye'yi Sarsan Olaylar"; 

IX. Bölümde; 

-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin Ekonomi Politikaları ve 
Bütçe Kanunları"; 

X. Bölümde; 

-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönem Yasama ve Denetim Faaliyetleri"; 

XI. Bölümde; 

-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönemdeki İdarî Yapısı, Büyük Millet Mec
lisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun, Personel ve Kadro Durumu, Bu 
Dönemdeki Meclis Bütçeleri"; 

XII. Bölümde; 

-"Bibliyografya" (VI. Dönemde Büyük Millet Meclisi'nce Yapılmış Kitap ve 
Kitap Dışı Yayınlar ile VI. Dönem ile İlgili Olarak Yararlanılan Kitap ve Makale 
Olmak Üzere Seçilmiş Kaynaklar); 

yer almaktadır. 

8- Birinci ve ikinci el kaynaklardan yapılan iktibaslar "...." içinde verilmiş, 
sayfalann altında iktibas yapılan kaynaklara dip not şeklinde atıfla bulunulmuştur. 

9- İktibaslarda, atlanan kısımlar (....) noktalama ile belirtilmiş; ayrıca, iktibas 
edilen metnin devamının olduğu da, bu noktalama işaretiyle ifade edilmiştir. 

10- Aynen yapılan iktibaslarda dil, üslûp ve gramer yönünden herhangi bir 
değiştirme ve müdahalede bulunulmadığı gibi, hükümet programlarının Mecliste 
okunması ve Meclis müzakereleri sırasında mebusların (milletvekillerinin) tasvib 
ve yerme ifadeleri de olduğu gibi alınmıştır. 

Bu dönemde Mecliste yapılan müzakerelerin, yapılan konuşmaların, dilde 
sadeleşme sebebiyle, günümüzde genç kuşaklarca anlaşılması ve değerlendiril
mesi şüphesiz güç olacaktır. Ancak, konuşmalardaki ve metinlerdeki ifade tar
zının, üslûb zenginliği ve muhteva derinliğinin kaybolmasından endişe duyul
duğu için metinlerde sadeleştirme yoluna gidilmemiştir. 
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İktibasların aynen verilmesi, dilimizin sadeleşmesi konusunda Meclisin 
değişik zaman ve dönemlerdeki tutum ve anlayışım göstermesi bakımından da 
üzerinde durulması gereken bir noktadır. 

İktibasların, gelecek kuşaklara, olduğu gibi, hiçbir değişikliğe uğratılmadan 
aslî muhtevası içinde yorumsuz verilmesinin, ilmî olduğu kadar, Türk parlamen
to tarihinin yazılması bakımından da, kaynaklara bağlı kalınması yönünden daha 
doğru olacağı düşünülmüştür. Zira, başvurulan ve iktibas edilen kaynaklar, Türk 
parlamento, siyaset, idare, kültür ve yakın dönem tarihimizin dünden bugüne ve 
yarınlara kalacak otantik belgeleridir. 

11- Metinde yer alan terimler, deyimler, adlar ve unvanlar, kanun ve yönet
melik adlan da, alındığı kaynaktaki şekliyle aynen verilmiştir. 

12- Alındığı kaynağa bağlı kalınarak metinde ismi verilen mebuslardan 
bâzılarının, nüfus kayıtlarının dışında isim kullandıkları ve isimlerinin de bu şek
liyle kayıtlara geçtikleri tespit edilmiştir. Bu isimlerin, T.B.M.M. İsim Defterleri1 

ile 'Nüfus kayıtlarında" geçen doğru şekilleri için, bu çalışmanın mebusların öz
geçmişlerini ihtiva eden cildine bakılmalıdır. 

13- Yararlanılan ve iktibas edilen kaynaklar dışından temin edilen tamam
layıcı bilgiler, metinde [ ] parantez içinde gösterilmiştir. 

14- Kitapta kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesinde gösterilmiştir. 
15- Bölüm, ara ve alt başlıklar altında verilen muhtevaya ait bilgiler, için

dekiler tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Bakanlık Bütçesinin Büyük Millet Meclisi'nde 

Görüşülmesi Sırasında, 27 Mayıs 1941 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1419 
- Refah Şilebinin Batırılması 1432 
- Millî Müdafaa Vekili Saffet Ankan'ın Refah Şilebinin Batması Münasebetiyle 

4 Temmuz 1941 Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma 1433 
- Refah Vapuru Hâdisesi Hakkında Başvekâlet Tezkeresi ve Beş Kişilik 

Encümen Seçimi 1437 
- Refah Vapuru Hâdisesinin Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülmesi 1440 
- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Devlet Konservatuvarmm İlk Mezunlarına 

Diploma Verilmesi Münasebetiyle 3 Temmuz 1941 Tarihinde Yaptığı Konuşma . .1477 
- İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi 1482 
- Türkçü Bozkurt, Millet ve Çmaraltı Dergileri 1482 

XLV 



1942 YILI 
- Ekmeğin Karneye Bağlanması 1483 
- Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrarya Fakültesine Bağlı "Türk İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü"nün Kurulması 1483 
- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Bakanlık Bütçesinin Büyük Millet Meclisi'nde 

Görüşülmesi Sırasında 26 Mayıs 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1489 
- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in "Köy Okulları ve Enstitülerini Teşkilatlandırma 

Kanun Tasansı"mn Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülmesi Sırasında 3 Haziran 
1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1501 

- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in "Köy Okulları ve Enstitülerini Teşkilâtlandırma 
Kanunu Tasarısı"nın Maddelerinin Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülmesi 
Sırasında 5 Haziran 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1507 

- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Dördüncü Dil Kurultayı'nı Açarken 
10 Ağustos 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1510 

- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Dördüncü Dil Kurultayı'nı Kaparken 
14 Ağustos 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1513 

- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Meslekî Teknik Okullar Açılması ve Mevcutlann 
Büyütülmesi Hakkında Kanun Tasarısı Görüşülürken 14 Ağustos 1942 Tarihinde 
Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma 1515 

- Atatürk'ün Resminin Paralardan Kaldırılması 1517 
- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in Türk Devrim Tarihi Enstitüsü'nün Kurulması 

Münasebetiyle 7 Kasım 1942 Tarihinde Yaptığı Konuşma 1517 
- Varlık Vergisi 1518 
- Varlık Vergisi Tasarısının CHP Grubunda Görüşülmesi 1520 
- Varlık Vergisi Kanun Tasarısının Büyük Millet Meclisi'ne Sunulması 1522 
- Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun Varlık Vergisi Kanun Tasarısı Hakkında 

Büyük Millet Meclisi'nde Yaptığı Konuşma 1522 
- Varlık Vergisi Kanun Tasarısı Üzerinde Meclis Müzakereleri ve Kanunun Kabulü . . 1524 
- Varlık Vergisinin Türkiye'deki ve Dünyadaki Yankıları 1546 
- Varlık Vergisi Kanunu Hakkında Kısa Bir Değerlendirme 1548 

1943 YILI 
- Maârif Vekili Hasan Âli Yücel'in İlköğretim Konusunda 15 Ocak 1943 

Tarihinde Yaptığı Konuşma 1551 
- Savaş Yıllarında Tifüs Tehlikesi 1555 



IX. BOLUM 
REFİK SAYDAM VE ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU HÜKÜMETLERİNİN 

EKONOMİ POLİTİKALARI VE BÜTÇE KANUNLARI 
Sayfa 

- İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Uygulanan Ekonomi Politikaları 1559 
- Refik Saydam Hükümetinin Ekonomi Politikası 1560 
- Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin Ekonomi Politikası 1561 
- Her İki Hükümet Tarafından İzlenen Ekonomi Politikalarının Genel Sonuçlan . .1563 

- Bütçe, Bütçe Uygulamaları ve Denetim Yetkisi 1563 
- Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin Bütçeleri 1565 

- 1939 Malî Yılı Bütçesi Münasebetiyle Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın 
Meclis Konuşması 1565 

- 1939 Malî Yılı Bütçesi Münasebetiyle Büyük Millet Meclisi'nde Yapılan 
Görüşmeler 1576 

- 1939 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın 
Meclis'teki Müzakeresinde Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Yaptığı Konuşma 
ve Meclis Müzakeresi 1579 

- 1939 Malî Yılı Bütçesinin Kabulü Münasebetiyle Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
Meclis Konuşması 1594 

- 1939 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1594 
- 1940 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın 

Meclis'teki Müzakeresinde Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Yaptığı Konuşma 
ve Meclis Müzakeresi 1902 

- 1940 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1939 
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- 1941 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın 
Meclis'teki Müzakeresinde Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Yaptığı Konuşma 
ve Meclis Müzakeresi 2236 

- 1941 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 2272 
- 1942 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Mazbatası'nın 

Meclis'teki Müzakeresinde Maliye Vekili Fuad Ağralı'nın Yaptığı Konuşma 
ve Meclis Müzakeresi 2583 

- Başvekil Dr. Refik Saydam'ın Konuşması 2615 

- 1942 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 2621 



X. BOLUM 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 

VI. DÖNEM YASAMA VE DENETLEME FAALİYETLERİ 
Sayfa 

- Meclis'in Yasama ve Denetim Yetkisi 2937 
- Anayasa ve 1924 Teşkilâtı Esasîye Kanunu 2942 
- T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesi 2961 

- 3.IV.1939 - 23.X. 1939 Tarihleri Arasında Heyeti Umumiyenin Mesai Hulâsası . . .3008 
- 3 Nisan 1939 - 23 Ekim 1939 Tarihleri Arasında Heyeti Umumiyenin 

Akdettiği İnikad ve Celselerin Aded ve Tarihi ile Ne Kadar Devam Ettiklerini 
Gösterir Cedvel 3008 

- Umûmî Heyete Muhtelif Encümenlerden Gelen Mazbatalar 3010 
- Daimî Encümenler 3010 
- Adliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3010 
- Bütçe Encümeninden Gelen Mazbatalar 3015 
- Dahiliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3024 
- Divânı Muhasebat Encümeninden Gelen Mazbatalar 3025 
- Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden Gelen Mazbatalar 3027 
- Hariciye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3028 
- İktisad Encümeninden Gelen Mazbatalar 3031 
- Maârif Encümeninden Gelen Mazbatalar 3033 
- Maliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3034 
- Meclis Hesaplarının Tedkiki Encümeninden Gelen Mazbatalar 3036 
- Millî Müdafaa Encümeninden Gelen Mazbatalar 3037 
- Nâfıa Encümeninden Gelen Mazbatalar 3038 
- Sıhhat ve İçtimâi Muavenet Encümeninden Gelen Mazbatalar 3039 
- Teşkilât-ı Esasîye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3039 
- Ziraat Encümeninden Gelen Mazbatalar 3040 

- Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 3040 
- Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümenden 

Gelen Mazbata 3040 
- Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit 

Encümenden Gelen Mazbata 3041 
- Adliye ve Teşkilât-ı Esasîye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit 

Encümenlerden Gelen Mazbatalar 3041 
- Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisad ve Maliye Encümenlerinden Mürekkeb 

Muhtelit Encümenden Gelen Mazbata 3042 
- Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 3'er Âzâdan 

Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 3042 



Sayfa 
- Adliye, Bütçe ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 5'er Azadan Mürekkeb 

Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 3042 
- Adliye, Dahiliye ve Nâfia Encümenlerinden Seçilen Âzâdan Mürekkeb 

Muvakkat Encümenlerden Gelen Mazbatalar 3043 
- İskân Kanunu Muvakkat Encümeninden Gelen Mazbatalar 3043 
- Vekâletlerle Karşılıklı Encümenlerle Bütçe Encümeninden Seçilen 3'er Âzâdan 

Mürekkeb Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 3043 
- Heyeti Umumiyenin Kabul Ettiği Kanun, Tefsir ve Kararlar 3044 

- Kanunlar 3044 
- Tefsir 3051 
- Kararlar 3051 

- Umûmî Heyetin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 3055 
- Riyaset Divânının Mesai Hulâsası 3056 
- Encümenlerin Mesai Hulâsası 3058 
- Daimî Encümenler 3058 

- Adliye Encümeni 3058 
- Lâyihalar 3058 
- Teklifler 3060 
- Tezkereler 3060 
- Muhtelif Evrak 3066 

- Arzuhal Encümeni 3066 
- Takrir 3067 
- Muhtelif Evrak 3067 

- Bütçe Encümeni 3068 
- Lâyihalar 3068 
- Teklifler 3076 
- Tezkereler 3076 

- Dahiliye Encümeni 3077 
- Lâyihalar 3078 
- Tezkereler 3079 

- Divânı Muhasebat Encümeni 3080 
- Lâyihalar 3080 
- Tezkereler 3082 

- Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 3083 
- Tezkereler 3084 
- Lâyihalar 3085 
- Tezkere 3086 

- Hariciye Encümeni 3086 
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- Lâyihalar. 3087 
- Tezkereler 3090 

- İktisad Encümeni 3090 
- Lâyihalar 3091 
- Teklif 3094 
- Tezkereler 3094 

- Kütüphane Encümeni 3095 
- Maârif Encümeni 3095 

- Lâyihalar 3096 
- Tezkereler 3096 

- Maliye Encümeni 3096 
- Lâyihalar 3097 
- Tezkereler 3100 
- Takrir 3101 
- Muhtelif Evrak 3101 

- Meclis Hesaplarının Tedkiki Encümeni 3101 
- Millî Müdafaa Encümeni 3102 

- Lâyihalar 3102 
- Tezkereler 3104 

- Nâfıa Encümeni 3104 
- Lâyihalar 3105 
- Tezkere 3106 

- Sağlık ve İçtimâi Muavenet Encümeni 3106 
- Lâyihalar 3106 
- Tezkere 3107 

- Teşkilâtı Esasiye Encümeni 3107 
- Tezkere 3108 
- Takrirler 3108 

- Ziraat Encümeni 3108 
- Lâyihalar 3108 
- Teklif 3109 
- Tezkere 3109 

- Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 3110 
- Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen 3110 

- Tezkere 3110 
- Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit 

Encümen 3110 
- Lâyiha 3110 



- Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen . .3110 
- Tezkereler 3111 

- Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisad ve Maliye Encümenlerinden Mürekkeb 
Muhtelit Encümen 3112 
- Lâyiha 3112 

- Adliye, Bütçe, Dahiliye ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 3'er Üyeden 
Mürekkeb Muvakkat Encümen 3112 
- Lâyiha 3113 

- Adliye, Bütçe ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden Mürekkeb 
Muvakkat Encümen 3113 
- Lâyiha 3113 

- Bütçe, Dahiliye, Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Seçilen 5'er 
Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen 3114 
- Lâyiha 3114 

- Bütçe, Dahiliye, Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden Mürekkeb 
Muvakkat Encümen 3114 
- Lâyihalar 3115 

- İskân Kanunu Muvakkat Encümeni 3115 
- Lâyihalar 3115 
- Tezkere 3116 

- Orman Kanunu Muvakkat Encümeni 3116 
- Lâyiha 3116 
- Tezkere 3116 

- Vekâletlerle Karşılıklı Encümenlerle Bütçe Encümeninden Seçilen 3'er Üyeden 
Mürekkeb Muvakkat Encümen 3117 
- Lâyihalar 3117 

- Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cedvel 3118 
- Encümenlerin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 3119 
- İnzibat Komisyonu Mesai Hulâsası 3120 
- Umûmî Evrak Muamelâtı 3120 

- Lâyihalar 3120 
- Teklifler 3137 
- Tezkereler 3138 
- Takrirler 3152 
- Muhtelif Evrak 3153 
- Mütenevvi Hususata Aid Evrak 3154 



Sayfft 
- Arzuhaller 3164 

- Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3164 
- Adliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3249 
- Bütçe Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3249 
- Maliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3250 
- Hariciye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3250 
- İdare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 3250 
- Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 3251 
- Evrak Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 3252 
- Matbaa Müdürlüğüne Havale Edilen Arzuhaller 3253 

- Sualler ve İstizahlar 3253 
- Sualler 3253 

- Hariciye Vekâleti 3253 
- Ticaret Vekâleti 3258 

- İstizahlar 3265 
- 1 .XI. 1939 - 11 .IX. 1940 Tarihleri Arasında Heyeti Umumiyenin Mesai Hulâsası . .3266 

- Heyeti Umumiyenin Açılması 3266 
- Heyeti Umumiyenin Akdettiği İnikad ve Celselerin Aded ve Tarihile Ne Kadar 

Devam Ettiğini Gösterir Cedvel 3273 
- Umûmî Heyete Muhtelif Encümenlerden Gelen Mazbatalar 3275 
- Daimî Encümenler 3275 

- Adliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3275 
- Arzuhal Encümeninden Gelen Mazbatalar 3279 
- Bütçe Encümeninden Gelen Mazbatalar 3280 
- Dahiliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3290 
- Divânı Muhasebat Encümeninden Gelen Mazbatalar 3292 
- Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden Gelen Mazbatalar 3296 
- Hariciye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3298 
- İktisad Encümeninden Gelen Mazbatalar 3301 
- Maârif Encümeninden Gelen Mazbatalar 3305 
- Maliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3306 
- Meclis Hesablarının Tedkiki Encümeninden Gelen Mazbatalar 3308 
- Millî Müdafaa Encümeninden Gelen Mazbatalar 3309 
- Nâfıa Encümenlerinden Gelen Mazbatalar 3311 
- Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeninden Gelen Mazbatalar 3312 
- Teşkilâtı Esasîye Encümeninden Gelen Mazbatalar 3313 
- Ziraat Encümeninden Gelen Mazbatalar 3313 
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Sayfa 
- Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 3314 

- Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümenden 
Gelen Mazbatalar 3314 

- Adliye ve Teşkilâtı Esasîye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit 
Encümenden Gelen Mazbata 3314 

- Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit 
Encümenden Gelen Mazbata 3315 

- Adliye, Bütçe, Dahiliye, Millî Müdafaa ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 
5'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 3316 

- Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisad ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata . . .3316 

- Adliye, Bütçe, İktisad, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata . . .3316 

- Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 
3'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümenlerinden Gelen Mazbata 3316 

- Bütçe, Dahiliye, İktisad ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden 
Mürekkeb Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 3316 

- İskân Kanunu Muvakkat Encümenlerinden Gelen Mazbata 3317 
- Memurin Kanunu Muvakkat Encümeninden Gelen Mazbata 3317 
- Orman Kanunu Muvakkat Encümeninden Gelen Mazbata 3317 

- Heyeti Umumiyenin Kabul Ettiği Kanunlar ve Kararlar 3318 
- Kanunlar 3318 
- Kararlar 3326 

- Seçimler 3328 
- Heyeti Umumiyenin Kapanması 3328 
- Umûmî Heyetin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 3329 
- Riyaset Divânının Mesai Hulâsası 3330 
- Encümenlerin Mesai Hulâsası 3332 
- Daimî Encümenler 3332 
- Adliye Encümeni 3332 

- Lâyihalar 3332 
- Teklif 3335 
- Tezkereler 3336 
- Takrir 3339 
- Muhtelif Evrak 3339 

- Arzuhal Encümeni 3340 
- Takrirler 3340 
- Muhtelif Evrak 3341 
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IV. CİLT 
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- Bütçe Encümeni 3343 
- Lâyihalar 3343 
- Teklifler 3354 
- Tezkereler 3355 
- Takrirler 3357 

- Dahiliye Encümeni 3357 
- Lâyihalar 3358 
- Teklifler 3360 
- Tezkereler 3360 

- Divânı Muhasebat Encümeni 3361 
- Lâyihalar 3361 
- Tezkereler 3363 
- Muhtelif Evrak 3368 

- Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 3368 
- Lâyihalar 3369 
- Tezkereler. 3370 

- Hariciye Encümeni 3371 
- Lâyihalar 3371 

- İktisad Encümeni 3376 
- Lâyihalar 3376 
- Teklif 3380 
- Tezkereler 3380 

- Kütüphane Encümeni 3381 
- Maarif Encümeni 3381 

- Lâyihalar 3382 
- Tezkereler 3382 

- Maliye Encümeni 3383 
- Lâyihalar 3383 
- Teklifler 3386 
- Tezkereler 3386 
- Takrirler 3388 
- Muhtelif Evrak 3389 

- Meclis Hesablarınm Tedkiki Encümeni 3389 
- Millî Müdafaa Encümeni 3390 

- Lâyihalar 3390 
- Teklifler 3392 
- Tezkereler 3392 
- Muhtelif Evrak 3393 



Sayfa 
- Nâfia Encümeni 3393 

- Lâyihalar 3394 
- Tezkere 3395 

- Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 3396 
- Lâyihalar 3396 
- Tezkereler 3397 

- Teşkilât-ı Esasiye Encümeni 3397 
- Teklif 3397 
- Tezkere 3398 
- Takrir '. 3398 
- Muhtelif Evrak 3398 

- Ziraat Encümeni 3398 
- Lâyihalar 3399 
- Teklifler 3399 
- Tezkere 3399 

- Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 3400 
- Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen 3400 
- Tezkere 3400 
- Adliye ve Teşkilâtı Esasiye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen . .3400 

- Tezkereler 3400 
- Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen . .3402 

- Lâyihalar 3402 
- İskân Kanunu Muvakkat Encümeni 3402 

- Tezkereler 3403 
- Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni 3403 

- Tezkereler 3403 
- Orman Kanunu Muvakkat Encümeni 3404 

- Lâyiha 3404 
- Tezkere 3404 

- Adliye, Bütçe, Dahiliye, Müllî Müdafaa ve Nâfıa Encümenlerinden 
Seçilen 5'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3405 
- Lâyiha 3405 

- Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisat ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3405 

- Adliye, Bütçe, İktisad, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat Encümenlerinden 
Seçilen 4'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3406 
- Lâyiha 3406 

- Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3407 
- Lâyiha 3407 



Sayfa 
- Bütçe, Dahiliye, İktisad ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden 

Mürekkep Muvakkat Encümen 3407 
- Lâyiha 3408 

- Muvakkat Encümen 3408 
- Lâyiha 3408 

- Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cedvel 3409 
- Encümenlerin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 3410 
- İnzibat Komisyonu Mesai Hulâsası 3411 
- Umûmî Evrak Muamelâtı 3411 

- Lâyihalar 3411 
- Teklifler 3433 
- Tezkereler 3435 
- Takrirler 3450 
- Muhtelif Evrak 3452 
- Mütenevvi Hususata Aid Evrak 3455 
- Arzuhaller 3465 

- Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3465 
- Adliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3559 
- Bütçe Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3559 
- Divânı Muhasebet Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3559 
- İktisad Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3560 
- Maliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3560 
- Millî Müdafaa Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 3560 
- İdare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 3560 
- Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 3561 
- Evrak Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 3562 
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I. BÖLÜM 

(3 NİSAN 1939 - 15 OCAK 1943) 
TÜRKİYE'DEKİ VE DÜNYADAKİ 

OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 





TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

- 1939 -

(Nisan) 
3 Nisan - 6. TBMM açıldı. 

- İsmet İnönü yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 
- Refik Saydam Kabinesinde değişiklik yapıldı: Tevfîk Fikret Sılay 

Adalet, Ali Çetinkaya Ulaştırma, Ali Fuat Cebesoy Bayındırlık, 
Cezmi Ercin Ticaret Bakanı oldu. 

7 Nisan - Adalet Bakanı çok eşle evlilik yasağını delmek için yapılan sahte 
iş sözleşmelerine karşı genelge yayımladı. 

10 Nisan - Meclis Hükümete güvenoyu verdi. 
11 Nisan - İngiltere'den alınacak 58 lokomotifin teslimine ilişkin sözleşme 

imzalandı. 
12 Nisan - Almanya Propaganda Bakanı Goebbels İstanbul'a geldi. 
16 Nisan - Saldıray Denizaltısı Kiel'den İstanbul'a geldi. 

- İran Veliahtı Rıza Pehlevi'nin düğün töreni için İran'a giden Türk 
heyeti Tahran'a vardı. 

17 Nisan - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen ve Başbakanı Abdurrah-
man Melek, Türk mebusu sıfatıyla TBMM'de yemin ettiler. 

18 Nisan - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı. 
- Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı. 

20 Nisan - Hitler, doğum gününü kutlayan Türk heyetini kabul etti. (Heyette 
Ali Fuat Cebesoy, Orgeneral Asım Gündüz, Pertev Demirhan, 
Yunus Nadi, Necmettin Sadık, Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih 
Rıfkı Atay vardı.) 

- Tahran'daki yeni kışlık Türkiye büyükelçiliği binası törenle 
açıldı. 

21 Nisan - Hatay Türk Gümrük Tarifesine dahil oldu. 
24 Nisan - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Atatürk'ün ve İnönü'nün 

bir görevlisi olduğunu belirten bir konuşma yaptı. 
25 Nisan - İstanbul- Berlin arasında 1 Haziran'dan başlayarak düzenli sefer

ler yapılması konusunda Lufthansa ile sözleşme imzalandı. 
29 Nisan - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan von Papen güven 

mektubunu sundu. 
30 Nisan - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı. 
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(Mayıs) 
1 Mayıs - Türk Medeni Kanunu Hatay'da yürürlüğe girdi. 

- I. Neşriyat Kongresi Ankara'da toplandı. 
- Ankara'da Türk Neşriyat Sergisi açıldı. 
- Adana- İzmir- İstanbul arasında ilk uçak seferleri yapıldı. 

2 Mayıs - Türk Neşriyat Kongresi Başbakan Refik Saydam tarafından açıl
dı. 

- Eski Arnavutluk Kralı Zogo beraberindeki heyetle İstanbul'a 
geldi. 

5 Mayıs - 1 . Türk Neşriyat Kongresi kapandı. 
6 Mayıs - Akşam Gazetesi, görüşmeleri süren Türk- İngiliz Antlaşması 

hakkında yayımlanan bir yazı sebebiyle kapatıldı. 
- New-York Dünya Sergisi'ndeki Türk Pavyonu törenle açıldı. 
- Ekrem König olayıyla ilişkisi sebebiyle Dışişleri Bakanlığı ev

rak kayıt memuru Ruhi Bozcalı 3 ay hapse mahkûm edildi. 
10 Mayıs - Radyo dalgalarına ait antlaşmayı Türkiye de imzaladı. 
12 Mayıs - Türk- İngiliz ortak bildirisi imzalandı. 

- İzmit Gölcük'te liman ve tersane inşa edilmesi ile ilgili olarak bir 
Alman grubuyla sözleşme imzalandı. 

17 Mayıs - 27 Mayıs 1938 tarihli Londra Kredi Antlaşması'na ait onay bel
gelerinin karşılıklı teatisi yapıldı. 

- Altın ticaretinin yeniden serbest bırakılmasına ait kararname 
çıktı. 

18 Mayıs - Edirne Milletvekili Mehmet Şerafettin Aykut İstanbul'da öldü. 
19 Mayıs - Hatay sınırına ait Antakya Protokolü imzalandı. 

- Kırşehir'deki elektrik santrali törenle açıldı. 
- Atılay Denizaltısı İstanbul'da kızaktan indirildi. 
- Ahmet Ağaoğlu İstanbul'da öldü. 

20 Mayıs - Hatay Meclisi, Türk ordusunun Hatay'a girdiği 5 Temmuz'u Kur
tuluş ve Meclis'in açıldığı 2 Eylül'ü Kurtuluş Bayramı olarak ka
bul etti. 

26 Mayıs - Hükümette iki bakan değişti. Fethi Okyar Adalet, Raif Karadeniz 
Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. 

29 Mayıs - CHP 5. Kurultayı Ankara'da toplandı. 



(Haziran) 
1 Haziran - CHP 5. Kurultayı yeni program ve tüzüğü kabul etti. 
3 Haziran - Dr. Fikri Tüzer CHP Genel Sekreterliğine seçildi; Müstakil Grup 

üye seçimi yapıldı. 
4 Haziran - Türk-İngiliz müzakerelerini gerçekleştirecek olan, Kâzım Orbay 

başkanlığındaki askerî heyet Londra'ya gitti. 
- Dr. Adnan Adıvar Paris'ten İstanbul'a döndü. 

6 Haziran - îsmet İnönü, Ali Râna Tarhan'ı Müstakil Grup Başkanvekilliğine 
atadı. 

7 Haziran - CHP Yönetim Kurulu devlet ve parti yönetimini yeniden ayırma 
kararı aldı. 

13 Haziran - Başbakan Refik Saydam parti grubuna Hatay Antlaşması'nm 
parafe edildiğini haber verdi. 

22 Haziran - Ankara'da elektrik ve gaz işletmelerinin, Adana'da da elektrik 
işletmelerinin devletleştirilmesine ait sözleşme imzalandı. 

23 Haziran - Türk- Fransız ortak bildirisi imzalandı. 
- Türkiye ile Fransa arasında Türkiye ile Suriye arasındaki toprak 

sorunlarının nihai çözümüne ait antlaşma imzalandı. 
26 Haziran - Yalova Kaplıcalan'nın Sağlık Bakanlığınca işletilmesine ait yasa 

çıktı. 
29 Haziran - Son toplantısını yapan Hatay Meclisi Türkiye'ye katılma karan 

aldı. 
30 Haziran - TBMM Hatay Antlaşması'nı ittifakla onayladı. 

- Polonya ile ticaret konusundaki antlaşma imzalandı. (Yürürlüğe 
girişi 15 Temmuz 1939) 

- Memur maaşı düzenlemelerinin standartlaştınlmasına ait yasa 
çıktı. 

(Temmuz) 
1 Temmuz - Hatay'da askerlik ve yeni teşkilât kanunu çıktı. 

- 1 Temmuz ilk defa Kabotaj Bayramı olarak kutlandı. 
3 Temmuz - Denizbank'ın işlerini Denizyolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü 

üstlendi. 
- Orman Koruma Kıtaları'nın görevlerine ait nizamname çıktı. 

5 Temmuz - Valilerin CHP il başkanlığı görevlerine son verildi. 
- Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının T.C. vatandaşlığına alınma

larına ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı. 
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7 Temmuz - Tunceli'deki olağanüstü hâl 31 Aralık 1942*ye kadar uzatıldı. 
- Hatay Vilâyeti'nin kurulmasına ait yasa çıktı. 
- İskenderun Limanı Devlet Demiryolları İdaresi'ne, Payas-İsken-

derun demiryolu Devlet Limanlan İdaresi'ne devredildi. 
- Tapu ve Kadastro İdaresi Adalet Bakanlığı'na devredildi. 

10 Temmuz - İstanbul Beyazıt'daki İnkılâp Müzesi Vali Lütfi Kırdar tarafından 
açıldı. 

11 Temmuz - Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Hatay Valiliğine atan
dı. 

17 Temmuz - 1 . Maârif Şûrası Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından 
açıldı. 

19 Temmuz - Filmlerin denetimine ait sansür nizamnamesi yürürlüğe girdi. 
- İthal izinlerinin ve ihracat primlerinin verilmesi amacıyla Takas 

Limited Şirketi'nin kurulmasına ait kararname çıktı. 
23 Temmuz - Hatay'da yönetim Türk hükümetine devredildi. 
25 Temmuz - İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde değişik şiddette dep

remler oldu. 
27 Temmuz - Karabük'te kok üretimine başlandı. 
28 Temmuz - Aşkale'ye ilk tren vardı (İşletmenin devri 22 Eylül 1939). 

(Ağustos) 
2 Ağustos - İngiliz savaş gemisi Malaya İzmir Limanına, Warspite ve 4 

destroyer de İstanbul Limanına geldi. 
- Adalet Bakanlığı idamların kamu önünde yapılmamasına dair bir 

genelge yayımladı. 
8 Ağustos - 600 Yahudi mülteci taşıyan Panama bandıralı Parita gemisi İzmir 

Limanına geldi; Yahudilerin karaya çıkmalarına izin verilmedi. 
15 Ağustos - Yahudi mültecileri taşıyan Parita gemisi İzmir'den ayrıldı. 

- Trakya manevraları başladı. 
19 Ağustos - Boşanma için her iki tarafın da dilekçe vermesine dair Adalet 

Bakanlığı genelgesi yayımlandı. 
- İstanbul'da pasif savunma tatbikatı yapıldı. 

21 Ağustos - Trakya manevraları bitti. 
23 Ağustos - Fransa ile takas antlaşması imzalandı. 
25 Ağustos - Almanya'da inşa edilen Kadeş Vapuru İstanbul'a geldi. 



27 Ağustos - Açıksöz Gazetesinin kurucusu Kastamonu Milletvekili Hüsnü 
Açıksöz İstanbul'da öldü. 

28 Ağustos - Yıldıray Denizaltısı İstanbul'da suya indirildi. 
31 Ağustos - Batıray Denizaltısı Almanya'nın Kiel Limanı'nda denize indirildi. 

(Eylül) 
I Eylül - İslâm Ansiklopedisinin Türkçe'ye çevrilmesi için üniversitede bir 

tercüme bürosu kuruldu. 
3 Eylül - Taşkömürü ve benzin ihracatı ve Türk gemilerinin yabancı liman

lara çıkış yasağına ait kararname yayımlandı. 
- Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı yayımlandı. 

4 Eylül - Tüm gıda maddelerine ihraç yasağı kondu. 
5 Eylül - İstanbul müzeleri ziyaretçilere kapandı. 
6 Eylül - Erzurum'a ilk tren girdi. 
7 Eylül - İzmir deniz trafiğine açıldı. 

- Türkiye- Avrupa demiryolu trafiği yeniden açıldı. 
8 Eylül - Başbakanlık ihtiyat erlerin talim terbiye için çağrılmasına ait bir 

tebliğ yayımladı. 
- Türk üniversite öğrencileri Avrupa'dan geri çağrıldı. 

II Eylül - Başbakan Refik Saydam TBMM'de "Biz bugünkü harbin 
baritindeyiz. Aldığım askeri tedbirler, ihtiyati tedbirlerdir" dedi. 

- Karabük'te ilk yüksek fırın hizmete girdi. 
- Türk İktisat Cemiyeti kuruldu. 

18 Eylül - Ankara'da pasif korunma tatbikatı yapıldı. 
19 Eylül - Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, CHP Grubu'nda, İngiltere ve 

Fransa ile görüşmelerin ilerlediğini belirtti. 
22 Eylül - Dikili ve çevresindeki depremde 100'den fazla can kaybı oldu, 

Dikili ve Karaburun tamamen yıkıldı. 
23 Eylül - Platin, altın, gümüş ayrıca nikâh yüzükleri ve saatler dışındaki 

mücevheratı yurtdışına çıkarmak yasaklandı. 
- Dikili ve çevresinde tekrar depremler oldu. 

25 Eylül - Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu Moskova'ya gitti. 
26 Eylül - Ege Bölgesinde yer sarsıntıları devam etti. Çandarlı Nahiyesi ta

mamıyla yıkıldı. 
- Milletvekili Ali Saib Ursavaş Adana'da öldü. 
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27 Eylül - Ankara'da ilk kez gece pasif korunma tatbikatı yapıldı. 
29 Eylül - Ege'de depremler devam etti, sel baskınları da yörede hasara yol 

açtı. 
30 Eylül - Türk- îngiliz müzakereleri için Org. Kâzım Orbay başkanlığında

ki heyet Londra'ya hareket etti. 
(Ekim) 

4 Ekim - Başbakan Refik Saydam, Almanya Büyükelçisi von Papen'i ka
bul etti. 

5 Ekim - Ankara Radyosu Fransızca yayın yapmaya başladı. (Daha önce 
Yunanca, Farsça, Arapça, Bulgarca yayınlan vardı.) 

7 Ekim - Akdeniz'deki yabancı limanlara deniz trafiğine izin verilmesine 
ait kararname çıktı. 

- L'lllustration'da "Yeni Türkiye Avrupa Devletidir" başlıklı bir 
yazı yayımlandı. 

9 Ekim - TBMM'de millî savunma adına gelen harp teçhizat ve levazımı
nın gümrük resminden muaf tutulmasına ait kanun kabul edildi. 

10 Ekim - Reuter Ajansı Müdürü John Turner Ankara'ya geldi. 
17 Ekim - Başbakan Refik Saydam Parti Meclis Grubu'nda konuşarak Rus

ya ile görüşmelerin sonuç vermediğini, buna Sovyetler'in Boğaz
lar Antlaşması ile bağdaşmayacak yepyeni öneriler getirmesinin 
neden olduğunu, fakat ilişkilerin dostça sürdüğünü belirtti. 

19 Ekim - Türk- îngiliz Fransız İttifak Antlaşması (Üçlü İttifak) Ankara'da 
imzalandı. 

- Yabancı diller için smav komisyonunun kurulmasına dair karar
name çıktı. 

- Almanya'ya krom şevki durduruldu. 
20 Ekim - Sivas-Erzurum demiryolu Bayındırlık Bakanı Ali Fuat Cebesoy 

tarafından açıldı. 
22 Ekim -1922-1923 dönemi Başbakanı Rauf Orbay CHP'den Kastamonu 

milletvekili seçildi. 
24 Ekim - Asker ve devlet adamı Salih Hulusi Paşa İstanbul'da öldü. 
29 Ekim - İstanbul'da Atatürk Köprüsü geçici olarak teslim alındı ve tören

le hizmete açıldı. 
30 Ekim - Ticaret Bakanı Cezmi Ercin istifa etti; yerine Aydın Milletvekili 

Nazmi Topçuoğlu atandı. 
31 Ekim - 1 . Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ankara Sergievi'nde Başbakan 

Refik Saydam tarafından açıldı. 
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(Kasım) 
5 Kasım - Hatay ilinde 5 sandalye için milletvekili seçimi yapıldı. 
16 Kasım - Başbakanlığa bağlı dört radyo komisyonu kuruldu. 
17 Kasım - Aralarında General von Mittelberger'in de bulunduğu Türk 

ordusundaki son Alman danışmanlar ayrıldı. 
20 Kasım - Dışişleri Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu bir ekonomi 

heyetiyle Londra'ya gitti. 
- Yabancı Diller Mektebi eğitim ve öğretime başladı. 

23 Kasım - İstanbul Basın Kurumu Basın Birliği'ne katılma karan aldı. 
(Aralık) 

2 Aralık - Başbakan Refik Saydam maden ocaklarının devletleştirilmesi 
sebebiyle Zonguldak'a gitti. 

3 Aralık - 3. Bölge Müfettişi Tahsin Üzer İstanbul'da öldü. 
9 Aralık - Millî Savunma Bakanı Kâzım Orbay başkanlığındaki askerî heyet 

Londra'dan döndü. 
10 Aralık - Etrüsk Vapuru İzmir'e giderken bir İngiliz harp gemisi tarafından 

muayene edildi. 
11 Aralık - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Erzurum'da yaptığı konuşmada 

"Şarkta mâmur şehirler görmek idealimdir" dedi. 
12 Aralık - Kâğıt ve karton ihracatının yasaklanmasına ait kararname çıktı. 
20 Aralık - Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kurulu'na katılmasına 

ait yasa çıktı. 
22 Aralık - Demiryolu, navlun, kişi ve posta trafiğine ilişkin uluslararası 

Roma Antlaşmasıyla ilgili Türk onay belgesi verildi. 
25 Aralık - Kızılırmak vapuru Sinop açıklarında battı. Kaptanla birlikte yirmi 

kişilik mürettebat kayboldu. 
26 Aralık - 10 demiryolu İşletme Müdürlüğü'ne ait genelge yayımlandı. 
27 Aralık - Erzincan ve çevresinde büyük can ve mal kaybına neden olan bir 

deprem oldu. 
- İstanbul'da Young Men's Christian Association (Genç Hıristiyan

lar Cemiyeti) Cemiyetler Kanunu'na dayanılarak kapatıldı. 
28 Aralık - Alman Büyükelçisi von Papen Erzincan depremi nedeniyle Baş

bakan Saydam'a tâziyetini bildirdi. 
- Erzincan'da yer yer yangınlar çıktı. 
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30 Aralık 

31 Aralık 

- Deprem nedeniyle kapanan Erzincan yolu ulaşıma açıldı; yardım 
ekiplerinin çalışmaları başladı. 

- Deprem bölgesine yardım ulaştırmak amacıyla Dumlupınar vapu
ru Giresun'a gitti. 

- Cumhurbaşkanı İnönü Erzincan'a gitti. 
- İstanbul- Berlin uçak seferleri düzenli olarak başladı. 
- Batı Anadolu'daki sel felâketi can ve mal kaybma neden oldu. 

DÜNYADAKI OLAYLARIN KRONOLOJISI 
-1939 -

(Nisan) 
6 Nisan - Paris'te İngiltere, Fransa ve Polonya herhangi bir saldırı durumun

da karşılıklı yardımlaşma antlaşması imzaladılar. 
8 Nisan - İtalyan askerleri Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı ele geçirdi, Kral 

Zogo kaçtı. 
30 Nisan - Sovyetler Birliği Fransa ve İngiltere'ye karşılıklı yardım ittifakı 

önerdi. 
(Mayıs) 

3 Mayıs - Sovyetler Birliği'nde Dışişleri Bakanı Litninov'un yerine Molo-
tov geçti. 

7 Mayıs - İspanya Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. 
22 Mayıs - Almanya ve İtalya arasında politik ve askerî ittifakı kapsayan 

Çelik Paktı Berlin'de imzalandı. 
30 Mayıs - Almanya Danimarka'yla saldırmazlık antlaşması imzaladı. 

(Ağustos) 
23 Ağustos - Alman- Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalandı. 
29 Ağustos - Hitler Polonya'ya Danzig ve "Koridor" konusunda bir ültimatom 

verdi. 
(Eylül) 

1 Eylül - Alman askerleri Polonya'ya saldırdı. 
3 Eylül - İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilân etti. 
5 Eylül - Roosevelt ABD'nin tarafsızlığını ilân etti. 
17 Eylül - Sovyet askerleri Polonya'yı işgal etti. 
29 Eylül - Polonya askerleri geri çekildi. Varşova teslim oldu. 
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(Ekim) 
2 Ekim - ABD Paris'te sürgünde oluşturulan Polonya hükümetini tanıdı. 
6 Ekim - Hitler Hollanda ve Belçika'yla dostluğunu bildirerek güven taze

ledi. 
11 Ekim - Fransa Başbakanı Daladier Hitler'in barış önerisini reddetti. 
31 Ekim - Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov Sovyetler'in tarafsız kalacağını 

söyledi. 
(Kasım) 

4 Kasım - ABD Kongresi silâh ambargosuna son verdi; Fransa ve İngiltere' 
nin ABD'den silâh almasına izin verildi. 

30 Kasım - Sovyet uçakları Finlandiya'nın Helsinki ve Viipuri şehirlerini 
bombaladı. 

(Aralık) 
14 Aralık - Milletler Cemiyeti Sovyetler Birliği'ni cemiyetten çıkardı. 

TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1940-

(Ocak) 
10 Ocak - Deprem bölgelerinde mahkûmların cezalan ertelendi. 
11 Ocak - Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu'nun 

Fransa'dan Türkiye'ye dönerken uğradığı Bulgaristan'da, iki ülke 
arasındaki dostluğu pekiştiren resmi bir bildiri yayımlandı. 

- Ankara Konservatuvarı Tatbikat Sahnesi oyuncuları Cebeci'deki 
konservatuvar binasında ilk oyunlarını sahnelemeye başladılar. 

13 Ocak - Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Erzincan deprem 
bölgesinde incelemelerde bulundu. 

15 Ocak - Ankara Radyosu Fransızca, Yunanca, Farsça ve Bulgarca haber 
yayınına İngilizce'yi de ekledi. 

25 Ocak - Fransa'nın Doğu Akdeniz Harekâtı Başkomutanı General Maxime 
Weygand Ankara'ya geldi. 

27 Ocak - Milli Korunma Kanunu Resmî Gazete'de yayımlandı. 
29 Ocak - İstanbul'da yeni yapılacak binalarda sığmak bulunması zorunlu

luğu getiren tüzük yürürlüğe girdi. 
30 Ocak - Belediye İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'da başgösteren tifüs sal

gınına karşı, bitle mücadeleye girişti. 
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31 Ocak - Belgrad'da toplanacak Balkan Paktı Konseyi'ne katılmak üzere 
Ankara'dan İstanbul'a geçen Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, 
"Bitaraf değiliz, harp hariciyiz" dedi. 

(Şubat) 
2 Şubat - Balkan Paktı Konseyi'nin Belgrad'da yapılan yıllık olağan toplan

tısında, Pakt'ın 7 yıl daha uzatılması karan alındı. 
10 Şubat - İstanbul Belediyesi, tifüsle mücadele için, çeşitli semtlerdeki ha

mamları belirli saatlerde kiralayarak, isteyenlere parasız yıkan
ma hizmeti vermeye başladı. 

14 Şubat - Alman mühendisleriyle Türk işçileri tarafından Haliç'te inşa edi
len Atılay Denizaltısı donanmaya katıldı. 

19 Şubat - Bakanlar Kurulu, Millî Korunma Kanunu'nu uygulamaya koydu. 
21 Şubat - Kayseri'nin Develi ile İncesu kasabalarını etkileyen depremde 37 

kişi öldü. 
26 Şubat - Sovyet basınında Türkiye'nin savaşa hazırlandığı konusunda ha

berler yer aldı. 
27 Şubat - Türk gemilerinin yabancı sulara sefer yapmaları yasaklandı. 
29 Şubat - Başbakan Refik Saydam, "Tedbirlerimiz bir harp hazırlığı olmak

tan uzaktır. Sovyetler aleyhine bir niyetimiz de olamaz" dedi. 
(Mart) 

5 Mart - Türk Dil Kurumu Söz Derleme Dergisi'nin birinci cildini yayım
ladı. 

9 Mart - İngiliz Ortadoğu Hava Kuvvetleri Komutanı General Mitchell ile 
Fransız Doğu Akdeniz Hava Kuvvetleri Komutanı General 
Jeaunaud Ankara'ya geldi. 

13 Mart - Yüz kuruşu aşan alışverişlerde fatura kesilmesi zorunluluğu geti
rildi. 

17 Mart - Hekim ve siyaset adamı Hüseyinzade Ali Turan İstanbul'da öldü. 
19 Mart - Köy Enstitülerinin kurulması ile ilgili kanun tasarısının TBMM'-

ne sunulması. 
20 Mart - Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Asım Gündüz, Halep'te, 

Müttefik Devletler askeri temsilcileriyle görüştü. 
25 Mart - Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, İngiltere'de yayımlanan Daily 

Express gazetesine verdiği demeçte, "Balkanları paylaşmaya 
kalkışmak harp demek olur" dedi. 

30 Mart - Türkiye- Suriye Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı. 
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(Nisan) 
3 Nisan - Yeşilırmak'ın taşması sonucu 15 bin dönüm arazi sular altında 

kaldı; 25 köyle Amasya'nın 10 mahallesi büyük zarar gördü. 
4 Nisan - Millî Savunma Bakanı Naci Tınaz sağlık sebebiyle görevinden 

ayrıldı; yerine Saffet Arıkan getirildi. 
7 Nisan - Meriç ve Tuna ırmaklarının taşması sonucu Edirne ve çevresinde 

174 ev yıkıldı, 164 ev zarar gördü; karayolları ve demiryolları 
ulaşıma kapandı. 

16 Nisan - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Daily Mail gazetesine verdiği de
meçte, "Türkiye, İngiltere ve Fransa ile ittifakına iyi veya fena 
zaman ayırtetmeksizin daima sâdık kalacaktır" dedi. 

17 Nisan - Köy Enstitüleri'nin kurulmasına ait yasa Meclis'te kabul edildi. 
- Çeşitli kurumlara, hükümete hakaret içeren imzasız mektuplar 

gönderdiği ortaya çıkarılan eski Kocaeli Milletvekili Sırrı 
Bellioğlu tutuklandı. 

- Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, 9 milyon 100 bin liralık ek 
ödenekle desteklendi. 

19 Nisan - Asker ve siyaset adamı Lütfi Müfit Özdeş İstanbul'da öldü. 
24 Nisan - Basın Yasası'na eklenen iki maddeyle, ulusal duygulan inciten, 

bu amaçla ulusal tarihi saptıran ve ülkenin güvenliği ile ilgili 
olarak yapılan soruşturmalardan, alınan önlemlerden söz eden 
yazılar yazmak yasaklandı. 

26 Nisan - İlk "kira ihtikârı" davası, İstanbul'da, kiracısından "MilliKorun
ma Kanunu "na aykırı olarak zam isteyen Dragomis Komandorof 
hakkında açıldı. 

(Mayıs) 
2 Mayıs - Tasvir- i Efkâr gazetesinin ilk sayısı çıktı. 
6 Mayıs - Sıkıyönetim yasası TBMM'de kabul edildi. 
18 Mayıs - Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Müttefiklerin Do

ğu Akdeniz'deki kuvvetlerinin komutanlarıyla görüşmek üzere 
Beyrut'a gitti. 

19 Mayıs - İstanbul Dolmabahçe'de yapılacak stadın temeli atıldı, stada 
İnönü adı verildi. 

22 Mayıs - Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nü Başbakanlık'a bağlayan yasa 
kabul edildi. 
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24 Mayıs - Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Beyrut'tan Anka
ra'ya döndü; Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Asım 
Gündüz Ankara'dan Beyrut'a hareket etti. 

31 Mayıs - Selim Sarper Basın Yayın Genel Müdürlüğüne atandı. 

(Haziran) 
2 Haziran - Başbakan Refik Saydam yaptığı radyo konuşmasında, "Vatan 

müdafaası için nihayete kadar azimli olduğumuz hususunda ha
riçte kimsenin tereddüdü olmamalıdır" dedi. 

4 Haziran - General Weygand'ın yerine Fransa'nın Doğu Akdeniz Harekâtı 
Başkomutanlığına atanan General Eugene Desire Mittelhauser 
Ankara'ya geldi. 

5 Haziran - "Satie" binasının satın alınması işlemleri sırasında görevlerini 
suiistimal ettikleri gerekçesiyle açılan davada, Denizbank Genel 
Müdürü Yusuf Ziya Öniş ile Genel Müdür Yardımcısı Tahir 
Kevkep 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. 

8 Haziran - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Trakya gezisine çıktı; gezinin siyasî 
olaylarla ilgili olmadığı açıklandı. 

13 Haziran - İzmir ve Mersin limanlarında bulunan yolcu gemilerine, "İstan
bul'a dön!" emri verildi. 

17 Haziran - Cumhuriyet Halk Partisi genel kurulu üyesi Cevdet Kerim İnce-
dayı, İstanbul Üniversitesinde yaptığı konuşmada, "Biz müteca
viz değiliz, macera aramıyoruz... Bir mecburiyet karşısında hü
kümetimiz harbe karar verirse kanımızı istiklâl için akıtacağız" 
dedi. 

21 Haziran - Devlet Operası, Mozart'ın Bastien ile Bastienne adlı eserini sah
neye koyarak ilk temsilini verdi. 

24 Haziran - Irak Dışişleri Bakanı Naci Şevket Ankara'ya geldi. 
26 Haziran - Başbakan Refik Saydam, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türki-

kiye'nin savaş dışı kalmayı sürdüreceğini vurguladı. 
27 Haziran - Seferberlik durumunda kadın ve erkek yurttaşların yapacakları 

işleri tesbit eden tüzük yürürlüğe girdi. 

(Temmuz) 
1 Temmuz - İstanbul'da yeni yolcu salonu açıldı. 
8 Temmuz - Başbakan Refik Saydam, Avrupa'da yaşanan buhranı anımsata

rak, valilerden tarım ürünlerinin artırılması için gerekli çabayı 
göstermelerini istedi. 
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- Hükümet TBMM'den güvenoyu aldı; Başbakan Refik Saydam 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dostluklarına bağlı ve yurdu sa
vunacak güçte olduğunu söyledi. 

10 Temmuz - Kâğıt stokunun azalması ve dışalım yapılamaması üzerine, Ba
kanlar Kurulu gazetelerin sayfa sayısını, boyutlarına göre, 4 ve 
6 sayfa olarak sınırladı. 

19 Temmuz - Hitler, Reichstag'da yaptığı konuşmada, "Romanya'yı alacağımızı 
söyleyerek Türkiye'yi korkutmak istiyorlar" dedi. 

22 Temmuz - Bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmak amacıyla her yıl birkaç ilde 
birden düzenlenmesine karar verilen Üniversite Haftası'nın ilki 
Erzurum'da başlatıldı. 

24 Temmuz - Millî Savunma Bakanlığı bütçesine 64 milyon lira ek ödenek kon
du. 

25 Temmuz - Türk-Alman Ticaret Antlaşması imzalandı. 
30 Temmuz - Yozgat'ta meydana gelen depremde 12 köy yıkıldı, 300 kişi öldü, 

360 kişi yaralandı. 

(Ağustos) 
4 Ağustos - İstanbul Belediyesi'nin halka ucuz eğlence sağlamak amacıyla 

kurduğu Taksim Gazinosu'nun açılışı yapıldı. 
9 Ağustos - Cumhurbaşkanı İnönü incelemelerde bulunmak üzere deprem 

bölgesi Yozgat'a gitti. 
11 Ağustos - Cumhuriyet Gazetesi Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 
22 Ağustos - Millî Savunma Bakanlığı'nm gereksinimlerini karşılayan sekiz 

fabrikada fazla mesai yapılması için karar alındı. 
23 Ağustos - Başbakan Refik Saydam Karabük Demir-Çelik Tesisleri'nde 

incelemede bulundu. 
27 Ağustos - Yeni Askeri Ceza Yasası yürürlüğe girdi. 
30 Ağustos - Gençlerin yaygın biçimde spor yapmalarını sağlamak amacıyla 

53 ilde gençlik kulüpleri açıldı. 
- Üzerinde İsmet İnönü'nün resmi bulunan 1 liralık tedavüle çıktı. 

31 Ağustos - Türk-Alman Ticaret Antlaşması yürürlüğe girdi. 
(Eylül) 

3 Eylül - Bismil'e gelen ilk tren istasyonda törenle karşılandı. 
10 Eylül - Tan, Tasvir-i Efkâr ve Haber gazeteleri, Bakanlar Kurulu kararıy

la yedişer gün süreyle kapatıldı. 
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22 Eylül 

26 Eylül 
27 Eylül 

30 Eylül 

3 Ekim 

7 Ekim 

14 Ekim 

20 Ekim 

29 Ekim 
31 Ekim 

3 Kasım 

4 Kasım 
18 Kasım 

22 Kasım 

- İstanbul'da çıkan Le Journal d' Orient gazetesi, hükümetin dış si
yasetine aykırı yayın yaptığından ötürü Bakanlar Kurulu kararıy
la yedi gün süreyle kapatıldı. 

- Türk-Rumen Ticaret Antlaşması imzalandı. 
- Eski Millî Eğitim Bakanı Profesör Hikmet Bayur, İstanbul Üni

versitesinde verdiği konferansta, "Ordumuzun kuvveti bize her 
tehlikeyi karşılamak cesaretini vermektedir" dedi. 

- Karabük Demir- Çelik Fabrikası'nın elde ettiği ilk ürün olan pik 
demirin bir bölümü Romanya'ya satıldı. 

- 64.000 kişi üzerinde yapılan incelemeyle Türk tipinin özellikleri 
belirlendi. 

(Ekim) 
- Musevi yurttaşların kurduğu Türk Kültür Birliği, Musevi dinî tö

renlerinde Türkçe kullanılmasını istedi. 
- Nuri Demirağ'ın İstanbul Yeşilköy'deki fabrikasında üretilen bir 

uçak, İstanbul'dan Demirağ'ın doğduğu yer olan Divriği'ye gidip 
döndü. 

- Almanlar'ın Balkanlar üzerinden Süveyş'e inme olasılığından söz 
eden İngiliz Economist gazetesi, "Ancak böyle bir durumda, 
Türklerin harika savunmalarıyla karşılaşırlar" yorumunu yaptı. 

- Nüfus sayımı yapıldı, Türkiye'nin nüfusunun 17.820.950 olduğu 
tespit edildi. 

- Diyarbakır Milletvekili Zülfi Tiğrel Diyarbakır'da öldü. 
- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İngiliz Doğu Orduları Komutanı 

General Arthur Smith'i kabul etti. 
(Kasım) 

- Cumhurbaşkanı İnönü, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Türkiye, 
serbesti ile nizamı telif eden bir hava içinde vatandaşların huzu
runu temin edebilen müstesna memleketlerden biridir" dedi. 

- Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin yeni binası açıldı. 
- Bakanlar Kurulu, hava saldırılarına karşı bütün kent ve kasaba

larda geceleri karartma yapılması için karar aldı. 
- İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli'de 

sıkıyönetim ilân edildi; sıkıyönetim komutanlığına Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal atandı. 
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- Bakanlar Kurulu, 27 Kasım'dan geçerli olmak üzere bütün motor
lu özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. 

28 Kasım - Ticari araçlara da kısıtlama getirildi; İstanbul'da bir gün tek, bir 
gün çift plaka numaralı binek otomobilleri sefere çıkmaya baş
ladı. 

(Aralık) 
I Aralık - Bütün Türkiye'de geceleri karartma yapılmasına başlandı. 
5 Aralık - Hükümet, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, buğdayı üretim yerinde 

satın alarak stok yapmasını ve tüccarın elindeki stoklara el konu-
labilmesini karar altına aldı. 

II Aralık - Karartma uygulaması kaldırıldı. 
23 Aralık - Silahlı Kuvvetler'in gereksinimi olan giyim kuşam malzemesinin 

dışalımının yapılabilmesine izin veren bir yasa çıkarıldı. 
25 Aralık - Millî Korunma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, hükümete veri

len yetkiler genişletildi ve bâzı cezalar ağırlaştırıldı. 
30 Aralık - Millî Savunma Bakanlığı bütçesine 40 milyon lira ek ödenek 

kondu. 

DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1940-

(Şubat) 
2 Şubat - Belgrat'ta Balkan Paktı Dışişleri Bakanlar Konseyi son toplan

tısını yaptı. 

(Mart) 
13 Mart - 14 Hafta süren Sovyet-Fin savaşı Sovyetlerin üstünlüğüyle son 

buldu. 
18 Mart - Hitler ve Mussolini İtalya'da buluştu, İtalya savaşa girme kararı 

aldı. 
20 Mart - Fransa Başbakanı Edouard Daladier görevinden istifa etti. 
22 Mart - Paul Reynaud Fransa Başbakanı oldu. 
27 Mart - Hitler Auschvvitz'de toplama kampı inşası için emir verdi. 

(Nisan) 
9 Nisan - Almanya, Danimarka ve Norveç'i işgal etti. 
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(Mayıs) 
9 Mayıs - İngiltere, İzlanda ve Faroe adalarını işgal etti. 
10 Mayıs - İngiltere Başbakanı Chamberlain istifa etti, Churchill başbakan 

oldu. 
28 Mayıs - Belçika ve Hollanda Nazilere teslim oldu. 
30 Mayıs - Fransa kıyılarında Dunkerkque çevresinde savaşan İngiliz asker

leri Almanlar tarafından kuşatıldı. 
(Haziran) 

4 Haziran - Müttefik kuvvetler Dunkerque'i tahliye etti, 338 bin 226 asker 
kurtuldu. 

14 Haziran - Alman askerleri Paris'te bir geçit töreni düzenledi. 

(Temmuz) 
21 Temmuz - Litvanya, Estonya ve Letonya Sovyetler Birliği'ne katılma karan 

aldı. 
(Ağustos) 

19 Ağustos - İngiliz Somalisi İtalyanların eline geçti. 
25 Ağustos - Alman savaş uçakları Londra'yı bombalamaya başladı. 
26 Ağustos - İngiliz savaş uçakları Berlin'de karşı saldırıya geçti 

(Eylül) 
12 Eylül - İtalyan askerleri Libya sınırından Mısır'a ilerledi. 
27 Eylül - Japonya, Almanya ve İtalya'nın askerî paktına katıldı. 

(Ekim) 
7 Ekim - Alman ve İtalyan askerleri Romanya'yı işgal etti. 
28 Ekim - İtalyan askerleri Yunanistan'a girdi. 

(Kasım) 
4 Kasım - İngilizler Girit'i işgal etti. 
5 Kasım - ABD'de yapılan seçimlerde Roosevelt yeniden başkan seçildi. 
14 Kasım - İngiltere'nin Coventry şehri hava saldırısına uğradı, 1000 sivil 

öldü. 
20 Kasım - Macaristan Mihver Devletleri'ne katıldı. 

(Aralık) 
13 Aralık - Fransa'da Darlan, Laval'ın yerini aldı. 
29 Aralık - Almanlar Londra'ya 10 bin yangın bombası attı. 
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TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1941 -

(Ocak) 
1 Ocak - Yurt ve Dünya Dergisi yayımlandı. 
3 Ocak - Diyanet İşleri Başkanlığı kurban derileri ve bağırsaklarının Türk 

Hava Kurumu'na bağışlanması konusunda fetva verdi. 
6 Ocak - TBMM muvazzaf askerlik hizmetini bir yıl uzattı. 

- Hükümet, buğday ve çavdar ürünlerine el konulacak yeni bölge
leri açıkladı. 

- İslâm Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı. 
12 Ocak - Antakya ve çevresindeki sel felaketi büyük zarara yol açtı, Defne 

barajı yıkıldı. 
13 Ocak - Haftalık Bozkurt Dergisi kapatıldı. 
14 Ocak - İstanbul Valiliği Üniversite Talebe Birliği tüzüğünü onayladı; Ta

lebe Birliği faaliyete geçti. 
25 Ocak - Ankara Radyosu Sırpça yayına başladı. 
27 Ocak - Bin çuval kahve, 80 ton kauçuk, 5100 ton petrol ve benzin ithal 

edildi. 
30 Ocak - İstanbul'da hava alarmı tatbikatı yapıldı. 

(Şubat) 
I Şubat - Yüz kuruşluklar tedavülden kaldırıldı. 
3 Şubat - Başbakan Refik Saydam, Roosevelt'in özel temsilcisi Albay 

Donovan'ı kabul etti. 
- Germencik (Aydın) yakınındaki tren kazasında 12 kişi öldü. 

II Şubat - Hatay'da yoğun yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu 29 
köy sular altında kaldı. 

- Ecnebi Musevilerin transit geçmeleri hakkında kararname yayım
landı; tabiyetlerinde bulundukları devletler tarafından kısıtlama 
getirilmiş ecnebi Museviler, ancak konsolosluklardan transit vi
zesi alarak Türkiye topraklarından geçebilecekler. 

13 Şubat - Turan Cemiyeti'nin yıllık toplantısı Budapeşte'de yapıldı; toplan
tıda Türkiye elçisi Ruşen Eşref Ünaydin da bir konuşma yaptı. 

14 Şubat - Tahıl stoklarına el konmasına ait kararname yürürlüğe girdi. 
- İaşe sorunlarına ait kararname çıktı; Ticaret Bakanlığı bünyesinde 

bir Ticaret Ofisi ve bir Petrol Ofisi kurulması karara bağlandı. 
- Toprak Mahsulleri Ofisi Nizamnamesi çıktı. 
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17 Şubat - Türk- Bulgar Saldırmazlık ve Dostluk Deklarasyonu imzalandı. 
18 Şubat - Tek tip ekmek hakkında kararname çıktı: Ekmeğe %15 oranında 

çavdar, %30 oranında arpa karıştırılacak. 
- 16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 ya

şın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ait kararna
me çıktı. 

- Anıtkabir'in mimarî projesi için açılan yarışma resmen ilân edildi. 
24 Şubat - Churchill, Londra Büyükelçisi Dr.Tevfik Rüştü Aras'ı kabul etti. 

(Mart) 
I Mart - Türk Armatörler Birliği'ne ait kararname çıktı. 

- İaşe Teşkilâtı faaliyete geçti. 
4 Mart - Almanya Büyükelçisi von Papen İnönü'ye Hitler'in elle yazılmış 

28 Şubat tarihli mektubunu sundu. 
5 Mart - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi 

Ankara'da öldü. 
10 Mart - Şehzadebaşı'nda çıkan yangında Ferah Sineması tamamen yandı. 
II Mart - İngiltere'nin Sofya elçisi Rendell'e İstanbul'da Pera Palas Oteli'n-

de suikast girişiminde bulunuldu. 
12 Mart - Adalet Bakanlığı'na Hasan Menemencioğlu atandı. 
18 Mart - İngiltere Dışişleri Bakanı Edenle Dışişleri Bakanı Şükrü 

Saraçoğlu Lefkoşe'de buluştu. 
- Altı ili kapsayan sıkıyönetimin üç ay uzatılması TBMM'de kabul 

edildi. 
21 Mart - Ankara Radyosu yeniden Rumca yayma başladı. 
22 Mart - Matbuat Umum Müdürlüğü yürüyüş marşları için bir yarışma 

açtı. 
24 Mart - Türk- Rus ortak deklarasyonu imzalandı. 
27 Mart - Pamuk stoklarının bildirilmesine ait kararname çıktı. 

- Döviz borsalarının 1 Nisan'dan itibaren Ankara'dan İstanbul'a 
alınmasına ait kararname çıktı. 

(Nisan) 
1 Nisan - İstanbul borsası üç aylık aradan sonra törenle yeniden faaliyete 

geçti. 

- Bekâr Vergisi kanun tasarısı Meclis'e gönderildi. 
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5 Nisan - Hukuk İlmini Yayma Kurumu, Türk Hukuk Kurumu adını aldı. 
Başkanlığına Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce getirildi. 

6 Nisan - Almanların Yunanistan'a girmesi ve Türk deniz sınırına kadar 
Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilân etmesi üzerine, Türkiye Edir
ne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu. 

10 Nisan - İstanbul Valiliği bir tebliğ yayımlayarak, kentin kademeli ve gö
nüllü olarak boşaltılmasına ait bir çağrı yaptı. 

11 Nisan - TBMM, hakaret dâvalarında milletvekili dokunulmazlığının kal
dırılmasına ilişkin Kâzım Karabekir'in önerisini reddetti. 

13 Nisan - Eminönü ve Üsküdar'da pasif korunma tatbikatı yapıldı. 
15 Nisan - Haliç Vapur İdaresi'nin Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmesi ka

rar altına alındı. 
25 Nisan - Atatürk'ün yaveri, Bilecik Milletvekili Salih Bozok öldü. 
28 Nisan - Memurların öğrencilik yapmaları yasaklandı. 

- Bozkurt Dergisinin yayımına izin verildi. 

(Mayıs) 
4 Mayıs - İnönü'nün imzalı resimleri CHP merkezlerine ve halkevlerine 

asıldı. 
14 Mayıs - Almanya Büyükelçisi von Papen İnönü'ye Hitler'in ikinci mek

tubunu verdi. 
15 Mayıs - Samsun- Ankara arasında, 19 Mayıs nedeniyle, "İstiklâlin kurta

rıcısı Ebedî Şeften, koruyucusu Millî Şefe" adıyla bir bayrak ya
rışı yapılması kararlaştırıldı. 

19 Mayıs - Matbuat Umum Müdürlüğü'nün açtığı yürüyüş marşı yarışmasın
da birinciliği Ulvi Cemal, Necil Kâzım ve Mehmet Emin Nalgın 
paylaştı. 

21 Mayıs - İnhisarlar Umum (Tekel Genel) Müdürlüğü'nün kuruluşuna ait 
yasa çıktı. 

23 Mayıs - Muğla ve çevresindeki depremde 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 
26 Mayıs - Muğla ve çevresinde depremler devam ediyor; kentte 255 ev yı

kıldı, köylerde büyük hasar var. 
- Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı. Yeni bütçe 309 milyon lira 

olarak belirlendi. 

(Haziran) 
13 Haziran - TBMM Muhittin Birgen'i, uzun süre mazeretsiz TBMM'ye gel

mediği gerekçesiyle milletvekilliğinden çıkardı. 
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18 Haziran - Türk-Alman Saldırmazlık Antlaşması Ankara'da Dışişleri Bakanı 
Şükrü Saraçoğlu ve Almanya Büyükelçisi von Papen tarafından 
imzalandı. 

19 Haziran - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gerede, İsmet İnönü'nün 
mektubunu Hitler'e sundu. 

- Yeni mahsule el konmasına ait kararname Resmî Gazete'de ya
yımlandı. 

21 Haziran - Sıkıyönetim 6 ay daha uzatıldı. 
23 Haziran - Refah vapuru Mersin açıklarında batırıldı, 168 kişi öldü. 
26 Haziran - İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Terim Koordinasyon 

Heyeti, Rektör Cemil Bilsel başkanlığında toplandı. 
(Temmuz) 

1 Temmuz - İsmet İnönü, Refah Vapuru kazası sebebiyle Millî Savunma Ba
kanı Saffet Ankan'm sunduğu istifayı kabul etmedi. 

2 Temmuz - Çiftçi mallarının korunmasına ait yasa çıktı. 
- Haliç'teki trafiğin Devlet Denizyolları İdaresi'nce devralınmasına 

ait yasa çıktı. 
- Trakya Umumî Müfettişi Kâzım Dirik Edirne'de öldü. 

3 Temmuz - Devlet Konservatuvarı ilk mezunlarını verdi. İsmet İnönü'nün de 
katıldığı törende, Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel bir ko
nuşma yaptı. 

5 Temmuz - İngiliz uçakları Antalya Limanında Fransız St. Didier gemisini 
batırdı. 

9 Temmuz - Türkiye, Sovyetler Birliği'nde Fransız çıkarlarının korunmasını 
üzerine aldı. 

10 Temmuz - 11 Fransız savaş gemisi İskenderun Limanına sığındı. Gemilerin 
silahtan arındırılması çalışmaları yapılıyor. 

15 Temmuz - Gazetelerin sayfa sayısının 26 Temmuz'dan itibaren 4 sayfayla sı
nırlandırılmasına ait kararname çıktı. 

- Haliç vapurları Denizyolları tarafından işletilmeye başladı. 
18 Temmuz - Millî savunma gereksinimlerini karşılamak üzere çıkarılan tasar

ruf bonoları piyasaya sürüldü. 
25 Temmuz - Bozkurt dergisi yeniden kapatıldı. 
28 Temmuz - Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay'ın isteği üzerine, Refah 

Vapuru olayı hakkında soruşturma açtı. 

31 Temmuz - Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi'ne ait kararname çıktı. 
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(Ağustos) 
I Ağustos - İktisat Bakanı Hüsnü Çakır istifa etti; yerine Sırrı Day getirildi. 
4 Ağustos - İstanbul- Adana- Ankara uçak seferleri yeniden başladı. 
5 Ağustos - Saf beyaz ekmeğin imaline yeniden izin verilmesine ait kararna

me çıktı. 
7 Ağustos - Terim Koordinasyon Heyeti 25 profesörün katılımıyla İstanbul'da 

toplandı. 
II Ağustos - Yabancı ordulardan kaçanlara yapılacak muameleye ait 4104 

sayılı yasa çıktı. 
14 Ağustos - 18 ilde daha hububata el konması kararı yürürlüğe girdi. 
17 Ağustos - Yeşilköy uçak tamir atölyesi törenle açıldı. 
22 Ağustos - 31 ilde pamuk stoklarına el konulması hakkında kararname çıktı. 

(Eylül) 
11 Eylül - Van Gölü ve çevresinde deprem oldu; Erciş ve çevresinde 36 köy 

tamamen yıkıldı, 194 kişi öldü. 
15 Eylül - Etibank Zonguldak- Çatalağzı elektrik santralının inşaatına baş

ladı. 
21 Eylül - İstanbul'un Fener semtinde çıkan yangında 94 ev, 2 cami ve Yu

nan Patrikhanesi'ne ait bina yandı. 
22 Eylül - 31 ilde pamuk stoklarına el konulması hakkında kararname çıktı. 
23 Eylül - Vakit Gazetesi Bakanlar Kurulu kararıyla 10 gün kapatıldı. 
28 Eylül - Denizli Milletvekili Necip Ali Küçüka İstanbul'da öldü. 

(Ekim) 
1 Ekim - İktisat Bakanlığı, Millî Korunma Kanunu hükümlerine dayanarak 

31 il ve 1 ilçede yapağılara el koydu. 
6 Ekim - İçel Milletvekili General Cemal Mersinli öldü. 
8 Ekim - Türk sınırında Alman birliklerinin toplandığı konusundaki söy

lentiler Türk-Alman ortak açıklamasıyla yalanlandı. 
- Elazığ Havaalanı törenle açıldı. 

9 Ekim - Türk-Alman ticaret antlaşması imzalandı. 
13 Ekim - Mühendis Mektebi'nde bu yıldan itibaren uçak mühendisi yetişti

rilmesi karara bağlandı. 
14 Ekim - İstanbul Şehir Tiyatroları Hamlet'i sahneledi. 
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19 Ekim - TBMM ara seçimlerinde eski büyükelçi Memduh Şevket Esen-
dal, İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz, General Ali Rıza 
Artunkal milletvekili oldu. 

- Millî Eğitim Bakanlığı'nca Tercüme Heyeti'ne çevirtilen 12 klasik 
eserin basımı tamamlandı. 

27 Ekim - Divan-u Lûgati't Türk'ün Besim Atalay tarafından yapılan çeviri
sinin tanıtımı yapıldı. 

30 Ekim - Anıtkabir için açılan mimari yarışma 2 Mart 1942 tarihine kadar 
uzatıldı. 

(Kasım) 
3 Kasım - İlk basın konseyi Türk Basın Birliği'nin kongresi Ankara'da top

landı. 
5 Kasım - Ankara Hukuk Fakültesi'nin yeni binası törenle açıldı. 
12 Kasım - Erzincan'da şiddetli bir deprem oldu, 25 kişi öldü, 90 kişi yara

landı. 
- Refah Vapuru tahkikatını kolaylaştırmak için, Millî Savunma Ba

kanı Saffet Ankan, Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı is
tifa etti. Millî Savunma Bakanlığı'na Korgeneral Ali Rıza Artun
kal, Ulaştırma Bakanlığı'na Amiral Fahri Engin atandı. 

14 Kasım - Erzincan ve Tercan'da yeni depremler oldu, çok sayıda köy tama
men yıkıldı. 

- Türkçe Terimler Cep Kılavuzu yüksek okul öğretmenlerine dağı
tıldı. 

15 Kasım - İç uçak seferleri durduruldu. 
18 Kasım - Türk Hava Kurumu Etimesgut'taki uçak fabrikasının genişletil

mesine karar verdi. 
21 Kasım - Tüm yüksekokulların son iki döneminde Türk İnkılâp Tarihi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Rejimi dersinin okutulması zorunlu tutul
du. 

24 Kasım - Linyit kömürü işletmeciliğinin geliştirilmesi hakkında kararname 
çıktı. 

26 Kasım - İstanbul'da Bütçe İdare Heyeti, yazılı bir açıklama yaparak, ek
mek karnesi uygulamasının planlanmadığını bildirdi. 

27 Kasım - Bozkurt dergisinin yayımı serbest bırakıldı. 
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(Aralık) 
1 Aralık - Diyanet İşleri Başkanı'nın atanmasına ait 4135 sayılı yasa çıktı. 
4 Aralık - Türkiye'de petrol ithalat ve dağıtımının düzenlenmesi için Petrol 

Ofisi'nin bütün kumpanyalarının katılımıyla bir konsorsiyum ku
ruldu. 

5 Aralık - Rektör Bilsel, İsmet İnönü'nün koruyuculuğunda Üniversite Tale
be Birliği ve Fakülte Talebeler Cemiyetleri adlı birliğin kuruluşu
nu bildirdi. 

- Vatan Gazetesi Bakanlar Kurulu kararıyla 45 gün süreyle kapa
tıldı. 

8 Aralık - Etibank'a bakır stoku için 3 milyon liralık kredi verilmesine iliş
kin kararname çıktı. 

9 Aralık - Petrol Ofisi ve Ticaret Ofisi için 5'er milyon liralık kredi verilme
sine ait kararname çıktı. 

10 Aralık - Buğday ekimini teşvik amacıyla, buğday fiyatlarının 13,5 kuruşa 
yükseltilmesine ait kararname çıktı. 

- Basın Birliği, gazete dilinin düzenlenmesi konusunda çalışmalar 
yapmaya başladı. 

12 Aralık - İstanbul'da Sıkıyönetim 6 ay daha uzatıldı. 
- Dünya olayları ve kış şartlan sebebiyle tren seferlerinde kısıtla

maya gidildi. 
14 Aralık - Muğla'da deprem oldu, yaklaşık 1000 ev hasar gördü. 
15 Aralık - 769 Rumen Yahudisini taşıyan Struma gemisinin İstanbul'a yolcu 

indirmesi yasaklandı. 
- Muğla'da yeni depremler oldu, çok sayıda ev, 4 okul, bir hastane 

hasar gördü. 
17 Aralık - 1 Ocak 1942'den itibaren ülkenin her yerinde karneyle ekmek 

dağıtılması karara bağlandı. 
19 Aralık - Millî Korunma Kanunu'ndaki cezalar ağırlaştınldı; aşırı kâr sağ

layanlar ve stokçular için 10.000 liraya varan para ve 1 yıla va
ran hapis cezaları getirildi. 

24 Aralık - Ekmek fiyatlarının ucuzlamasını sağlamak amacıyla Hububat 
Koruma Vergisi kaldırıldı. 

25 Aralık - İstanbul'da buğday, arpa, yulaf ve çavdara el kondu. 
26 Aralık - Maaş düzenlemelerine ait yasa çıktı. 

- Edirne yakınlarındaki Arda Köprüsü ve Dedeağaç-Kırklareli-
Burgaz demiryolu yeniden inşa edildi. 
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27 Aralık - Millî Eğitim Bakanlığı, Kriminoloji Enstitüsü kurulmasını karara 
bağladı. 

29 Aralık - NBC'de (National Broadcasting Company) Türkçe radyo yayını 
başladı. 

30 Aralık - 300 tonun altındaki gemilerin Karadeniz'de seyre çıkması yasak
landı. 

DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1941 -

(Ocak) 
27 Ocak - İngilizler Eritre'ye girdi. 

(Şubat) 
7 Şubat - İngilizler Bingazi'yi aldı. 

(Mart) 
1 Mart - Bulgaristan Mihver devletlerine katıldı. 
25 Mart - Yugoslavya müttefiklerle antlaşma imzalandı. 

(Nisan) 
4 Nisan - Mihver devletlerinin destekçisi Irak eski başbakanı Raşid Ali dar

be yaparak iktidarı yeniden ele geçirdi. 
6Nisan -Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. 
13 Nisan - Sovyetler Birliği Japonya'yla saldırmazlık paktı imzaladı. 
16 Nisan - Londra 500 uçak tarafından bütün gece bombalandı. 
26 Nisan - Alman orduları Atina'yı ele geçirdi. 

(Mayıs) 
10 Mayıs - 550 Alman uçağı Londra'yı bombaladı, 1400 sivil öldü. 
27 Mayıs - Almanlar'ın 45 bin tonluk savaş gemisi Bismarck İngiliz hava 

saldırısıyla batırıldı, 1000'in üstünde mürettebatı öldü. 

(Haziran) 
22 Haziran - Almanya Sovyetler Birliği'ne saldırdı. 

(Temmuz) 
13 Temmuz - İngilizlerle Sovyetler karşılıklı yardım antlaşması imzaladı. 
27 Temmuz - Japonlar Çinhindi'ni işgal etti. 
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(Ağustos) 
14 Ağustos - Roosevelt ve Churchill Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar. 
21 Ağustos - Paris'te 5 bin Yahudi Drancy'de sürgün kampında gözaltına alın

dı. 
25 Ağustos - İngiliz ve Sovyet askerleri İran'a girdi. 

(Eylül) 
2 Eylül - Alman ve Sovyet birlikleri Leningrad yakınında savaşmaya baş

ladı. 
8 Eylül - Ho Şi Minh Vietnam Bağımsızlık Örgütü'nü kurdu. 
17 Eylül - İngiliz ve Sovyet işgali altındaki İran'da Şah tahttan indirildi, ye

rine 21 yaşındaki oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçti. 

(Ekim) 
20 Ekim - Almanlar Moskova yakınlarına kadar ilerledi. 

(Kasım) 
19 Kasım - İngilizler Kuzey Afrika'da Alman ve İtalyanlar'a karşı saldırıya 

geçti. 

(Aralık) 
7 Aralık - Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 
11 Aralık - Hitler ve Mussolini ABD'ye savaş ilân etti. 

6 Ocak 
8 Ocak 

9 Ocak 

13 Ocak 
19 Ocak 
20 Ocak 
21 Ocak 

TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1942 -

(Ocak) 
- Prof. Şerefeddin Yaltkaya Diyanet İşleri Başkanlığına atandı. 
- Milletvekili, yazar, fikir adamı Hakkı Baha Pars öldü. 
- Ete, oduna ve kömüre yüksek oranlarda zam yapıldı. 
- Türk Tarih Kurumu Ziya Gökalp'in bütün eserlerinin yayımlanma

sına, Türk Dil Kurumu da yeni bir Kur'an çevirisine karar verdi. 
- Trakya'daki sel baskınlarında Meriç ve Tunca nehirleri taştı. 
- Ekmek karnesi uygulamasına başlandı. 
- Trakya'daki sel felaketlerinde yeni Meriç Köprüsü çöktü. 
- Altın fiyatları bir günde 150 kuruş birden arttı. 
- Askerlik süresi üç yıla çıkarıldı. 
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22 Ocak - İmla Kılavuzu'nun tüm okul ve işyerlerinde kullanılması hakkın
da genelge yayımlandı. 

30 Ocak - Millî Korunma Kanunu'nda yapılan değişiklikle stokçulara uygu
lanacak cezalar belirlendi. 

- Pasta yapımı ve ticareti yasaklandı. 
31 Ocak - Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi. 

(Şubat) 
1 Şubat - Başbakan Refik Saydam, Ankara Radyosu'nda, stokçuluğun bir 

ruh hastalığı olduğunu söyledi. 
4 Şubat - Beyoğlu Halkevi, dörtten fazla çocuğu olan aileleri 20'şer lira ile 

ödüllendirmeye karar verdi. 
10 Şubat - Üniversite Talebe Birliği İstanbul'da açıldı. 
12 Şubat - Hükümetin tohumluk dağıtması üzerine İstanbul'daki çiçekçiler, 

sebze yetiştirmeye başladı. 
14 Şubat - Rauf Orbay Londra büyükelçiliğine atandı. 
19 Şubat - Londra Halkevi açıldı. 
21 Şubat - Genç Türk adlı dergi İstanbul'da yayımlanmaya başladı. 
22 Şubat - Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal romanıyla CHP Sanat Mükâ-

fatı'nı kazandı. 
24 Şubat - Almanya Büyükelçisi Franz von Papen'e Ankara'da suikast girişi

minde bulunuldu. 
- 769 Romanyalı Yahudiyi taşıyan Struma vapuru Karadeniz'de ba-

tırıldı, yalnızca bir yolcu kurtulabildi. 
28 Şubat - İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat fakülteleri binası (Zeynep 

Hanım Konağı) yandı. 
(Mart) 

3 Mart - Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Cumhuriyet Gazetesinde romantik 
Turancılığa karşı çıktı. 

- Millî Korunma Kanunu'na uymayanların yargılanması için 8 özel 
mahkeme kurulması kararlaştırıldı. 

10 Mart - Peyami Safa yeni kelimelerin "fabrika tarzı"nda üretilmesini eleş
tirdi. 

12 Mart - Remzi Oğuz Türkkan Bozkurt Dergisinde Türkçülüğün progra
mını açıkladı. 
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13 Mart - Türk Dil Kurumu 1400 adet felsefe teriminin öz Türkçesini belir
ledi. 

15 Mart - İngilizler Milas'ı yanlışlıkla bombaladı, 2 kişi öldü. 
17 Mart - Cumhurbaşkanı İnönü İzmir'deki konuşmasında "Harb dışında 

kalmaya çalışacağız... Bizi muhariplerle çatıştıracak meselemiz 
yoktur. Fakat seferberlik durumu değişmeyecek. Mesele, milletçe 
hazır bulunmayı bilmektir" dedi. 

30 Mart - Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu "Bizim tarafsızlığımızın herke
se faydası dokunur" dedi. 

(Mayıs) 
1 Mayıs - Remzi Oğuz Arık'ın aylık Millet dergisinin ilk sayısı yayımlandı. 
6 Mayıs - İçişleri Bakanı Faik Öztrak istifa etti, yerine Dr. Fikri Tüzel atan

dı. 
- Memduh Şevket Esendal CHP Genel Sekreteri oldu. 

8 Mayıs - Rıza Nur'un haftalık Tanndağ dergisinin ilk sayısı yayımlandı. 
9 Mayıs - Tüm tahıl stoklarına hükümetçe el kondu. 
14 Mayıs - Kinin üretenlerin beyanname vermesi istendi. 
16 Mayıs - İhracat, Ticaret Bakanlığı'nın vereceği lisansa bağlandı. 
22 Mayıs - Marmara'daki tatbikatlar sırasında İstanbul Aksaray'a mermi düş

tü, tramvay durağında bulunan 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 
25 Mayıs - Başbakan Refik Saydam "Devlet teşkilatı A 'dan Z'ye kadar, baş

tan başa bu memleketin ihtiyacıyla telif edilebilecek şekilde de
ğiştirilmelidir" dedi. 

28 Mayıs - Haftalık Fransızca gazete Ankara kapandı. 

(Haziran) 
5 Haziran - Ali Fuat Başgil Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğüne atandı. 
6 Haziran - Türk Hava Kurumu'nun 8. Kurultayı Başbakan Refik Saydam'm 

konuşmasıyla açıldı: "Kanatlı bir millet haline girmek yolunda
yız." 

7 Haziran - Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı. 
9 Haziran - Anıtkabir proje yarışmasını Emin Onat ve Orhan Arda kazandı. 
12 Haziran - 4 Amerikan uçağı Ankara'ya zorunlu iniş yaptı. 

- İstanbul'da 71 bin kişiye ağır işçi karnesi verildi. 
15 Haziran - Atatürk'ün Şişli'de oturduğu ev müze oldu. 

29 



- Millî Eğitim Bakanlığı halk türkülerini derlemeleri için Halil Be
dii Yönetken, Muzaffer Sansözen ve Rıza Yetişen'i görevlendirdi. 

16 Haziran - Hükümet bilumum kâğıtlara el koydu; ellerinde veya gümrükler
de kâğıdı bulunanların 5 gün içinde beyanname vermesi kararlaş
tırıldı. 

17 Haziran - Almanya Büyükelçisi von Papen'e suikast düzenleyenler mahkûm 
oldu. 

19 Haziran - Millî savunma giderleri için 150 milyon liralık iç borç yapılması 
TBMM'de kabul edildi. 

23 Haziran - 6 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ikramiye verilmesi kararlaş
tırıldı. 

29 Haziran - Kömür satışları düzenlendi; evlere Ankara'da 2, İstanbul'da 5 ton
dan fazla kok kömür verilmeyecek. 

(Temmuz) 
1 Temmuz - Kahve ve çay satışları İnhisarlar İdaresi'nce yapılmaya başlandı. 
3 Temmuz - Zonguldak madenlerinde kömür üretimi günde 9000 tonu aştı. 
7 Temmuz - Başbakan Refik Saydam İstanbul'da öldü. 
9 Temmuz - Şükrü Saraçoğlu Başbakan oldu. 
14 Temmuz - Atılay denizaltısı battı, 38 subay ve er öldü. 

(Ağustos) 
5 Ağustos - Başbakan Saraçoğlu hükümet programını okudu. 
10 Ağustos - 4. Dil Kurultayı Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel'in konuş

masıyla açıldı: "Dil üzerinde yıllardan beri yapılan çalışmalar 
gerçekten büyük verimlerle tarihte eşi görülmedik bir inkılâp 
hamlesi yaratmıştır." 

13 Ağustos - Numan Menemencioğlu Dışişleri Bakanı oldu. 
15 Ağustos -100 liralık yeni banknotlar tedavüle çıktı. 
16 Ağustos - İçişleri Bakanı Fikri Tüzer öldü. 
17 Ağustos - Recep Peker İçişleri Bakanlığına atandı. 
25 Ağustos - İnönü Samsun'da halka hitap etti: "İstihsal ve imar için geniş mik

yasta çalışırken, selamet ve müdafaamız için ordularımızı kuv
vetli ve iç durumumuzu nifaksız sağlam tutmak asla gözümüzün 
önünden ayrılmamalıdır." 
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(Eylül) 
1 Eylül - Hüseyin Cahit Yalçın başkanlığındaki Türk Basın Heyeti Londra' 

ya vardı. 
4 Eylül - Ekmek karnesi hırsızlığının arttığı bildirildi.' 
5 Eylül - Cezaevinde sanat atölyeleri törenle açıldı. 
9 Eylül - Yazar ve siyaset adamı Dr. Rıza Nur İstanbul'da öldü. 

- İktisat Bakanlığı, soba başına 1 tondan fazla kömür verilmemesi
ni kararlaştırdı. 

14 Eylül - Fenerbahçe kulübü yönetim kurulu başkanlığına Başbakan Şükrü 
Saraçoğlu seçildi. 

17 Eylül - Pirinç ve çeltiğe el kondu. Çeltiğin kilosu 27.5, pirincin kilosu 65 
kuruş olarak belirlendi. 

(Ekim) 
1 Ekim - Bakanlar Kurulu eğlence yerlerinin saat 22'de kapatılmasını ka

rarlaştırdı. 
2 Ekim - Türk basın heyeti ABD'de Başkan Roosevelt tarafından kabul 

edildi. 
5 Ekim - Ekrem König Paris'te tutuklandı. 
15 Ekim - Üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan 100 liralık banknotlar teda

vülden kalktı. 
20 Ekim - Ekmek karneleri dağıtılmaya başlandı. 
27 Ekim - Muhtaç durumda bulunanlara yiyecek maddesi ve ekmek dağıtıl

masına ilişkin kararname Resmî Gazete'de yayımlandı. 
- Tasvir-i Efkâr gazetesi Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emriyle kısa 

bir süre için kapatıldı. 
(Kasım) 

5 Kasım - Remzi Oğuz Ank'ın Gök- Börü dergisi çıktı. 
7 Kasım - Türk İnkılâp Enstitüsü kuruldu. 
11 Kasım - Varlık Vergisi'ne ait yasa TBMM'de kabul edildi. 

- Başbakan Saraçoğlu TBMM'de fiyat artışları üzerine konuştu. 
15 Kasım - İki fiyatlı ekmek satışı başladı: Memurlar 14, halk 27 kuruştan 

alacak. 
16 Kasım - Tasvir-i Efkâr gazetesi çıkmaya başladı. 
17 Kasım - Bigadiç, Sındırgı ve Gölcük'te meydana gelen depremlerde büyük 

hasarlar oldu. 
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19 Kasım - Beslenme, giyecek ve yakacak için Harp Ekonomisi Bürosu ku
ruldu. 

28 Kasım - Tütün ve içki fiyatlarına yüzde elli oranında zam geldi. 

(Aralık) 
3 Aralık - Zonguldak'ta maden ocağındaki kazada 63 kişi öldü. 
8 Aralık - Vatan gazetesi Mihver aleyhtarı yayım ve Hitler'e hakaret gerek

çesiyle kapatıldı. 
13 Aralık - Çorum'daki depremde 589 ev yıkıldı, 25 kişi öldü. 
15 Aralık - Varlık Vergisi listeleri açıklandı. 
16 Aralık - İstanbul'un Varlık Vergisi 330 milyon lira olarak kesinleşti. 
20 Aralık - Erbaa'daki depremde 493 kişi öldü, 3809 bina yıkıldı. 

DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

- 1942 -

(Ocak) 
29 Ocak - İtalyan ve Alman kuvvetleri Bingazi'yi yeniden işgal etti. 

(Şubat) 
14 Şubat - Japonlar Sumatra'yı işgal etti. 
15 Şubat - Japonlar Singapur'u ele geçirdi. 
28 Şubat - 12 müttefik savaş gemisi Cava Denizinde batırıldı. 

(Mart) 
26 Mart - Naziler Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye 

başladı. 

(Nisan) 
3 Nisan - Almanlar Harkov'dan çekildi. 
19 Nisan - Fransa'da Laval, Darlan'ın yerine başbakan oldu. 

(Mayıs) 
1 Mayıs - Japonlar Mandalay'ı aldı. 
6 Mayıs - Filipinler'de 10 bin ABD ve Filipin askeri Japonlar'a teslim oldu. 
7 Mayıs - İngilizler Madagaskar'a çıkarma yaptı. 
26 Mayıs - İngiltere Rusya ile 20 yıllık yardımlaşma antlaşması imzaladı. 
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(Haziran) 
7 Haziran - ABD Midway Adası yakınlarındaki deniz savaşında Japonları 

bozguna uğrattı. 
21 Haziran - Tobruk Almanların eline geçti. 

(Temmuz) 
6 Temmuz - Almanların Mısır'daki ilerleyişi El-Alameyride durduruldu. 
28 Temmuz - Sovyetler Rostov'u boşaltmaya başladı. 

(Ağustos) 
1 Ağustos - Almanlar Stalingrad'dan Krasnodar'a uzanan demiryolunu kapat

tılar. 
7 Ağustos - ABD Guadalcanal Adasına çıktı. 
9 Ağustos - Bombay polisi Hindistan'daki ayaklanmalarda Mahatma Gandhi 

ve 50 Hintli lideri tutukladı. 
17 Ağustos - Churchill ve Stalin Moskova'da bir toplantı yaptı. 
22 Ağustos - Brezilya, Almanya ve İtalya'ya savaş ilân etti. 
23 Ağustos - Almanlar Don Nehrini geçti. 

(Eylül) 
8 Eylül - Almanlar, Stalingrad'ın batısında, Ruslarla çarpışmaya girdi. 
23 Eylül - İngilizler Madagaskar'ın başkentini ele geçirdi. 

(Ekim) 
23 Ekim - İngilizler El- Alameyn'e saldırdı. 

(Kasım) 
4 Kasım - Almanlar El- Alameyn'den geri çekildi. 
7 Kasım - İngiltere ve ABD, Fas ve Cezayir'e asker çıkardı. 
9 Kasım - Almanlar Tunus'a girdi. 
13 Kasım - Tobruk Müttefikler tarafmdan yeniden ele geçirildi. 

1 Ocak 
6 Ocak 

TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 

-1943 -

(Ocak) 
- Varlık Vergisi'nden yapılan tahsilat 11 milyon liraya ulaştı. 
- Bulgaristan'dan hareket eden bir Türk motoru Karadeniz'de fırtı

naya yakalanarak battı, 22 kişi boğuldu. 
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8 Ocak - Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ait kararname yayımlandı. 
- Falih Rıfkı Atay başkanlığındaki Türk Basın Heyeti Hindistan'a 

gitti. 
12 Ocak - tik defa kurulan İstanbul Mıntıka Sanayi Birliği ilk toplantısını 

yaptı. 
14 Ocak - TBMM seçim kararı aldı. 

DÜNYADAKİ OLAYLARIN KRONOLOJİSİ 
-1943 -

(Ocak) 
14 Ocak - Churchill, Roosevelt ve De Gaulle Casablanca Konferansında bir 

araya geldi. 
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II. BÖLÜM 

MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ, 
1939 GENEL SEÇİMİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 





MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ 
Türkiye'de siyasî faaliyetlerin 23 Temmuz 1908 Meşrutiyeti ile başlamış ol

duğunu ifade etmek yanlış olmaz. Zira, bu tarihe kadar Türk siyasî hayatında ger
çek anlamda siyasî partiye rastlanılmamaktadır. 1908 Meşrutiyeti ile birlikte bir 
siyasî faaliyet döneminin başlamış olduğu görülür. 1908-1918 döneminin en 
önemli siyasî kuruluşu İttihat ve Terakki Cemiyeti (Partisi)'dir.1 Bu partinin 
Türk siyaset ve idare hayatına hâkim olduğu 1908-1913 yıllan arasında, ülkemiz
de çoğulcu, yâni çok partili bir rejim söz konusudur. İttihat ve Terakki'ye muhalif 
olarak kurulan "Mutedil Hürriyetperverân" ve "Ahali" fırkaları bu dönemin ilk 
siyasî muhalefet partileri olmuşlardır. Bu iki partinin birleşmesiyle "Hürriyet ve 
İtilâf Fırkası" kurulmuştur. Ancak bu çok partili rejim fazla uzun sürmemiş, 1913 
Bâb-ı Âli Baskınmdan sonra muhalefet partileri tasfiye edilerek, tek parti rejimi 
kurulmuştur. İttihat ve Terakki iktidarının sona erdiği 1918 yılı sonuna kadar ül
ke fiili olarak bir tek parti diktasıyla idare edilmiştir. 

Mondros Mütarekesi ile başlayan ve "Mütareke Dönemi" olarak adlandırılan 
1918-1922 yıllan, çok sayıda siyasî kuruluşun kurulduğu bir dönem olmuştur. 
Daha önce tasfiyeye uğrayan "Hürriyet ve İtilâf Fırkası" yeniden hayatiyet ve 
müessiriyet kazanarak, mütareke döneminin siyasî hayatına hâkim olmuş ve 
bunun neticesi bir iktidar partisi hüviyeti kazanmıştır. Bunun yanı sıra, bu dönem
de Anadolu'da "Reddi İşgal", "Reddi İlhak", "Müdafaa-i Hukuk", "Muhafaza-i 
Hukuk" ve "İstihlâsı Vatan" gibi isimlerle bir çok cemiyet kurulmuştur. Ancak, 
Millî Mücadele'nin esas unsurlan arasında yer alan bu cemiyetlerin birer siyasî 
parti olarak görülmeleri ve değerlendirilmeleri şüphesiz mümkün değildir. 

23 Nisan 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nde ise farklı görüş ve 
düşüncelere sahip üyelerin oluşturdukları gruplar görülmüştür. Büyük Millet 
Meclisi içerisinde müessir olabilmek maksadıyla bu farklı gruplar arasında kendi 
görüşlerine yakm olanlan bir araya getirmek düşüncesinden yola çıkan Mustafa 
Kemal [Atatürk], "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu" nu kurdurmuş-
tur. Bu grup ile, bu gruba karşı olanların teşkil ettiği "İkinci Grup", teşkilâtlı bir 
siyasî parti olmak hüviyetinden uzaktır. 

"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin, "Halk Fırkası" adıyla 
bir siyasî partiye dönüştürülmesine yönelik çalışmalar 1922 yılının son günlerin
de başlamış ve 20 Kasım 1923 tarihli bir tamîmle, cemiyet halk fırkasına dönüş
türülmüştür. 1923-1945 yıllan arasında bu parti, daha sonra aldığı isimle Cum
huriyet Halk Partisi olarak, ülke idaresine tek başına hâkim olmuştur. 

/ Siyasî tarihimizde ilk siyasî parti olma unvanını da taşıyan İttihat ve Terakki Cemiyeti (Partisi) 
hakkında bibliyografik bilgi kaynakları için bkz.: 
İsmet Binark- İsmet Boydur: Meclis-i Mebusun/ Türkiye Büyük Millet Meclisi / Millî 
Egemenlik /Anayasa ve Anayasa Hukuku Bibliyografyası (Kitaplar). Ankara, 2002. 
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Türkiye'de tek parti idaresi, Kasım 1938'e kadar Atatürk'ün şefliği altında 
geçmiş; onun vefatıyla 11 Kasım 1938'de İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığına seçil
miştir. Türkiye'de tek parti yönetiminin müesseseleştirilmeye çalışıldığı 1938-
1945 yılları arasındaki süreyi kapsayan bu yeni dönem, Türk siyasî tarihinde 
"Millî Şef Dönemi" olarak adlandırılmıştır.2 

Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü'ye "Millî 
Şef denilmiş olmakla birlikte, Türk siyasî hayatında bu kavramın ortaya çıkışı 
daha eskilere kadar uzanmaktadır. 24 Teşrinisani [Kasım] 1930 tarihli "Vakit" 
gazetesinde, "inkılâpçı Terbiye" başlıklı yazısmda Sadri Etem "Şef ten söz et
mektedir. Ancak "Şef kavramı üzerinde duran ve "Millî Şef tâbirini ilk kullanan 
C.H.P. Genel Sekreteri Recep Peker'dir. Recep Peker, Nisan 1933 tarihli "Ülkü" 
Mecmuasına yazdığı "Disiplinli Hürriyet" başlıklı yazısında: "Millî şeflerin 
hükümlerine candan uyan ve inanan disiplinli bir cemiyet kurmak dâvasındayız." 
diyordu. Siyasî tarihimizde bir tek kişiye "Millî Şef" denilmiştir, o da İsmet 
İnönü'dür.3 

Türk siyasî hayatında şefliğin siyasî bir sistem hüviyetini kazanması, "Millî 
Şef Dönemi"nin başlamasıyla birlikte söz konusu olmuştur. C.H.P. I. Olağanüstü 
Kurultayı'nda "Değişmez Genel Başkan" olan ve "Millî Şef ilân edilen İnönü, 
bundan böyle her yerde "Millî Şef olarak anılmış ve bu tâbir onun resmî unvanı 
olmuştur.4 

1939 GENEL SEÇİMİ VE SEÇİM SONUÇLARI 
Millî Şef döneminde, Türkiye'de; biri 1939'da, diğeri 1943'te olmak üzere iki 

Milletvekilliği Genel Seçimi; 1938,1939,1943, 1944 ve 1945 yıllarında da bâzı 
seçim bölgelerinde boş olan mebusluklar için ara seçimler yapılmıştır. Bu genel 
seçimlerden 1939 yılında yapılanı VI. Dönem Büyük Millet Meclisi'ni, 1943 
yılında yapılanı da VII. Dönem Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan seçimlerdir.5 

1939 Genel Seçimleri, 1908 tarihli İntihâb-ı Mebusân Kanunu'na göre 
yapılan son seçimdir. 1939 yılının Ocak ayının sonunda Büyük Millet Meclisi 
yeni seçime gitmeyi kararlaştırmıştır. Bu tarihlerde seçimle ilgili haberlerin 
basında sık sık yer aldığı görülmektedir. 10 Şubat 1939 tarihli Ulus gazetesinde 
yer alan bir haberde, C.H.P.'nin bütün illerde aday göstereceği, birkaç ilde de 
bağımsız mebusluklar için boş yer bırakılacağı belirtilmiştir. 17 ve 20 Şubat 1939 

2 Osman Akandere: Millî Şef Dönemi. Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış 
Tesirler, 1938-1945, İstanbul, 1988, 19-25. ss. 

3 Çetin Yetkin: Türkiye'de Tek Parti Yönetimi. İstanbul, 1983, 158-159. ss. 
5 Osman Akandere: a.g.e., 42.s. 
5 Osman Akandere: a.g.e., 119. s. 
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tarihli Tan gazetesinde, mebus olmak isteyenlerin sayısının birkaç bine ulaştığı 
ifade edilmektedir. 

Genel Seçimin ilk safhası olan ikinci müntehip seçimi için aday listesi 13 
Mart'ta ilân edilmiş, seçim ise 15 Mart'ta başlamış ve 21 Mart akşamı tamam
lanacağı ifade edilmiştir.6 

"Ayın Tarihi"nde yer alan Anadolu Ajansı kaynaklı ve 14 Mart 1939 tarihli 
bir haberde şu husus yer almıştır: 

"İkinci müntehip seçimine memleketin her tarafında 15/Mart/1939 Çarşamba 
sabahı başlanacak ve 21/Mart/1939 günü akşamı bu seçim her tarafta bitmiş 
olacaktır. 

Parti umumî merkezine vilâyetlerden gelen malûmata göre yurdun her yerin
de intihap faaliyeti büyük hararet, alâka ve neşe ile devam etmektedir. Bütün 
vilâyetler gazete, mecmua gibi neşir vasıtalarında intihabın devamı müddetince 
bu hususta neşriyatta bulunacakları gibi bu akşamdan itibaren şehir ve 
kasabalanmızdaki bütün parti ve halkevi merkezleri donatılmış hoparlörler ile ay
nı zamanda halk hatipleriyle ve diğer vasıtalardan da faydalanarak cumhuriyetin 
feyizli semereleri, Cumhuriyet Halk Partisi prensipleri ve inkılâp esasları ve bu 
intihabın memleket ve millet için hâiz bulunduğu büyük kıymet ve mânâ hakkın
da söz ve yazı ile neşriyata başlamışlardır."7 

"Ayın Tarihi"nde 22 Mart'ta yer alan, 23 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesinde 
de neşredilen illerin ikinci müntehip sayısı ve illerin iştirak nisbeti aşağı verilmiş
tir:8 

"İkinci müntehip seçimi 
C.H.P. namzetleri ittifakla seçildi 
Bütün yurtta 15-Mart-939 Çarşamba günü başlıyan ikinci müntehip intihabı 

21-Mart-939 akşamı her tarafta sona ermiş ve bütün vatandaşlar reylerini, ittifak
la Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği namzetlerine vermişlerdir. 

62 vilâyetin ikinci müntehip yekûnu 40979 dur. Vilâyetlerde 22 yaşından 
yukarı olan ve birinci müntehip olmak kanunî sıfatını haiz vatandaşların en çok 
% 95 ve en az % 64 olmak üzere ikinci müntehip seçimine iştirak nisbeti haddi 
vasatisi % 77.8 dir. Yurdun birçok yerlerinde şiddetli bir kışın hüküm sürmesine 
rağmen istihsâl edilen bu netice büyük Türk milleti, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
hükümeti için iftihara değer bir netice olmuştur. 

6 Tan Gazetesi, 14-15 Mart 1939; Ulus Gazetesi, 14,20 Mart 1939. 
7 Ayın Tarihi, No: 64, Mart 1939, 6. s. 
8 Ayın Tarihi, a.g.y., 19-20. ss.; Ulus Gazetesi, 23 Mart 1939, l.s. 
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Her vilâyetin ikinci müntehip miktarı ile, o vilâyetin intihaba iştirak nisbetini 
gösteren cetvel bağlıdır. 

İştirak 
Nispeti 
73 
78 
75 
90 
67 
80.5 
67 
65.2 
80 
72 
80 
72 
85 
72 
76 
67 
81 
82 
66.55 
80 
81 
75 
87.6 
64 
84 
71 
68 
82 
78 
79 
92 

Vilâyetler 
1. Afyon 
2.Ağrı 
3. Amasya 
4.Ankara 
5. Antalya 
ö.Aydm 
7.Balıkesir 
8.Bilecik 
9.Bingöl 

1 O.Bitlis 
11.Bolu 
12.Burdur 
13.Bursa 
H.Çanakkale 
15.Çankırı 
1 Ö.Çoruh 
17.Çorum 
18.Denizli 
19.Diyarbakır 
20.Edirne 
21.Elâzığ 
22.Erzincan 
23.Erzurum 
24.Eskişehir 
25.Gaziantep 
26.Giresun 
27.Gümüşhane 
28.Hakkâri 
29.İçel 
30.İsparta 
31 .İstanbul 

İkinci 
Müntehip 
Miktarı 

725 
280 
324 

1387 
626 
667 

1215 
331 
177 
150 
673 
298 

1094 
608 
504 
392 
773 
729 
652 
478 
457 
190 
487 
451 
657 
734 
536 

86 
606 
427 

1570 

İştirak 
Nispeti 
82.5 
86 
74 
73 
64 
75 
81 
78 
80.1 
86 
80 
80.09 
74 
92 
76 
67 
68 
75 
83.5 
70 
84 
95 
82 
69 
83 
75 
88.5 
74 
75 
85.5 
89.3 

Vilâyetler 
32.İzmir 
33.Kars 
34.Kastamonu 
35.Kayseri 
36.Kırklareli 
37.Kırşehir 
3 8.Kocaeli 
39.Konya 
40.Kütahya 
41.Malatya 
42.Manisa 
43.Maraş 
44.Mardin 
45 .Muğla 
46.Muş 
47.Niğde 
48.0rdu 
49.Rize 
50.Samsun 
51.Seyhan 
52.Siirt 
53.Sinop 
54.Sivas 
55.Tekirdağ 
56.Tokat 
57.Trabzon 
5 8.Tunceli 
59.Urfa 
60.Van 
61. Yozgat 
62.Zonguldak 
Umumî 
haddi vasati 

İkinci 
Müntehip 
Miktarı 
1327 
810 
875 
874 
468 
370 
840 

1843 
964 

1003 
1225 
487 
681 
407 
148 
670 
760 
577 
802 
892 
383 
496 

1058 
483 
780 
944 
225 
584 
243 
667 
782 

40979 
77.8 % " 
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23 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesi'nde "Halk idaresinin güzel bir tecellisi" 
ana başlığı altında; 28 vilâyette ikinci müntehiplerle "mebus namzetleri üzerinde 
birer istişare toplantısı^ yapılacağı haberi yer almış ve şu bilgilere yer verilmiştir: 

"Türk milletinin siyasî hayatında halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri 
tekâmüllerini tahakkuk ettirmeyi ve devlet idaresi üzerinde milletin murakabesi
ni en mütekâmil bir hale getirmeyi ana düstur olarak ele almış bulunan Millî Şef 
İsmet înönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu intihap devresi için Parti'nin 
mebus namzetlerini tesbit ve ilân etmeden evvel ikinci müntehiplerle temas et
meyi ve müntehiplerle Riyaset Divanı'nın görüşlerini karşılaştırmayı Genbaş-
kur'ca karar altına almış ve sureti aşağıda yazılı beyanname hükmüne göre dün, 
22-3-939'da, kış dolayısiyle temas kolay olan ve namzetlik için müracaatların en 
çok tekasüf etmiş bulunduğu, isimleri yazılı 28 vilâyetimizde ikinci müntehipler
le bir istişare toplantısı yapılmıştır. Bu istişare neticesi Parti Genel Sekreterliği 
vasıtasile Genbaşkur'a ve Değişmez Umumî Başkan Millî Şef İsmet İnönü'ye 
sunulacaktır"10 

Aynı tarihli Ulus Gazetesi'nde, C.H.P. Genel Başkan vekilinin ve Genel Sek
reterinin beyannamesi yer almıştır: 

"Partimizin sayın ikinci müntehipleri; 
Bilirsiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi mevzuatına göre, Partiyi ilgilendiren 

bütün işler için lüzum gördüğü kararlan almak, Büyük Millet Meclisi âzâlıklan 
seçimini idare etmek ve Partinin mebus namzetlerini kararlaştırmak hak ve 
selâhiyeti Parti Riyaset Divam'na ve namzetleri ilân selâhiyeti de münhasıran 
Parti'nin değişmez Genel Başkanına aittir. Gene bu mevzuata göre Parti Riyaset 
Divanı 'nın vereceği kararlara bütün Parti üyeleri kayıtsız ve şartsız olarak itaata 
mecburdur. Partimizin ananesi de böyledir. 

Ancak, 
Partimizin değişmez Genel Başkanı Millî Şef İsmet İnönü, Türk milletinin 

siyasî hayatında halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekâmüllerini tahakkuk 
ettirmeyi ve devlet idaresi üzerinde milletin murakabesini en mütekâmil bir hale 
getirmeyi millet hizmetinde takip edecekleri siyasetin ilk ve ana düsturu olarak 
ele almışlar ve millî hâkimiyetin hakiki ve yegâne mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin tam bir millet hülâsası kudret ve manzarasiyle millet huzuruna 
çıkması lüzumunu her fırsatta ilân ve ifade buyurmuşlardır. 

9 22 Mart 1939 tarihinde istişare yapılan 28 vilâyetin listesi aşağıda gösterilmiştir: 
LAfyon, 2.Amasya, 3. Ankara, 4.Antalya, 5.Aydın, ö.Balıkesir, T.Bilecik, 8.Bolu, 9. Burdur, 
lO.Bursa, 11 .Çanakkale, 12.Çankırı, 13.Denizli, 14.Edirne, 15.Eskişehir, lö.fsianbul, 17.İzmir, 
18.İsparta, 19.Kastamonu, 20.Kayseri, 21.Kırşehir 22.Kocaeli, 23.Konya, 24.Kütahya, 25. 
Malatya, 26. Manisa, 27. Maraş, 28.Samsun. 

10 Ulus Gazetesi, 23 Mart 1939, 1. s. 
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İşte bu maksatladır ki, Genbaşkur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu in
tihap devresi için Partinin mebus namzetlerini tesbit ve ilân etmeden önce mem
leketin bir çok kısımlarında Partinin ikinci müntehipleriyle temas etmeyi ve mün-
tehiplerle Riyaset Divanı'nın görüşlerini kararlaştırmak üzere doğrudan doğruya 
ikinci müntehiplerle bir istişare yapmayı kararlaştırmıştır. 

Milletin siyasî hayatmda ilk defa tatbik edilen bu usul Genbaşkur'un bütün 
partililere olan muhabbet ve itimadının bir ifadesi olmakla beraber bundan husule 
gelecek bir neticenin de bütün milletimizce Partimiz mensuplarının siyasî rüşt ve 
olgunluklarına bir misal telâkki edileceğini de dikkat gözü önünde bulundur
malıyız. Bu sebeple istişare reylerimizi kullanırken her türlü şahsî ve rejiyona-
list hislerden uzak kalmayı ve reylerimizin sadece kalp ve kafalarımızın mahsulü 
olmasma dikkat etmeyi kudsî ve millî bir vazife olarak telâkki etmemiz gereklidir. 
Bunun içindir ki, neticenin siyasî rüştünü ve olgunluğunu isbat etmiş bir partili 
zümrenin mahsulü olacağına şimdiden itimat etmekteyiz. 

Bu istişarenin hangi usul ve şartlarla yapılacağına ait talimat bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Muvaffakiyet diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız 
C.H.P. Genel Başkan Vekili C.H.P. Genel Sekreter 
Dr. Refik Saydam Dr. Fikri Tüzer" " 
Ulus Gazetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay, 23 Mart 1939 tarihli "Müntehip

lerle istişare " başlıklı yazısında, konu ile ilgili olarak şu görüşlere yer vermiştir:12 

"Millî Şef son üniversite nutkunda demişti, ki: "Vatandaşlarım, bilirler ki, bir 
siyasî partinin yüksek idaresi tarafından, müntehiplere, namzet gösterilmesi tabiî 
bir şeydir. Bizim ananemiz de böyledir. Bununla beraber, namzetlerin halkla 
temasmı daha ziyade arttıracağız ve riyaset divanının takdiri ile parti teşkilâtının 
takdirini daha yakından biribiriyle temasa getirecek usulleri şimdiden tecrübe ve 
tekâmül ettireceğiz.." 

Dün ilk adım atılmıştır: İsmet İnönü, 28 intihap bölgesinde, ikinci müntehip
lerle istişare etti. İkinci müntehipler eski mebuslardan ve yeni namzetlerden han
gilerini tercih ettiklerini, tam bir vicdan serbestliği ile, listeler üzerinde işaret et
tiler. 

Bizim parti nizamnamesinin hükümlerine göre, namzetleri doğrudan doğruya 
değişmez başkanımız ilân eder. Namzetler bir defa onun tasvibinden geçtikten 
sonra münakaşa nihayet bulmuştur. Karar hakkı gene değişmez. Başkanda kal-

// Ulus Gazetesi, 23 Mart 1939, l.s. 
12 Ulus Gazetesi, 23 Mart 1939, l.s. 
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mak üzere, yeni namzetler için ikinci müntehiplerin reylerini sormak ilk defa vâkî 
olmaktadır. 

Eski mebuslardan gayri bir çok vatandaşlar kendilerini millet hizmetine arz 
etmişlerdir. Kendileri herhangi bir intihap bölgesinde intihap kabiliyetleri olduğu 
kanaatindedirler. Parti bu müracaatlardan birçoğunun reddedilmesine hiçbir 
sebep görmemiştir; fakat Kamutay âzalarının adedini de kanunlar tahdit etmiştir. 
Bu istişarenin ilk faydası, bu vatandaşlara kendilerinin ihmal edilmemiş olduğu 
hoşnutluğunu vermek, ikinci faydası yeni Kamutay azalarını halk ile, halk işleri 
ve ihtiyaçları ile daha yakından alâkalı olmaya, sây ve hizmet vasıtası ile temsil 
kabiliyetlerini artırmağa sevketmek, üçüncü faydası da halk idaresi mekaniz
masının tekâmül istikametini tespit etmek olacaktır. 

Bu istikamet, halk hâkimiyetinin en iyi ve en tam tecellisine doğru yürümek
ten ibarettir. C.H.P. on beş senedenberi kendini hizmet ve prensipleri ile millete 
maletmiştir. Bir taraftan halkı sınıf ve ideoloji kavgaları ile parçalamamak, fakat 
diğer taraftan devlet idaresi üzerinde millî murakabeyi mütemadiyen inkişaf ettir
mek gayesi ile hareket ettik. Parti dışında müstakil mebuslar vasıtası ile, 
Kamutay kürsüsünün memleketin her sesine mâkes olmasını temin ettik.." 

25 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesi'nde, "C.H.P. Divanı Millî Şef in başkan
lığında dün toplandı" ana başlığı altında şu habere yer verilmiştir: 

"Cumhuriyet Halk Partisi divanı dün saat 9.30 da Millet Meclisi'nde Cum-
hurreisliği salonunda toplanarak, Partinin Mebus namzetleri hakkında son karan 
vermiştir. 

Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez Genel Başkanı, Cumhur-
reisi, Millî Şef İnönü başkanlık etmiştir. Parti tüzüğünün 131 inci maddesine göre 
parti divanında Genbaşkur ile Kamutay Reisi B. Abdülhalik Renda, partinin 
kabine azaları, parti idare ve grup idare heyetlerini teşkil eden zevat içtimada 
hazır bulunmuşlardır. 

Toplantı saat on bire doğru sona ermiş ve Genel Sekreterlik, öğleden sonra, 
tesbit edilen mebus namzetlerinin isimlerini havi listeyi, Anadolu Ajansı'na, mat
buata ve Ankara radyosuna vermiştir. Ankara radyosu yeni mebus namzetlerinin 
isimlerini saat 20 den itibaren memlekete neşretmiştir. Bundan başka Parti Genel 
Sekreterliği intihap dairelerine namzetlerin isimlerini bildirmiştir."13 

C.H.P.'nin yeni mebus namzetleri, 25 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesi'nde 
neşir ve ilân edilmiştir. Mebus namzetlerinin isim listesi ve meslekleri illere göre 
şu şekilde belirlenmiştir:14 

13 Ulus Gazetesi, 25 Mart 1939, l.s. 
14 Ulus Gazetesi, 25 Mart 1939,1, 8. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: F.,3 Nisan 1939-31 

Teşrinievvel 1939. Ankara 1940 T.B.M.M. Matbaası, 351-363. ss. 
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MEBIJS NAMZETLERİNİN İLLERE VE MESLEKLERİNE 
GÖRE İSİM LİSTESİ 

"AFYON KARAHİSAR (7 - Seçmen sayısı: 694) 
Ali Çetinkaya Eski Afyon mebusu, Nafîa vekili 
Haydar Çerçel " " 
Cemal Akçin " " 
Mebrure Gönenç 
İzzet Akosman " " " 
Hamza Erkan Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürü 
(Müstakil mebusluk için açık bırakılmıştır.) 

AĞRI (3 - Seçmen sayısı: 280) 
Dr. Hüsamettin Kural Eski Bayazıd mebusu 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

AMASYA (3 - Seçmen sayısı: 317) 
Esad Uras Eski Amasya mebusu 
Nafiz Aktın 
İsmail MUMCU 

İsmet İnönü 
Mümtaz Ökmen 
Yahya Galib Kargı 
Arif Baytın 
Falih Rıfkı Atay 
Rifat Araz 
Muammer Eriş 
Aka Gündüz 
Ahmed Ulus 
Şakir Kınacı 
Eşref Demirel 

ANKARA (14 - Seçmen sayısı: 1394) 
Eski Ankara Mebusu 

II II II 

II II II 

II II II 

II II II 

II II II 

•I II II 

II II II 

•t II II 

•t II II 

II II II 
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Fevzi Daldal İsparta Valisi 
Belkıs Baykan Ankara Kız Lisesi Tabiiye muallimi (Müstakil 

mebusluk için açık bırakılmıştır.) 

ANTALYA (7 - Seçmen sayısı: 553) 
Eski Antalya mebusu 

Antalya Sıtma mücadelesinde emekli albay 

Dr. Hulusi Alataş 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Nazmi Topcuoğlu 
Dr. Mazhar Germen 
Mümtaz Kaynak 
Dr. Şakir Şener 

BALIKESİR (12 - Seçmen sayısı: 1166) 
Hacim Çarıklı Eski Balıkesir mebusu 
Hayrettin Karan " " " 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı " " " 
Gl.Kâzım Özalp " " " 
Memed Emir " " " 
Rahmi Selçuk " " " 
Osman Niyazi Burcu " " " 
Fahrettin Tiritoğlu Eski mebus 
Feyzi Sözener Balıkesir Halkevi Başkanı 
Hilmi Şeremetli Balıkesir C.H.R İlçeyönkurul Başkanı 

Cezmi Ercin 
Numan Aksoy 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 
Dr. Münir Soykam 

AYDIN (7 - Seçmen sayısı: 610) 
Eski Aydın mebusu, Sıhhat ve İç .Mu. Vekili 

II II II 

II t) II 

II II II 

ıı ıı ıı 

Emekli tuğbay 
Söke'de doktor 
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Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 

Eski mebus, eczacı 
Eskişehir Valisi 

BİLECİK (3 - Seçmen sayısı: 324) 
Salih Bozok Eski Bilecik mebusu 
Dr.GLBesim Ömer Akalın " " " 
Dr. Muhlis Suner Balıkesir sıhhat müdürü 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

BİNGÖL (2 - Seçmen sayısı: 168) 
Eski mebus, avukat 
Sümerbank idare meclisi âzası 

Tevfik Temelli 
Süreyya Örge Evren 

BİTLİS (2 - Seçmen sayısı: 150) 
Malatya Belediye Reisi 
Eski Balıkesir mebusu 

Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Lûtfi Gören 
Emin Yerlikaya 
Cemil Özçağlar 

BOLU (7 - Seçmen sayısı: 618) 
Eski Bolu mebusu, Eski Başvekil 

Sıhhat Vekâleti müsteşar muavini 
Halkevi başkanı 
Daimî Encümen âzası 
Gazi Terbiye Enstitüsünde muallim 

BURDUR (3 - Seçmen sayısı: 298) 
İbrahim Necmi Dilmen Eski Burdur mebusu 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt Burdur'da serbest doktor 
Mehmet Sanlı Burdur Umumî Meclis âzası 

BURSA (11 - Seçmen sayısı: 1074) 
Gl. Naci Tınaz Eski Bursa mebusu, Millî Müdafaa Vekili 
RefetCanıtez 
Dr. Galip Kahraman " " 
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Dr. Refik Güran 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Fazlı Güleç 
Nevzat Ayaş 

Eski Bursa Mebusu 

M Ordu 
İzmir Valisi 
Haydarpaşa Lisesi Filozofi ve Sosyoloji muallimi 

ÇANAKKALE (6 - Seçmen sayısı: 573) 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 
AtıfKamçıl 
Reşat Nuri Güntekin 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 

Eski Çanakkale Milletvekili 
•I II II 

İstanbul Meclisi'nde eski Çanakkale mebusu 
Maarif Vekâleti Umumî Müfettişi 
Maarif Vekâleti Orta Tedrisat U. Müdürü 
Dîvânı Muhasebat Murakıbı 

ÇANKIRI (5 - Seçmen sayısı: 465) 
Mustafa Abdülhalik Renda Eski Çankırı mebusu, T.B.M.M. Reisi 
Hüseyin Cahit Yalçın " " 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 
Dr. Akif Arkan Jandarma umum komutanlığı başhekimliğinden 

müstafi 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfit Kansu 
Ali Rıza Erem 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

ÇORUH (4 - Seçmen sayısı: 387) 
Eski Çoruh mebusu 

II İl II 

Eski Denizli-mebusu 
Devlet Demiryolları Umum Müdürü 

ÇORUM (8 - Seçmen sayısı: 741) 
Eski Çorum mebusu 
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Şakir Baran Temyiz Mahkemesi Raportörü 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum. C.H.P. ilyönkurul üyesi 
Nuri Kayaalp Devlet Şûrası âzası 

DENİZLİ (7 - Seçmen sayısı: 656) 
Dr. Hamdi Berkman Eski Denizli mebusu 
Necib Ali Küçüka " " 
Dr. Kâzım Samanlı " " 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya " " 
Fahri Akçakoca Akça Denizli parti ilyönkurul âzası 
TahirBerkay 

DİYARBAKIR (7 - Seçmen sayısı: 648) 
Dr. İbrahim Tali Öngören Eski Diyarbakır mebusu 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 
Cahit Çubukçu Diyarbakır Halkevi Başkanı 
Veli Necdet Sünkitay Ziraat Bankası Merkez Müdürü 

EDİRNE (5 - Seçmen sayısı: 453) 
Dr. Fatma Memik Eski Edirne Mebusu 
Faik Kaltakkıran " " 
Şeref Aykut 
Osman Şahinbaş Manisa Valisi 
Fuad Balkan Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü Eskrim 

Şubesi Müdürü 
ELÂZIĞ (5 - Seçmen sayısı: 441) 

Fuad Ağralı Eski Elâzığ mebusu, Maliye vekili 
Fazıl Ahmet Aykaç " " 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Fethi Altay " " 
Sabit Sağıroğlu Ziraat Bankası İdare Meclisi Reisi 
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Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

İskender Arttın 

ERZİNCAN (5 - Seçmen sayısı: 383) 
Eski Erzincan mebusu 

S.İ.M. Vekâleti Merkez Hıfzıssıhha Müessese
sinde eczacı ve muhasip 
C.H.P. Genel Sekreterlik Bürosu muhasebecisi 

Dr. Fikri Tüzer 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

ERZURUM (9 - Seçmen sayısı: 781) 
Eski Erzurum mebusu, C.H.R Genel Sekreteri 

İnhisarlar Umum Müdür Muavini 
Eski Belediye Reisi 

Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 
İzzet Arukan 
İ[stamat] Özdamar 

ESKİŞEHİR (5 - Seçmen sayısı: 427) 
Eski Eskişehir mebusu 

Devlet Demiryolları İnşaat Dairesi Eski Reisi 
(Müstakil mebusluk için boş bırakılmıştır.) 

Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Dr. Abdurrahman Melek 

GAZİANTEB (7 - Seçmen sayısı: 641) 
Eski Gazi Anteb mebusu 

Pazarcık C.H.P. Başkanı 
Gazi Anteb Umûmî Meclis âzası 

49 



GİRESUN (7 - Seçmen sayısı: 712) 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

Eski Giresun mebusu 

Eski Erzurum mebusu 
Eski Balıkesir mebusu 
Emekli süvari önyüzbaşı, çiftçi 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

GÜMÜŞANE (5 - Seçmen sayısı: 520) 
Eski Gümüşane mebusu 

Emekli albay 

İzzet Ulvi Aykurt 
HAKKÂRİ (1 - Seçmen sayısı: 83) 

Eski Afyon mebusu 

Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 
Dr. Muhtar Berker 
Ahmed Ovacık 

İÇEL (6 - Seçmen sayısı: 590) 
Eski İçel mebusu 

Dr. Refik Saydam 
Ali Rana Tarhan 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 
Dr. Tuğamiral H.Şinasi Erel 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Atıf Bayındır 
Sadettin Uraz 

Emekli General 
Adana Eski Belediye Reisi 
İçel C.H.R İlyönkurul üyesi 
İçel Umûmî Meclis üyesi 

İSTANBUL (17 - Seçmen sayısı: 1525) 
Eski İstanbul mebusu, Başvekil 

. " " • '"• Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
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Şükrü Ali Ögel 
Ziya Karamursal 
Fakihe Öymen 
Ali Kâmi Akyüz 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Köker 
Ahmed Şükrü Esmer 
İbrahim Alâettin Gövsa 

Eski İstanbul Mebusu 

Daruşşafaka Müdürü 
İstanbul'da muharrir 
İstanbul'da C.H.P. İlyönkurul üyesi 
Profesör ve muharrir 
Eski mebus, muharrir 

Hasan Âli Yücel 
Şükrü Saraçoğlu 
Mahmud Esat Bozkurt 
Halil Menteşe 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şehime Yunus 
Mehmet Aldemir 
Nazmi İlker 

İZMİR (14 - Seçmen sayısı: 1291) 
Eski İzmir mebusu, Maarif Vekili 

Hariciye Vekili 

Eski Çanakkale mebusu 
İzmir Lisesi muallimi ve Halkevi Başkanı 
İzmir C.Halk Partisi üyesi 
İzmir Erkek Lisesi Riyaziye muallimi 

Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
İbrahim Demiralay 
Hüsnü Özdamar 

İSPARTA (4 - Seçmen sayısı: 414) 
Eski İsparta mebusu 

Esad Özoğuz 
Gl.Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

KARS (8 - Seçmen sayısı:791) 
Eski Kars mebusu 
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Ömer Küntay 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Zihni Orhon 
Şerafettin Karacan 

Eski Kars Mebusu 
II II II 

Kars'ta tüccar 
Kars C.H.P. İlyönkurul üyesi 
P.T.T. Umum Müdürü 

KASTAMONU (9 - Seçmen sayısı: 797) 
Dr. Tevfık Aslan 
Tahsin Coşkan 
Nuri Tamaç 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Hacer Dicle 
Abidin Binkaya 
Rıza Saltuğ 

Eski Kastamonu mebusu 

Eski Mardin mebusu 
Kastamonu Gazetesi sahibi 
Kastamonu dokumaevi sahibi 
Kastamonu Umûmî Meclis âzası 
Ankara'da Adliye Müfettişi 
Kastamonu'da eczacı, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı 

Faik Baysal 
Raşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Salih Turgay 
Nazmi Toker 
Suad Hayri Ürgüplü 
Ömer Taşçıoğlu 

KAYSERİ (8 - Seçmen sayısı: 686) 
Eski Kayseri mebusu 

Sivas Valisi 
İstanbul'da avukat 
Kayseri C.H.R ilyönkurul üyesi 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 

KIRKLARELİ (5 - Seçmen sayısı: 453) 
Eski Kırklareli mebusu 

Emekli Tümgeneral 
Kırklareli Umûmî Meclis âzası 
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Mehmed Seyfeli 
Hazım Börekçi 
İzzet Özkan 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

KIRŞEHİR (4 - Seçmen sayısı: 340) 
Eski Kırşehir mebusu 

tt II II 

Kırşehir Halkevi Başkanı 
İstanbul'da Darülaceze Sertabibi 

KOCAELİ (9 - Seçmen sayısı: 813) 
Org.Ali Said Akbaytuğan Eski Kocaeli mebusu 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Dikmen 
Salâh Yargı 
Ragıb Akça 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
İbrahim Tolon Eski mebus 
Dr. Fuad Sorağman Sıhhat V. Teftiş Heyeti Reisi 

KONYA 
Tevfik Fikret Sılay 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Naim Hazım Onat 
Ali Muzaffer Göker 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Fuat Gökbudak 
Vehbi Bilgin 
Şevki Ergun 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 

(15 - Seçmen sayısı: 1440) 
Eski Konya mebusu, Adliye Vekili 

Eski Urfa mebusu 
Temyiz Başmüddeiumumî Muavini 
Konya Halkevi Başkam 
İstanbul'da hukuk doçenti 
Konya'da tüccar, eski ilyönkurul üyesi 
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KÜTAHYA (9 - Seçmen sayısı: 902) 
Muhlis Erkmen Eski Kütahya Mebusu, Ziraat Vekili 
VeditUzgören 
Besim Atalay M " 
Recep Peker 
Hüseyin Rahmi Gürpınar " " " 
Alâettin Tiritoğlu Eski Maraş mebusu 
Sadri Ertem Matbuat Umum Müdürlüğü Müşaviri 
Mustafa Bacak Kütahya Umûmî Meclis âzası 
Dr.Ali Süha Delilbaşı Dahiliye Vekâleti doktoru, Adliye Vekâleti 

mütercimi 

MALATYA (10 - Seçmen sayısı: 939) 
Emrullah Barkan Eski Malatya mebusu 
Gl. Osman Koptagel " " 
Mahmut Nedim Zabcı " " " 
Osman Taner " " " 
MuttalipÖker 
MihriPektaş 
Dr. Hilmi Oytaç 
Vasıf Çinay 
Nasuhi Baydar Ulus Gazetesi muharrirlerinden 
Mehmet Şevket Özpazarbaşı Malatya Ticaret Odası Başkanı 

MANİSA (12 - Seçmen sayısı: 1068) 
Hikmet Bayur Eski Manisa mebusu 
Refik İnce 
FaikKurtoğlu 
Kenan Örer 
Yaşar Özey " " " 
Kani Karaosman " " " 
Osman Ercin " " " 
Kâzım Nami Duru " " " 
Dr. SaimUzel 
Rıdvan Nafiz Edgüer Maarif Vekâleti Müsteşarı 
Hüsnü Yaman Orman Umum Müdürü 
Asım Tümer Temyiz İcra Dairesi Reisi 
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MARAŞ (5 - Seçmen sayısı: 432) 
Hasan Reşit Tankut Eski Maraş mebusu 
Mehmet Erten 
Mansur Bozdoğan Mersin Halkevi Başkanı 
Ziya Kayran Maraş Umûmî Meclis âzası 
Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt Antalya Sıtma Mücadele doktoru 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Hasan Menemencioğlu 

MARDİN (7- Seçmen sayısı: 646) 
Eski Mardin mebusu 

Emekli Tümgeneral 
Muharrir, gazeteci 
Adliye Vekâleti Müsteşarı 

MUĞLA (5- Seçmen sayısı: 483) 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitapçı 
Yunus Nadi 
Sadullah Güney 
Cemal Karamuğla 

Eski Muğla mebusu 

C.H.R İlyönkurul üyesi 

Hakkı Kıhçoğlu 
Şükrü Ataman 

MUŞ (2 - Seçmen sayısı: 139) 
Eski Muş mebusu 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 
Hazım Tepeyran 

NİĞDE (7 - Seçmen sayısı: 622) 
Eski Niğde mebusu 

Niğde Halkevi Başkanı 
Eski mebus (müstakil mebusluk için boş bırakıl
mıştır.) 
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Ahmet İhsan Tokgöz 
Ali Canip Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Hüseyin Ekşi 
Hamdi Şarlan 
Dr. Vehbi Demir 

RİZE (6 - Seçmen sayısı: 562) 
Ali Zırh Eski Rize mebusu 
Hasan Cavid " " " 
Raif Dinç Eski Zonguldak mebusu 
Dr. Saim Ali Dilemre Eski Erzurum mebusu 
FuadSirmen 
Kemalettin Kamu Anadolu Ajansı Yazı İşleri Müdürü 

SAMSUN (8 - Seçmen sayısı: 783) 
Hüsnü Çakır Eski İzmir mebusu, İktisat Vekili 
Mehmet Ali Yörüker Eski Samsun mebusu 
Meliha Ulaş 
Amiral Fahri Engin " " " 
Ruşeni Barkın " " " 
ZühtüDurukan 
Süleyman Necmi Selmen Eski Canik mebusu 
Naşit Fırat Samsun Halkevi Başkanı 

Ali Münif Yeğena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
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ORDU (8 - Seçmen sayısı: 697) 
Eski Ordu mebusu 

Ordu Daimî Encümen âzası 
Ordu'da avukat 
D.D. Yolları Başhekimi 

SEYHAN (9 - Seçmen sayısı: 828) 
Eski Seyhan mebusu 

Eski mebus 
İktisat Vekâleti Ölçüler Müfettişi 
Seyhan Umûmî Meclis âzası 



Hulki Aydın 
Naki Bekmen 
Ali Rıza Esen 
Şefik Özdemir 

SİİRD (4 - Seçmen sayısı: 371) 
Eski Siirt mebusu 

II II II 

Eski Kırşehir mebusu 
Gazianteb müdafaası milis komutanlarından 

İsmail Mehmet Uğur 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
Hikmet Işık 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mergube Gürleyük 
Atıf Esenbel 

SİVAS (11 - Seçmen sayısı: 966) 
Eski Sivas mebusu 

Eski Sivas mebusu 
Eski Erzincan mebusu 
Mühendis, müteahhit 
Sivas'ta 
Yarış Islah Encümeni Umûmî Kâtibi 

Faik Öztrak 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nazmi Trak 

TEKİRDAĞ (5 - Seçmen sayısı: 470) 
Eski Tekirdağ mebusu, Dahiliye Vekili 

Malkara İlçeyönkurul Başkanı 

Galip Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Muammer Develi 
Cemal Kovalı 
Sıtkı Atanç 
Hasib Ahmet Aytuna 

TOKAD (8 - Seçmen sayısı: 716) 
Eski Tokad mebusu 

Tokad Ortaokul Tabiiye muallimi 
Tokad C.H.R İlçe Merkez Başkanı 
Tokad'da tütün tüccarı 
Gazi Terbiye Enstitüsünde muallim 
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Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırn Day 
Süleyman Sırn Gedik 
Faik Ahmet Barutçu 
Salise Abanozoğlu 

Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkan 
Mitat Yenel 

TRABZON (10 - Seçmen sayısı: 916) 
Eski Trabzon mebusu 

Trabzon Barosu Başkam 
Trabzonlu 

TUNCELİ (3 - Seçmen sayısı: 218) 
Eski Denizli mebusu 
Eski Kastamonu mebusu 
İnhisarlar Umum Müdürü 

Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmet Yazgan 
Mehmet Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 
Sami İşbay 

URFA (6 - Seçmen sayısı: 535) 
EskiUrfa mebusu 

Diyarbakır Belediye Reisi 
Paris Türk Ticaret Ataşesi 

Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

VAN (3 - Seçmen sayısı: 243) 
Eski Van mebusu 

Ahmet Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırn İçöz 
Veled İzbudak 
Ziya Arkant 
Salim Korkmaz 

YOZGAD (7 - Seçmen sayısı: 614) 
Eski Yozgad mebusu 

Eski Kastamonu mebusu 
C.H.P. Genel Sekreterlik Bürosu Başsekreteri 
Yozgad Umûmî Meclis âzası 
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ZONGULDAK (8 - Seçmen sayısı: 761) 
Halil Türkmen Eski Zonguldak mebusu 
Hasan Karabacak 
RifatVardar " " 
Hüsamettin Okan Eski Sinob mebusu 
Yusuf Ziya Özençi Eski mebus 
İbrahimEtemBozkurt CHP. İlyönkurulüyesi 
Mustafa Bozma Zonguldak amele çavuşu 
Şinasi Devrin Adliye Vekâleti Hukuk İşleri Umum Müdürü " 

"Ayın Tarihi"nin Mart 1939 tarihli sayısında yer alan, Ulus Gazetesi'nin 25 
Mart 1939 tarihli nüshasında da neşredilen "Millî Şefin Beyannameleri" başlığı 
altında Millî Şef İsmet İnönü'nün aşağıdaki beyanatına yer verilmiştir: 

"— Sevgili Vatandaşlarım! 
Büyük Millet Meclisi'ni teşkil edecek yeni namzetleri huzurunuza takdim 

ediyorum. Bu namzetleri intihap ederken bize yalnız vazifemizin vicdanı ilcası ile 
vatandaşlarımızın temayülü rehber olmuştur. 

Asîl milletimizin büyük Meclis azaları üzerindeki itimadının derecesini an
layabilmek için, Parti teşkilâtında ve halk tabakalan arasında çok dikkatli tetkik
ler yaptık; memleketin geniş mıntakalarında Partiye mensup ikinci müntehiplerin 
takdir ve tavsiyeleri demek olan istişare reylerine müracaat ettik. Katî namzetleri 
yüksek reyinize arzederken vatanın mukadderatına dört sene müddetle hâkim ola
cak mebuslar üzerinde milletimizin takdir ve itimadını azami derecede toplayabil
miş olduğumuz kanaatindeyiz. 

Vatandaşlarım! 
Millet hizmetindeki vazifelerin iç ve dış siyaset âleminde çetin olduğu devir

lerde yaşıyoruz. Canlı inkişaf halinde olan büyük bir milletin, her istikamette bir 
çok ihtiyaçları ve meseleleri karşısındayız. Cumhuriyetin vatana temin ettiği em
niyet ve imarı, geniş olarak ilerletmek istiyoruz. Vatandaşlar arasında huzur ve 
hürmetin muhafazasını, vazifelerimizin başmda tutuyoruz. Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin, memleketin bütün çalışkan ve kıymetli evlatlarını hizmet yoluna sevk et
mekteki muvaffakiyeti, her gün daha ziyade kendini göstermektedir. Nifaksız ve 
huzur içinde bir çalışma hayatının nimetlerini vatandaşlara temin etmek, başlıca 
emelimizdir. 
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Aziz Vatandaşlarım! 

Haricî siyaset sahasının şüpheli ve karışık bir devrinde bulunduğumuz, 
uyanık gözlerinizden gizli kalamaz. İnsanlığın büyük facialar karşısında kalması 
ihtimali, her zamandan ziyade artmıştır. İnsanlık ailesinin mühim bir uzvu olan 
Türkiye'nin, ne vazifeler karşısında bulunacağını katî olarak tesbit etmeye imkân 
yoktur. Bu ihtimaller karşısında ancak kudretli milletler kendilerini ve insanlığı 
kurtaracaklardır. Kudretli milletler, muhabbet ve emniyete dayanan bir birlik 
içinde vatanlarının yüksek menfaati için her fedakarlığı yapmaya hazır olan iman
lı, iradeli milletlerdir. Biz, bu milletlerin başmda bulunanlardan olduğumuz 
kanaatini, cesaretle söyleyebiliriz. Reylerinizde göstereceğiniz kalbî beraberlik 
ile itimat, milletimizin kudretine yeni bir delil olacaktır. 

Aziz Vatandaşlarım! 
Cumhuriyet; imar, kültür, endüstri programlarına geniş mikyasta devam 

edecektir. Fakat bilhassa köylü ve çiftçi halkımızın kazancını arttırıp maişet 
seviyesini yükseltmek, bunun için geniş mikyasta ziraat ve ilk tahsil imkânlarını 
bulmak, başlıca emelimiz olacaktır. Bütün idare düzeninin, halk içinde, halkın 
meseleleriyle yoğrulmuş, müstakim ve muntazam işleyişinin semereleri; hatta ik
tisadî olan verimli tedbirlerin başındadır kanaatindeyiz. 

Aziz Vatandaşlarım! 
Bana ve riyaset etmekle iftihar ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüksek iti

madınızı lâyık görmenizi isterim. Ben ve Büyük Millet Meclisi âzası arkadaş
larım, itimadınızı, kıymetli bir emanet gibi vicdanımızın içinde muhafaza ede
ceğiz. Size, açık alınla işlerimizin hesabını vermek, hiç göz önünden ayır
madığımız bir borç olacaktır. Türk milleti, ilerleyen ve daima yükselen bir hey
betli varlıktır. İçerdeki ihtiyaçlar ve sıkıntılar ne kadar çok olsa, dışarıdaki siyaset 
buhranları ne kadar karışık ve dolaşık görünse, bütün bu zor şartların içinden 
Türk Milletinin itibar ve refahı artmış ve genişlemiş olarak çıkacağına, samimî ve 
katî olarak inanıyoruz, güveniyoruz.—24.3.939— 

Türkiye Reisicumhuru 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 

İsmet İnönü"15 

15 Ulus Gazetesi, 25 Mart 1939, l.s.; T.B.M.M. Yılhk, a.g.e., 350-351. ss. 
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26 Mart 1939 sabahı başlayan mebus seçimi yurdun her tarafında akşama 
kadar bitmiştir. Her yerde ittifakla isimleri yukarıdaki listede yazılı Cumhuriyet 
Halk Partisi namzetleri seçilmişlerdir. Partice namzed gösterilmeyerek müstakil 
mebusluklar için boş bırakılmış olan dört vilâyette ikinci müntehibler, beşinci 
devrede müstakil mebus olan ve bu devrede de namzedliklerini vazetmiş bulu
nan Berç Türker (Afyon Karahisar), Dr. Taptas (Ankara), İstamat Özdamar (Es
kişehir), Dr. Abravaya Marmaralı (Niğde) yi intihab etmişlerdir. 

Bu defa intihab olunan 424 mebustan 290'ı C.H.P. mensuplarından V. Dev
rede dahi mebus olanlardandır. Bunlardan 23'ünün intihab dairesi değişmiştir. 4 
müstakil mebusun dördü de V. Devrede de müstakil mebus bulunuyorlardı. V. 
Devre mebuslarından 103 zat VI. Devrede seçilmemiştir. VI. Devrede ilk defa 
olarak mebus seçilenlerin adedi 115 tir. Ayrıca, bu devrede mebus seçilen 15 zat, 
İstanbul Meclisi'nde veya B.M.M. eski devrelerinde mebusluk etmişlerdir. 

" Cedvel halinde vaziyet şöyle hulâsa edilebilir: 
290 C.H.P. (23'ünün intihab dairesi değişmiştir). } VI. Devrede mebus 

4 Müstakil bulunanlar (294) 

15 C.H.P. İstanbul Meclisi'nde veya T.B.M.M. eski devrelerinde mebusluk 
etmiş olanlar 

115 C.H.P. VI. Devrede ilk defa olarak mebus seçilenler 

424 

420 C.H.P. 409 Erkek 420 Müslüman 
4 Müstakil 15 Kadın 4 Müslümanı gayri 

424 424 424 

399 V Devre mebus adedi ( 9 u müstakil) 
103 VI. Devre seçilmeyenler (10 u kadın) 

296 
2 Vefat ve istifa sebebile münhal 

294 
130 Yeniden seçilen (7 si kadın)" 16 

16 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e., 363. s. 
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V. DÖNEMDE MEBUS OLANLARDAN TEKRAR MEBUS 
SEÇİLENLER (271) 

Numan Aksoy "AFYON KARAHISAR 
Ali Çetinkaya 
Berç Tûrker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
AĞRI 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 
AMASYA 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktır 
ANKARA 
Ahmet Ulus 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Rifaz Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galip Kargı 
ANTALYA 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 

Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 
AYDIN 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topçuoğlu 
Nuri Göktepe 
BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Mehmet Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
BİLECİK 

Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Camtez 
ÇANAKKALE 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 
ÇANKIRI 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 
ÇORUH 
Asım Us 
AtıfTüzün 
ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

Dr. Gl.Besim Ömer Akalın Eyüp Sabri Akgöl 
Salih Bozok 
BOLU 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
BURDUR 
İbrahim Necmi Dilmen 
BURSA 
Atıf Akgüç 
Dr. Galip Kahraman 
Dr. Refik Güran 

İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağır 
DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

DİYARBAKIR 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
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Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 
EDÎRNE 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 
ELÂZIĞ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
FuadAğralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
ERZURUM 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmet Fikri Tüzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 
İstamat Özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 
GAZİANTEB 
Bekir Kaleli 

Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Mehmet Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
GİRESUN 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
GÜMÜŞANE 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
İÇEL 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
İSPARTA 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Denizmen 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral H.Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 
İZMİR 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
KARS 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
KASTAMONU 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
KAYSERİ 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 
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Şevket Ödül 
Zühtü Akın 
KIRŞEHİR 
Hazım Börekçi 
Mehmet Seyfeli 
KOCAELİ 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Org. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
KONYA 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfık Fikret Sılay 
KÜTAHYA 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erken 
Recep Peker 
Vedid Uzgören 
MALATYA 
Dr.Hilmi Oytaç 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 
MANİSA 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar Özey 
MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 
Mehmet Erten 
MARDİN 
Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
MUĞLA 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
MUŞ 
Hakkı Kılıçoğlu 

Şükrü Ataman 
NİĞDE 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
ORDU 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
SAMSUN 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Mehmet Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 
SEYHAN 
AliMünifYeğena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tefvik Tarman 
SİİRD 
Hulki Aydın 
Naki Bekmen 
SİNOB 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
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Yusuf Kemal Tengirşenk 
SİVAS 
Gl.Akif Öztekin Erdemgil 
İsmail Mehmet Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
TOKAD 
Galip Pekel 

Gl.SıtkıÜke 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
TRABZON 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
URFA 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmet Yazgan 
Mehmet Emin Yurdakul 

Refet Ülgen 
VAN 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
YOZGAD 
Ahmet Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İçöz 
ZONGULDAK 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

VI. DÖNEMDE MEBUS İKEN VI. DÖNEMDE YİNE SEÇİLMEKLE 
BERABER SEÇİM YERLERİ DEĞİŞENLER (23) 

İsmi 
İsmet İnönü 
Süreyya Örgeevren 
Muhittin Baha Pars 
Mazhar Müfıd Kansu 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
NafıAtuf Kansu 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Çorak 
Fuad Gökbudak 
Alâettin Tiridoğlu 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Yeni intihab daireleri 
Ankara 
Bitlis 
Bursa 
Çoruh 
Giresun 
Giresun 
Hakkâri 
İzmir 
Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
Rize 
Rize 

Eski intihab daireleri 
Malatya 
Balıkesir 
Ordu 
Denizli 
Balıkesir 
Erzurum 
Afyon K. 
Çanakkale 
Mardin 
Urfa 
Maraş 
Çoruh 
Erzurum 
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Eski intihab daireleri 
Erzurum 
Çoruh 
Zonguldak 
İzmir 
Kırşehir 
Erzincan 
Denizli 
Kastamonu 
Kastamonu 
Sinob 

VI. DÖNEMDE MEBUS SEÇİLENLERDEN, EVVELCE MUHTELİF 
DÖNEMLERDE VEYA İSTANBUL MECLİSİNDE MEBUSLUK ETMİŞ 

OLANLAR (15) 

Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
AtıfKamçıl 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Cemal Mersinli 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İbrahim Tolon 
Muhittin Birgen 
Hazım Tepeyran 
Süleyman Necmi Selmen 
İsmail Safa Özler 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Çanakkale 
Elâzığ 
Erzurum 
İçel 
İstanbul 
Kocaeli 
Mardin 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Urfa 
Zonguldak 

(III Balıkesir) 
(IV Balıkesir) 
(II Dersim) 
(İstanbul Meclisi) 
(II Erzincan) 
(II Erzurum) 
(İstanbul ve I İsparta) 
(III Sivas) 
(II ve III İzmit) 
(İstanbul Meclisi) 
(II Niğde) 
(UCanik) 
(I Mardin, II Adana) 
(II Diyarbakır) 
(İstanbul Meclisi ve II Zonguldak) 

İsmi 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
RaifDinç 
Hüsnü Çakır 
Ali Rıza Esen 
Hikmet Işık 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkan 
Veled İzbudak 
Hüsamettin Okan 

Yeni intihab daireleri 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Siird 
Sivas 
Tunceli 
Tunceli 
Yozgad 
Zonguldak 
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C.H.P. MENSUBU OLUP, VI. DÖNEMDE İLK DEFA 
MEBUS SEÇİLENLER (115) 

AFYON KARAHISAR 
Hamza Erkan 
ANKARA 
Belkıs Baykan 
Fevzi Daldal 
ANTALYA 
Dr. Münir Soykan 
AYDIN 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
BALIKESİR 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 
BİNGÖL 
Necmettin Sahir 
BİTLİS 
Tevfik Temelli 
BOLU 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lütfî Gören 
BURDUR 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Mehmet Sanlı 
BURSA 
Fazlı Güleç 
Nevzat Ayaş 

ÇANAKKALE 
Avni Yukaruç 
Reşat Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
ÇORUM 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
DENİZLİ 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
DİYARBAKIR 
Cahid Çubukçu 
Veli Necdet Sünkitay 
EDİRNE 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
ERZİNCAN 
İskender Artun 
Salih Başotaç 
ERZURUM 
Sami Altuğ 
ESKİŞEHİR 
İzzet Arakan 
GAZİANTEB 
Ahmet Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 

GİRESUN 
Fikri Atlı 
GÜMÜŞANE 
Yusuf Ziya Zarbun 
İÇEL 
Ahmet Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
İSTANBUL 
Abidin Daver 
Ahmet Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Galib Bahtiyar Göker 
İZMİR 
Mehmed Aldemir 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
KARS 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
KASTAMONU 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
M. Rıza Saltuğ 
Muharrem Celâl Bayar 
KAYSERİ 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 
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KIRKLARELİ 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
KIRŞEHİR 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
KOCAELİ 
Dr. Fuad Sorağman 
KONYA 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Vehbi Bilgin 
KÜTAHYA 
Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
MALATYA 
Mehmed Şevket Özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
MANİSA 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
MARAŞ 
Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt 

Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 
MARDİN 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
MUĞLA 
Cemal Karamuğla 
NİĞDE 
Naim Erem 
ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
RİZE 
Kemalettin Kamu 
SAMSUN 
Naşid Fırat 
SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
SİİRD 
Şefik Özdemir 
SİNOB 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

SİVAS 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Mergube Gürleyük 
TEKİRDAĞ 
Nazmi Trak 
TOKAD 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmet Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 
TRABZON 
Faik Ahmet Barutçu 
Salise Abanozoğlu 
TUNCELİ 
Mitat Yenel 
URFA 
Sami İşbay 
YOZGAD 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 
ZONGULDAK 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

V. DONEM MÜSTAKİLLERİNDEN VI. DÖNEMDE 
MEBUS SEÇİLENLER (4) 

Rev adedi 
Afyon Karahisar 548 
Ankara 1364 
Eskişehir 427 
Niğde 622 

Berç Türker 
Dr. Taptas [Nikola] 
İstamat Özdamar 
Dr. Abravaya Marmaralı 
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V. DÖNEMDE MEBUS İKEN VI. DÖNEMDE TEKRAR 
SEÇİLEMEYENLER (103 - 10 KADIN) 

ANKARA 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
ANTALYA 
Tevfık Arıcan 
AYDIN 
Tahsin San 
BALIKESİR 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Sabiha Gökçül 
BİLECİK 
İbrahim Çolak 
BOLU 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 
BURDUR 
Halid Onaran 
Hasan Rıza Soyak 
BURSA 
AsafDoras 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 
ÇANAKKALE 
Ahmet Cevat Emre 
Şükrü Yaşın 
ÇANKIRI 
Hatice Özgener 

ÇORUH 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
İlyas Sami Muş 
ÇORUM 
Ali Rıza Özenç 
Nabi Rıza Yıldırım 
DENİZLİ 
Gl. Şefik Tursan 
DİYARBAKIR 
Huriye Öniz 
Tevfık Bilge 
EDİRNE 
Mecdi Boysan 
ELÂZIĞ 
Tahsin Berk 
ESKİŞEHİR 
Ahmet Özdemir 
GAZİANTEB 
Kılıç Ali 
Remzi Güreş 
GİRESUN 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudî Arsal 
GÜMÜŞANE 
Ali Şevket Öndersev 
İÇEL 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Ali Barlas 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Yaşar Yazıcı 
İZMİR 
Hamdi Aksoy 
KARS 
Baha Öngören 
Mehmet Nazif Sirel 
KASTAMONU 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
KAYSERİ 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Peker 
Nahid Kerven 
KIRŞEHİR 
Lütfî Müfıd Özdeş 
KOCAELİ 
Hasan Hayri Tan 
KONYA 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Şevket Dağ 
KÜTAHYA 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
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Mehmet Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
MANİSA 
Tahir Hitit 
Turgut Türkoğlu 
MARAŞ 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 
MARDİN 
Abdürrezak Satana 
Osman Dinçer 
MUĞLA 
Şükrü Kaya 
MUŞ 
Naci Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
NİĞDE 
Ahmet Vefik Ulucay 

Kâmil İrdelp 
ORDU 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
SAMSUN 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Mehmet Güneşdoğdu 
SEYHAN 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 
SİİRD 
Mehmet Ali Kurdoğlu 
Şevki Süsoy 
SİNOB 
İsmail Hakkı Veral 
SİVAS 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Vasıl Raşid Seviğ 

TEKİRDAĞ 
Şakir Kesebir 
TOKAD 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Genca 
TRABZON 
Seniha Hızal 
URFA 
Behçet Günay 
Muhittin Dinçsoy 
YOZGAD 
Emir Draman 
Ömer Evci 
ZONGULDAK 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb Özdemiroğlu 
Recep Zühtü Soyak " •" 

27 Mart 1939 tarihli Ulus Gazetesi'nde, "Yurtta mebus seçimi dün bitti" ana 
başlığı altında, 40.979 ikinci müntehip tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
namzetleri ittifakla intihap olundular haberinde şu ifadelere yer verilmektedir:18 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin beşinci intihap devresinde seçimin 
yenilenmesi hakkında verilen karar üzerine başlayan intihap faaliyeti dün yurdun 
her tarafında öğleye kadar tamamlanmıştır. 62 intihap dairesinde sabah saat 9.30 
da ellerindeki mazbatalarla sandık başına gelen ikinci müntehipler reylerini it
tifakla Cumhuriyet Halk Partisi namzetlerine vermişlerdir. 

Dün, Ankara'da olduğu gibi, memleketimizin her tarafında, intihap 
münasebetiyle resmî ve hususî müesseseler Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Hal
kımız büyük bayram günlerine mahsus bir şenlik içinde medenî hak ve vaz
ifelerinin tecellisine hizmet eden intihap işlerine en yakın alâkayı göstermiştir. 

Ankara'da belediye meclisi salonuna konulan sandık saat 9.30 da açılmış ve 
başta Cumhurreisimiz, Partimizin değişmez Başkanı, Millî Şef İnönü olduğu hal-

17 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e., 364-371. ss. 
18 Ulus Gazetesi, 27 Mart 1939, 1, 8. ss. 
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de, ikinci müntehip bulunan Başvekilimiz ve diğer vekillerle diğer zevat öğleye 
kadar belediyeye gelerek reylerini kullanmışlardır. Halk Millî Şefimizi gelirken 
ve giderken kalpten gelen tezahürlerle alkışlamışlardır. 

Alâkalı makamlar saat 13 e doğru yurdun her tarafında ikinci müntehiplerin 
reylerini tamamiyle kullandıklarını öğrenmiş bulunuyorlardı. Bu arada dört 
vilâyetimizde müstakilen namzetliklerini koyan dört zatın da mebusluğa seçildik
leri haberi gelmiştir. Bunlar, Afyonkarahisar'dan B. Berç Türker, Ankara'dan Dr. 
Taptas, Eskişehir'den B. İstimat Özdamar, Niğde'den Dr. Abravaya Marmaralı'dır. 

İntihap daireleri Cumhuriyet Halk Partisi namzetleri olarak altıncı Büyük 
Millet Meclisi'ne seçilen 420 zatla müstakil olarak intihap olunan 4 zata ait maz
bataları derhal doldurarak Ankara'ya gönderecekler ve Kamutay'ın kapanmadan 
önce verdiği karar veçhile yeni meclis nisanın üçüncü günü toplanacaktır. 

İki aydan beri Türk vatanında devam eden intihap işinde hükümet ve parti 
mekanizmasının işlemesindeki sürat ve intizam, büyük inkılâbımızın en mukad
des eseri olan millî hâkimiyet ruhuna, dikkatli bir kıskançlık ve mütekâmil bir ol
gunlukla bağlı bulunan her Türk'ün bu intihap ödevinde gösterdiği şuurlu alâka 
ve tehalük ve binnetice dün kırk bin dokuz yüz yetmiş dokuz ikinci müntehibin, 
Millî Şef İsmet İnönü'nün gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi namzetlerine, tam 
bir inanla reylerini vermesi, yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuvvet ve kudretini 
dünya önüne bir daha koyan parlak bir eserdir." 

Seçimden Görüntüler 
(Ulus Gazetesi, 27 Mart 1939) 

Milli Şef ve Bayan İnönü reylerini kullanırlarken 
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Büyük Millet Meclisi Reisi 
reyini veriyor 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
reyini verirken 
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C.H.P. Genel Sekreteri Dr. 
Fikri Tüzer reyini kullanıyor 
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Dahiliye Vekilimiz B. Faik 
Öztrak sandık başında 

Ulus Gazetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay, 27 Mart 1939 tarihli ve "Yeni 
Kamutay için vazifeler.." başlıklı yazısında özetle şu tesbit ve değerlendirmelere 
yer vermiştir.19 

"Dün memlekette yeni Kamutayın azaları seçilmiştir. 
Geçen beş Kamutay'ın eseri muazzam olmuştur: Vatanı kurtarmak, devleti 

kurmak Kemalizm inkılâplarını başarmak, memlekette siyasî, iktisadî içtimaî 
yeni bir nizamın esaslarını kurmak! 

Önümüzdeki devrin vazife ve mesuliyet bakımından daha az ehemmiyetli 
değildir: İleri ve süratli hamlelerle, ziraî kalkınma davasını başarmak, sanayi 
hareketini tamamlamak, az zamanda başarmak ve az zamanda tamamlamak, 
yeniçağ medeniyetinin mütekâmil bir devlet ve cemiyet parçasını vücuda getir
mekle mükellefiz. 

On beş senelik sây, 6 ncı Kamutay'ın ve ondan sonrakilerin vazife ve 
mesuliyetlerinin ağırlığını ve ehemmiyetini halletmiş değildir. Henüz kurtuluş 
mücadelesine devam ediyoruz. Ziraat, sanayi, imar ve kültür bakımından süratle 
yapacak olduklarımız, yapmış olduklarımızdan çok fazladır. İrade, kudret ve 
kabiliyetlerimizden emin olduğumuz için, ne kendimizi, ne de başkalarını aldat
mağa tenezzül ederiz. Ne miskin tevazu, ne de kör gurur Kemalizm'in şiarı değil
dir. Bizler ne kadar acı, katı ve sert olsa da, hakikati, uyuşturucu, avutucu veya 
uyutucu her türlü merasim ve zevahire tercih ederiz. On beş senelik eserimizin 
büyüklüğü, gerçi gelecek on sene içinde onun birkaç misalini yaratmak için em
salsiz bir ümit, cesaret ve tecrübe kaynağıdır. Ancak, yeni teşebbüslerimizin 
ehemmiyetini küçültmemiştir. 

19 Ulus Gazetesi, 27 Mart 1939, 1, 8. ss. 

73 



Asırların harabeleri, henüz on beş senenin mâmuriyetlerini boğuyor. İstihsâl 
hayatımızın geri kalmış kısımları on beş senelik terakkilerimizin üstünden bakı-
yor. Bütün bacalarımızı bir araya toplasanız, nihayet büyük bir sanayi merkezinin 
bir iki fabrikası hacmindedir. Demirimizi daha gelecek sene dökmeğe baş
layacağız. Köylülerimiz kültür, sıhhat ve refah beklemektedir. Çünkü biz bir 
faaliyetin bırakılan noktasından işe başlamadık. Biz, vatanı, asırlarca süren bir 
ataletin öldürücü uykusundan uyandırdık. Bir çok yerlerde elektrik ışığı, ilk çağ 
kandilinin yerine geçti; bir çok yerlerde lokomotif sesleri, çoban kavallarının 
hazin ve mütevekkil nağmeleri arasında duyuldu^ Bazı bölgelerde çağlan, 
bazılarında ise hiç olmazsa asırları telâfi etmeğe çalışmak mecburiyetinde kaldık. 

Başarılan eser, ona başlamak cesareti nispetinde şerefli ve azametli olmuştur." 
26 Mart 1939'da yapılan Büyük Millet Meclisi VI. Dönem genel seçiminde 

toplam 424 mebus20 seçilmiştir. CHP'nin aday gösterdiği 420 mebus ile 4 ilde 
müstakil mebuslar, her zaman olduğu gibi yine ittifakla seçimi kazanmışlardır. 
Bağımsız milletvekilleri şunlardır: 

Afyon'da Berç Türker, Ankara'da Dr. Nikola Taptas, Eskişehir'de İstamat Öz-
damar, Niğde'de Dr. Abravaya Marmaralı. Bu isimler TBMM'nin beşinci 
döneminde de yine bağımsız mebus olarak görev yapmışlardır.21 Bağımsız 
mebuslar ilk defa, 1931 yılında yapılan TBMM genel seçiminde, Cumhuriyet 
Halk Fırkası'nın bazı yerlerde mebus adayı göstermemesi ve bağımsız mebusluk
lar için boş yer bırakması sonucunda seçilebilmişlerdir.22 1939 genel seçimde 
toplam 62 seçim dâiresinden (ilden) seçilen 424 mebustan dördü bağımsız, 1935 
yılında yapılan genel seçimde TBMM'ne seçilen 18 kadın mebusa karşılık, 14'ü 
kadın ve 4'ü de Hristiyandı.23 

TBMM'nin beşinci ve altıncı dönemleri karşılaştırıldığı takdirde, mebus 
sayısının 399'dan 424'e çıktığı görülür. Artan 25 üyelik, yeni kurulan iller (Bin
göl, Bitlis, Hakkâri, Rize ve Tunceli) ve nüfus artışı sebebiyledir. 

Bununla birlikte, TBMM'nin yapısında önemli bir değişiklik olmadığı da 
görülmektedir. TBMM'nin beşinci döneminde mebus olanların yaklaşık % 25'i 
değişmiştir. Yani, yaklaşık her dört mebustan biri yenilenmiştir.24 

20 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin İç ve Dış Politikası Üze
rine Bir Araştırma. Ankara, 1986, 220. s. 

21 Mahmut Goloğlu: Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938). Ankara, 1974, 154-155. ss.; Hilmi 
Uran: Hâtıralarım. Ankara, 1959, 348-349. ss. 

22 Mete Tuncay: Türkiye Cumhuriyeti'n de Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931). 
Ankara, 1981, 304-308. ss. 

23 Cemil Koçak: a.g.e., 220. s. 
24 Cemil Koçak: a.g.e., 2.c, Ankara, 1986, 34-35. ss. 
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VI. DÖNEM MEBUSLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER25 

(3 Nisan 1939 - 31 Teşrinievvel [Ekim] 1939) 

Mebusların Soyadlarma Göre Tasnifi 

- A -
"Abanozoğlu 
Ağakay 
Ağralı 
Akalın 
Akbaytuğan 
Akça 
Akçakoca Akça 
Akçm 
Akgöl 
Akgüç 
Akın 
Akkaya 
Akosman 
Akpınar 
Aksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktın 
Akyürek 
Akyüz 
Alataş 
Aldemir 
Aliş 
Alpaya 
Alpsar 
Alsan 
Altay 

Salise 
Dr. Mehmed Ali 
Fuad 
Dr.Gl.Besim Ömer 
Or.Gl. Ali Said 
Ragıb 
Fahri 
Cemal 
Eyüb Sabri 
Atıf 
Zühtü 
Münir 
İzzet 
Muzaffer 
Numan 
Ömer Asım 
Ahmet 
Nafiz 
Aziz 
Ali Kâmi 
Dr. Hulusi 
Mehmed 
Cemal 
İrfan Ferit 
İsmail Kemal 
Zeki Mesud 
Fethi 

Trabzon 
Gazianteb 
Elâzığ 
Bilecik 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Afyon Karahisar 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 
Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 
Antalya 
Gaztianteb 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
İstanbul 
Aydın 
İzmir 
Sinob 
Mardin 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 

25 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e., 407-457. ss. 
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Altuğ 
Apak 
Arat 
Araz 
Ankan 
Anklı 
Ankoğlu 
Arıman 
Arkan 
Arkant 
Arakan 
Artun 
Arvas 
Aslan 
Ataç 
Atalay 
Ataman 
Atanç 
Atay 
Atay 
Atlı 
Ayaş 
Aydın 
Aydın 
Aykaç 
Aykurd 
Aytuna 

Bacak 
Balkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 
Barutçu 
Basara 

Salim 
Rahmi 
Celâl 
Rifat 
Saffet 
Kahraman 
Damar 
Benal 
Dr. Akif 
Ziya 
İzzet 
İskender 
İbrahim 
Dr. Tevfik 
Hasan Fehmi 
Besim 
Şükrü 
Sıtkı 
Cemil 
Falih Rıfkı 
Fikret 
Nevzad 
Hulki 
Mitat 
Fâzıl Ahmed 
İzzet Ulvi 
Hasip Ahmed 

- B -
Mustafa 
Fuad 
Şakir 
Emrullah 
Ruşeni 
Faik Ahmed 
Ziya 

Erzurum 
Tekirdağ 
Yozgad 
Ankara 
Erzincan 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankırı 
Yozgad 
Eskişehir 
Erzincan 
Van 
Kastamonu 
Gümüşane 
Kütahya 
Muş 
Tokad 
Sinob 
Ankara 
Giresun 
Bursa 
Siird 
Trabzon 
Elâzığ 
Hakkâri 
Tokad 

Kütahya 
Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Sivas 
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Başkaya 
Başotaç 
Bayar 
Bayar 
Baykan 
Baydar 
Bayındır 
Bayrak 
Baysal 
Baytın 
Bayur 
Bekit 
Bekmen 
Bele 
Bengisu 
Beriker 
Berkay 
Berker 
Berkman 
Beyatlı 
Beyazıt 
Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Birgen 
Bleda 
Boya 
Bozdoğan 
Bozkurd 
Bozkurt 
Bozma 
Bozok 
Boztepe 
Börekçi 
Bulayırlı 
Burcu 

Yusuf 
Salih 
Celâl 
Muharrem Celâl 
Belkıs 
Nasuhi 
Atıf 
Halid 
Faik 
Arif 
Hikmet 
Rüştü 
Naki 
Gl. Refet 
Dr. Mustafa 
Turhan Cemal 
Tahir 
Dr. Muhtar 
Dr. Hamdi 
Yahya Kemal 
Dr. A.Kemali 
Şerif 
Vehbi 
Abidin 
Muhittin 
Mitat Şükrü 
Münib 
Mansur 
İbrahim Etem 
Mahmud Esad 
Mustafa 
Salih 
Halil Nihad 
Hazım 
Rusuhi 
Osman Niyazi 

Denizli 
Erzincan 
İzmir 
Kastamonu 
Ankara 
Malatya 
İstanbul 
Ağrı 
Kayseri 
Ankara 
Manisa 
Diyarbakır 
Siird 
İstanbul 
İzmir 
İçel 
Denizli 
İçel 
Denizli 
Tekirdağ 
Maraş 
Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Mardin 
Sivas 
Van 
Maraş 
Zonguldak 
İzmir 
Zonguldak 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 
Çanakkale 
Balıkesir 

77 



Canıtez 
Cantekin 
Cavid 
Cebesoy 
Cimcoz 
Coşkan 

Çağıl 
Çakır 
Çamaş 
Çambel 
Çarıklı 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çınay 
Çiner 
Çiyiltepe 
Çoruk 
Çubukçu 

Daldal 
Daver 
Day 
Demir 
Demirağ 
Demirel 
Demirhan 
Denker 
Denizmen 
Delilbaşı 
Develi 
Devrin 
Dicle 
Dikmen 

-c-
Refet 
Dr. Mustafa 
Hasan 
Gl. Ali Fuad 
Salâh 
Tahsin 

-ç-
Münir 
Hüsnü 
İsmail 
Hasan Cemil 
Hacim 
Haydar 
Ali 
Vasıf 
Remzi 
Fuad Ziya 
Hilmi 
Cahid 

- D -
Fevzi 
Abidin 
Sırrı 
Dr. Vehbi 
Abdurrahman Naci 
Eşref 
Gl. Pertev 
Burhanettin 
Ahmed Hamdi 
Dr. Ali Süha 
Muammer 
Şinasi 
Hacer 
Ahmed Hamdi 

Bursa 
Çorum 
Rize 
Konya 
İstanbul 
Kastamonu 

Çorum 
Samsun 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Malatya 
Sivas 
Elâzığ 
Kastamonu 
Diyabakır 

Ankara 
İstanbul 
Trabzon 
Ordu 
Sivas 
Ankara 
Erzurum 
Kırklareli 
İstanbul 
Kütahya 
Tokad 
Zonguldak 
Kastamonu 
Konya 
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Dikmen 
Dilemre 
Dilmen 
Dinç 
Dıblan 
Dumlu 
Duru 
Dursun 
Durukan 
Düzgören 

Edgüer 
Eker 
Ekşi 
Eldeniz 
Elgün 
Emir 
Engin 
Epikmen 
Ercan 
Ercin 
Ercin 
Erdal 
Erdemgil 
Erdoğan 
Erel 
Erem 
Erem 
Ergeneli 
Ergin 
Ergun 
Eriş 
Erişken 
Erkan 
Erkman 

Ali 
Dr. Saim Ali 
İbrahim Necmi 
Raif 
İbrahim 
Nafiz 
Kâzım Nami 
Kâmil 
Zühtü 
Gl. Seyfı 

- E -
Rıdvan Nafiz 
İsmet 
Hüseyin 
Gl. Naci 
Nakiye 
Memed 
Amiral Fahri 
Sadettin 
Dr. Hüseyin Avni 
Cezmi 
Osman 
İzzet 
Gl. Akif Öztekin 
Şevket 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Naim 
Ali Rıza 
Hilmi 
Edib 
Şevki 
Muammer 
Resai 
Hamza 
Sami 

Kocaeli 
Rize 
Burdur 
Rize 
Kocaeli 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Samsun 
Mardin 

Manisa 
Çorum 
Ordu 
Seyhan 
Erzurum 
Balıkesir 
Samsun 
İzmir 
Muğla 
Antalya 
Manisa 

Konya 
Sivas 
Gümüşane 
İstanbul 
Niğde 
Çoruh 
Çanakkale 
Mardin 
Konya 
Ankara 
Tokad 
Afyon Karahisar 
Tunceli 
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Erkmen 
Ertem 
Erten 
Erten 
Esmer 
Esen 
Esen 
Esenbel 
Etili 
Eyüboğlu 

Fikri 
Fırat 
Fırat 

Gerçeker 
Germen 
Gökbudak 
Göker 
Göker 
Göksel 
Göle 
Göktepe 
Gönenç 
Gören 
Gövsa 
Güleç 
Gültekin 
Günaltay 
Gündüz 
Güney 
Güntekin 
Güran 
Gürel 
Gürleyük 

Muhlis 
Sadri 
Memed 
Rıza 
Ahmed Şükrü 
Ali Rıza 
Ziya 
Atıf 
Ziya Gevher 
Daniş 

- F -
Feridun 
Abdülhak 
Naşid 

- G -
Mustafa Fehmi 
Dr. Mazhar 
Fuad 
Ali Muzaffer 
Galib Bahtiyar 
Temel 
Münir Hüsrev 
Nuri 
Mebrure 
Lûtfî 
İbrahim Alâettin 
Fazlı 
Galib 
Şemsettin 
Aka 
Sadullah 
Reşad Nuri 
Dr. Refik 
Kâzım 
Mergube 

Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
İstanbul 
Siird 
Çankırı 
Sivas 
Çanakkale 
Trabzon 

Bingöl 
Erzincan 
Samsun 

Bursa 
Aydın 
Konya 
Konya 
İstanbul 
Edirne 
Erzurum 
Aydm 
Afyon Karahisar 
Bolu 
İstanbul 
Bursa 
Konya 
Sivas 
Ankara 
Muğla 
Çanakkale 
Bursa 
Konya 
Sivas 

80 



Gürpınar 
Güven 
Güvendiren 

İçöz 
İlker 
İlter 
İnankur 
İnce 
İncedayı 
İnönü 
İşcen 
İşbay 
İzbudak 

Işık 
Işın 

Kahraman 
Kalaç 
Kaleli 
Kaltakkıran 
Kamçıl 
Kamu 
Kansu 
Kansu 
Kaplan 
Karaağaç 
Karabacak 
Karabekir 
Karacan 
Karadeniz 
Karamursal 
Karamuğla 
Karan 

Hüseyin Rahmi 
Ferid Celâl 
Fatin 

- İ -
Sırrı 
Nazmi 
Aziz Samih 
Emin 
Refik 
Cevdet Kerim 
İsmet 
Şemsa 
Sami 
Veled 

- I -
Hikmet 
Osman 

- K -
Dr. Galib 
Ahmed Hilmi 
Bekir 
Faik 
Atıf 
Kemalettin 
Mazhar Müfîd 
Nafı Atuf 
Rasih 
Mükerrem 
Hasan 
Gl. Kâzım 
Şerafettin 
Raif 
Ziya 
Cemal 
Hayrettin 

Kütahya 
İçel 
Bursa 

Yozgad 
İzmir 
Erzincan 
İçel 
Manisa 
Sinob 
Ankara 
Seyhan 
Urfa 
Yozgad 

Sivas 
Eskişehir 

Bursa 
Kayseri 
Gazianteb 
Edirne 
Çanakkale 
Rize 
Çoruh 
Giresun 
Antalya 
İsparta 
Zonguldak 
İstanbul 
Kars 
Trabzon 
İstanbul 
Muğla 
Balıkesir 
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Karaosman 
Kargı 
Kayaalp 
Kaynak 
Kayran 
Kitaba 
Kılıcoğlu 
Kınacı 
Kızıldoğan 
Koçak 
Konuk 
Koptagel 
Korkmaz 
Kovalı 
Köken 
Köprülü 
Köstekçioğlu 
Kuleli 
Kural 
Kurdoğlu 
Küçüka 
Küntay 

Levend 

Marmaralı 
Melek 
Memik 
Menemencioğlu 
Menderes 
Mengi 
Menteşe 
Mersinli 
Mete 
Mimaroğlu 
Mumcu 

Kani 
Yahya Galib 
Nuri 
Mümtaz 
Ziya 
Hüsnü 
Hakkı 
Şakir 
Hüsrev 
Şükrü 
Dr. Sadi 
Gl. Osman 
Salim 
Cemal 
Rahmi 
Fuad 
Süleyman 
Hamdi 
Dr. Hüsamettin 
Faik 
Necib Ali 
Ömer 

- L -
Dr. Rıza 

- M -
Dr. Abravaya 
Dr. Abdurrahman 
Dr. Fatma 
Hasan 
Adnan 
Halid 
Halil 
Gl. Cemal 
İbrahim 
Reşad 
İsmail Hakkı 

Manisa 
Ankara 
Çorum 
Aydm 
Maraş 
Muğla 
Muş 
Ankara 
Kars 
Erzurum 
Bursa 
Malatya 
Yozgad 
Tokad 
İzmir 
Kars 
Çorum 
Kırklareli 
Ağrı 
Manisa 
Denizli 
Kars 

Mardin 

Niğde 
Gazianteb 
Edirne 
Mardin 
Aydm 
Niğde 
İzmir 
İçel 
Seyhan 
İzmir 
Amasya 
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Nadi 

Okan 
Okay 
Okyar 
Olpak 
Onat 
Onay 
Oral 
Örer 
Orhon 
Oruçoğlu 
Ovacık 
Oytaç 

Ödül 
Ögel 
Öker 
Ökmen 
Öktem 
Öngören 
Örgeevren 
Örkün 
Örs 
Öymen 
Özalp 
Özçağlar 
Özdamar 
Özdamar 
Özdemir 
Özkan 
Özençi 
Özer 
Özey 

- rv -
Yunus 

- O -
Hüsamettin 
Kâzım 
Fethi 
Kemalettin 
Naim Hazım 
Talât 
Cavid 
Kenan 
Zihni 
Hulusi 
Ahmed 
Dr. Hilmi 

- Ö -
Şevket 
Şükrü Ali 
Muttalib 
Mümtaz 
Haydar Rüştü 
Dr. İbrahim Tali 
Süreyya 
Fâzıl Nazmi 
Türkân 
Fakihe 
Gl. Kâzım 
Cemil 
Hüsnü 
îstamat 
Şefik 
İzzet 
Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 
Yaşar 

Muğla 

Zonguldak 
Konya 
Bolu 
Kocaeli 
Konya 
Giresun 
Niğde 
Manisa 
Kars 
Sinob 
İçel 
Malatya 

Kırklareli 
İstanbul 
Malatya 
Ankara 
Tunceli 
Diyarbakır 
Bitlis 
Çankırı 
Antalya 
İstanbul 
Balıkesir 
Bolu 
İsparta 
Eskişehir 
Siird 
Kırşehir 
Zonguldak 
Eskişehir 
Manisa 
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Özler 
Özoğuz 
Özpazarbaşı 
Özsoy 
Öztrak 

Pars 
Pazarbaşı 
Pekel 
Pekel 
Peker 
Pektaş 
Poroy 

Renda 

Sabuncu 
Sadak 
Sahir 
Sağıroğlu 
Saka 
Sakarya 
Saltuğ 
Samanlı 
Sanlı 
Saraçoğlu 
Saydam 
Sazak 
Selçuk 
Selmen 
Serim 
Sevüktekin 
Seyfeli 
Sirmen 
Sılay 

İsmail Safa 
Esad 
Memed Şevket 
Reşid 
Faik 

- P -
Muhittin Baha 
Nuri 
Ekrem 
Galib 
Reseb 
Mihri 
Nazım 

- R -
Mustafa Abdülhalik 

- S -
İsmail 
Necmettin 
Necmettin 
Sabit 
Hasan 
Durak 
Rıza 
Dr. Kâzım 
Memed 
Şükrü 
Dr. Refik 
Emin 
Rahmi 
Süleyman Necmi 
Sadettin 
Gl. Kâzım 
Memed 
Fuad 
Tevfik Fikret 

Seyhan 
Kars 
Malatya 
Kayseri 
Tekirdağ 

Bursa 
Gazianteb 
Yozgad 
Tokad 
Kütahya 
Malatya 
Tokad 

Çankırı 

Giresun 
Sivas 
Bingöl 
Elâzığ 
Trabzon 
Gümüşane 
Kastamonu 
Denizli 
Burdur 
İzmir 
İstanbul 
Eskişehir 
Balıkesir 
Samsun 
Kayseri 
Diyarbakır 
Kırşehir 
Rize 
Konya 
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Somer 
Somyürek 
Sorağman 
Soydemir 
Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Sözener 
Suda 
Suner 
Sungur 
Sünkitay 

Şahin 
Şahinbaş 
Şarlan 
Şener 
Şeremetli 

Talay 
Tamaç 
Taner 
Tankut 
Taptas 
Tarcan 
Tarhan 
Tarman 
Taşçıoğlu 
Tav 
Tekelioğlu 
Temelli 
Tengirşenk 
Tepeyran 
Tiğrel 

Dr. Yusuf Ziya 
Dr. Hasan Vasıf 
Dr. Fuad 
Gl. Zeki 
Dr. Münir 
Faik 
Gl. İhsan 
Tayfur 
Fevzi 
Dr. Emin Cemal 
Dr. Muhlis 
Ahmed 
Veli Necdet 

- ş -
Memed 
Osman 
Hamdi 
Dr. Şakir 
Hilmi 

- T -
Dr. Rasim Ferid 
Nuri 
Osman 
Hasan Reşid 
Dr. [Nikola] 
Selim Sırrı 
Ali Rana 
Tevfîk 
Ömer 
İhsan 
Sinan 
Tevfîk 
Yusuf Kemal 
Hazım 
Zülfü 

Kırşehir 
Giresun 
Kocaeli 
Erzurum 
Antalya 
Niğde 
Giresun 
Antalya 
Balıkesir 
Bolu 
Bilecik 
Yozgad 
Diyarbakır 

Gazianteb 
Edirne 
Ordu 
Aydın 
Balıkesir 

Niğde 
Kastamonu 
Malatya 
Maraş 
Ankara 
Ordu 
İstanbul 
Seyhan 
Kayseri 
Ağrı 
Seyhan 
Bitlis 
Sinob 
Niğde 
Diyarbakır 
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Tiridoğlu 
Tiritoğlu 
Tınaz 
Tokad 
Toker 
Topcuoğlu 
Tokgöz 
Tolon 
Tör 
Trak 
Tunca 
Turgay 
Tümer 
Türel 
Türker 
Türkmen 
Tüzer 
Tüzün 

Uğur 
Ulaş 
Uludağ 
Uluğ 
Ulus 
Ulusan 
Umay 
Ungan 
Uran 
Uras 
Uraz 
Us 
Uybadın 
Uzay 
Uzel 

Alâettin 
Fahrettin 
Gl. Naci 
Emin Aslan 
Nazmi 
Nazmi 
Ahmed İhsan 
İbrahim 
Edib Servet 
Nazmi 
Dr. Cemal 
Salih 
Asım 
Ali Rıza 
Berç 
Halil 
Dr. Ahmed Fikri 
Atıf 

- U -
İsmail Memed 
Meliha 
Dr. Osman Şevki 
Şeref 
Ahmed 
Mustafa 
Dr. Fuad 
Hakkı 
Hilmi 
Esad 
Sadettin 
Asım 
Cemil 
Yahya Sezai 
Dr. Saim 

Kütahya 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Aydın 
Ordu 
Kocaeli 
Gümüşane 
Tekirdağ 
Antalya 
Kayseri 
Manisa 
Konya 
Afyon Karahisar 
Zonguldak 
Erzurum 
Çoruh 

Sivas 
Samsun 
Konya 
Urfa 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 
Van 
Seyhan 
Amasya 
İstanbul 
Çoruh 
Tekirdağ 
Balıkesir 
Manisa 
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Uzgören 
Uzunçarşılı 

Üke 
Ülgen 
Ülgen 
Ülkümen 
Ünal 
Ünlü 
Ürgüblü 

Vardar 

Yalçın 
Yalman 
Yaman 
Yargı 
Yazgan 
Yegena 
Yenel 
Yerlikaya 
Yeşilyurd 
Yiğit 
Yöntem 
Yörüker 
Yukaruç 
Yunus 
Yurdakul 
Yücel 

Zabcı 
Zarbun 
Zırh 

Vedid 
İsmail Hakkı 

- Ü -
Gl. Sıtkı 
Dr. Zihni 
Refet 
Hamdı 
Kemal 
Remzi 
Suad Hayri 

- V -
Rifat 

- Y -
Hüseyin Cahid 
Hamdi 
Hüsnü 
Salâh 
Gl. Ahmed 
Ali Münif 
Mitat 
Emin 
Dr. Ahmed Ruhi 
İbrahim Süreyya 
Ali Canib 
Memed Ali 
Avni 
Şehime 
Memed Emin 
Hasan Âlî 

- Z -
Mahmud Nedim 
Yusuf Ziya 
Ali 

Kütahya 
Balıkesir 

Tokad 
Bolu 
Urfa 
Trabzon 
İsparta 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

Çankırı 
Ordu 
Manisa 
Kocaeli 
Urfa 
Seyhan 
Tunceli 
Bolu 
Burdur 
Kocaeli 
Ordu 
Samsun 
Çanakkale 
İzmir 
Urfa 
İzmir 

Malatya 
Gümüşane 
Rize 
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Mebusların Doğum 
1862 doğumlular 

Dr.Gl.Besim Ömer Akalın Bilecik 
1864 doğumlular 

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Hazım Tepeyran Niğde 
1868 doğumlular Afyon K 
Kemalettin Olpak Kocaeli 

1869 doğumlular 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hulki Aydm 
Ziya Basara 
Mehmed Emin Yurdakul 
Veled İzbudak 

1870 doğumlular 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

1871 doğumlular 
Dr. [Nikola] Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
Süleyman Necmi Selmen 

1872 doğumlular 
Org. Ali Said Akbaytugan 
Hakkı Kılıcoğlu 
İsmail Çamaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Münib Boya 

1873 doğumlular 
Dr. Refik Güran 

Ordu 
Siird 
Sivas 
Urfa 
Yozgad 

AfyonK. 
Amasya 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Kars 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 
Samsun 

Kocaeli 
Muş 
Ordu 
Urfa 
Van 

Bursa 

Tarihlerine Göre Tasnifi 
Fatin Güvendiren Bursa 
Gl. İhsan Sökmen Giresun 
Gl. Cemal Mersinli İçel 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 
Mustafa Ulusan Konya 

1874 doğumlular 
İhsan Tav Ağn 
Yahya Galib Kargı Ankara 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 
Mazhar Müfid Kansu Çoruh 
Emin İnankur İçel 
Halil Menteşe İzmir 
Gl.Osman Koptagel Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Faik Soylu Niğde 
Selim Sun Tarcan Ordu 
RaifDinç Rize 
AliMünifYegena Seyhan 
Mitat Şükrü Bleda Sivas 

1875 doğumlular 
ArifBaytın Ankara 
Şakır Kınacı Ankara 
Osman Niyazi Burcu Balıkesir 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
Nuri Kayaalp Çorum 
Dr.İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 
Hüsnü Özdamar İsparta 
EsadÖzoğuz Kars 
Rıza Saltuğ Kastamonu 
Nazmi Toker Kayseri 
Ali Dikmen Kocaeli 
Gl.Naci Eldeniz Seyhan 
Yusuf Ziya Özençi Zonguldak 

1876 doğumlular 
Fâzıl Nazmi Örkün Çanları 
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Eyüb Sabri Akgöl 
GLKâzım Sevüktekin 
Zülfü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Mustafa Bacak 
İbrahim Mete 
GLAkif Öztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

1877 doğumlular 
DnEmin Cemal Suda 
İsmet Eker 
Aziz Samih İlter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 
Salâh Cimcoz 
Kâzım Nami Duru 
Gl.SıtkıÜke 
Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 
Ali Çetinkaya 
Rifat Araz 
Ziya Esen 
Dr.Mustafa Cantekin 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Emrullah Barkan 
Asım Tümer 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 doğumlular 
Dr.Hüsamettin Kural 
İsmail Hakkı Mumcu 

Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Gümüşane 
İstanbul 
Kütahya 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
Gazianteb 
Gümüşane 
İstanbul 
Manisa 
Tokad 
Zonguldak 

Afyon K. 
Ankara 
Çankırı 
Çorum 
Erzurum 
İzmir 
İzmir 
Malatya 
Manisa 
Rize 
Sinob 
Zonguldak 

Ağn 
Amasya 

Mümtaz Kaynak 
Yahya Sezai Uzay 
Hasan Cemil Çambel 
Yusuf Başkaya 
Fuad Ağralı 
İstamat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Dr.Fuad Sorağman 
Hamdi Yalman 
Sırrı İçöz 

1880 doğumlular 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr.Mustafa Bengisu 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Osman Ercin 
Gl.Seyfı Düzgören 
Yunus Nadi 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Ali Rıza Esen 
Cemil Uybadın 

1881 doğumlular 
Hacim Çarıklı 
Salih Bozok 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Sabit Sağıroğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr.Refık Saydam 

Aydın 
Balıkesir 
Bolu 
Denizli 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gümüşane 
Kocaeli 
Ordu 
Yozgad 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Erzurum 
Gümüşane 
Hakkâri 
İzmir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Siird 
Tekirdağ 

Balıkesir 
Bilecik 
Çankırı 
Elâzığ 
İstanbul 
İstanbul 
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GLRefet Bele 
Rahmi Köken 
Dr. Yusuf Ziya Sümer 
Dr.Hilmi Oytaç 
Hüsamettin Okan 

1882 doğumlular 
Esad Uras 
Dr.Hulûsi Alataş 
GLNaci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Emin Sazak 
Ali Rana Tarhan 
GLKâzım Karabekir 
GLAli Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Dr.Saim Uzel 
Şükrü Ataman 
Şemsettin Günaltay 
FaikÖztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

1883 doğumlular 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Salih Başotaç 
GLZeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 
Atıf Bayındır 
Zihni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 

İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 
Malatya 
Zonguldak 

Amasya 
Aydın 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Muş 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
Kars 
Malatya 

Memed Şevket Özpazarbaşı 
Sami Erkman 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 

1884 doğumhılaı 
Aka Gündüz 
İsmet İnönü 
Dr.Münir Soykam 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Celâl Bayar 
Hüsrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 
Burhanettin Denker 
Vasıf Çmay 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeni Barkın 
Hilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 
İbrahim Arvas 

1885 doğumlular 
Dr.Cemal Tunca 
Muhittin Baha Pars 
AtıfTüzün 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mükerrem Unsal 
Dr.Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 
Edib Ergin 

Malatya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Çoruh 
Çoruh 
Elâzığ 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Malatya 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
İsparta 
Kırklareli 
Kırklareli 
Manisa 
Mardin 
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Muhittin Birgen 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Safa Özler 
Şefik Özdemir 
AtıfEsenbel 
Hasan Saka 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Mardin 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

1886 doğumlular 
Dr.Şakir Şener 
Abidin Daver 
Şükrü Âli Ögel 
Faik Baysal 
Memed Seyfeli 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Hüsnü Kitabcı 
Mitat Yenel 

Aydın 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 
Maraş 
Maraş 
Muğla 
Tunceli 

1887 doğumlular 
Dr.Mazhar Germen 
Dr.Muhlis Suner 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işın 
Şükrü Saraçoğlu 
Dr.Tevfık Aslan 
Ömer Taşçıoğlu 
Ragıb Akça 
İzzet Erdal 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Rıza Erten 
Ali Canib Yöntem 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Mustafa Bozma 

Aydın 
Bilecik 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mardin 
Ordu 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Zonguldak 

1888 doğumlular 
Nazmi Topcuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Süreyya Örgeevren 
Lûtfî Gören 
Osman Şahinbaş 
Saffet Ankan 
İzzet Arukan 
Talât Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
İzzet Özkan 
Receb Peker 
Kenan Örer 
Dr.Hüseyin Avni Ercan 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 
Hamdi Ülkümen 
Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Giresun 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

1889 doğumlular 
Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 
Nevzad Ayaş 
Rusuhî Bulayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 

Aydın 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
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Hamdi Kuleli 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Yaşar Özey 
Damar Arıkoğlu 
Sırrı Day 

1890 doğumlular 
Numan Aksoy 
Hayrettin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
İskender Artun 
Münir Hüsrev Göle 
Nafı AtufKansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Tahsin Coşkan 
Kâzım Gürel 
Tevfık Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 
Hüseyin Ekşi 
Abdürrahman Naci Demirağ 
GalibPekel 
Haydar Rüştü Öktem 

1891 doğumlular 
Haydar Çerçel 
Fazlı Güleç 
Veli Necdet Sünkitay 
DnKâzım Samanlı 
Temel Göksel 
İsmail Sabuncu 
Turhan Cemal Beriker 
Muhlis Erkmen 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

Antalya 
Balıkesir 
Çorum 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

Afyon K. 
Bursa 
Diyarbakır 
Denizli 
Edirne 
Giresun 
İçel 
Kütahya 

Hikmet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 

1892 doğumlular 
Halid Bayrak 
Tayfur Sökmen 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
Dr.Zihni Ülgen 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurd 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Dr.Hamdi Berkmen 
Necib Ali Küçüka 
Dr.Muhtar Berker 
Remzi Ünlü 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şerafettin Karacan 
Nuri Tamaç 
İbrahim Dıblan 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Cemil Atay 
Şeref Uluğ 

1893 doğumlular 
Cemal Akçın 
Falih Rıfkı Atay 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Tevfık Temelli 
Dr.Galib Kahraman 
Avni Yukaruç 

Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 
Siird 

Ağn 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Çanakkale 
Denizli 
Denizli 
İçel 
İsparta 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Manisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Çanakkale 
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Emin Aslan Tokad 
Salim Altuğ 
DnMemed Ali Ağakay 
Ahmed Ovacık 
Ahmed Şükrü Esmer 
Kahraman Arıklı 
Hazım Börekçi 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Muttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 
Dr.Rıza Levent 
Hamdi Şarlan 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Sami îşbay 

1894 doğumlular 
Feyzi Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dr. Sadi Konuk 
Fahri Akçakoca Akça 
Ferid Celâl Güven 
Sadettin Uraz 
Sadettin Epikmen 
Nasuhi Baydar 
Ziya Kayran 
Naim Erem 
Memed Ali Yörüker 
Tevfık Tarman 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Mergube Gürleyük 
Faik Ahmed Barutçu 
Ahmed Sungur 

1895 doğumlular 
Mümtaz Ökmen 
Cezmi Ercin 

Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kırşehir 
Konya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Ordu 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 

Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Malatya 
Maraş 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Ankara 
Antalya 

Mihri Pektaş 
Naşit Fırat 

İsmail Memed Uğur 

Hasip Ahmed Aytuna 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

1896 doğumlular 
Necmettin Sahir 
Dr.Abdurrahman Melek 
Fikret Atlı 

Kemal Ünal 
Salih Turgay 
Vedit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Muammer Eriş 
Memed Sanlı 
Hasan Âli Yücel 
Muammer Develi 
Ziya Arkant 

1898 doğumlular 
Şehime Yunus 
Sadri Ertem 

Hikmet Işık 
1899 doğumlular 

Belkıs Baykan 

Adnan Menderes 
Cemil Özçağlar 
Ömer Asım Aksoy 

Malatya 
Samsun 
Sivas 

Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Bingöl 
Gazianteb 

Giresun 
İsparta 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Muğla 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Burdur 
İzmir 
Tokad 
Yozgad 

İzmir 
Kütahya 

Sivas 

Ankara 
Aydın 

Bolu 
Gazianteb 
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Ali Rıza Türel 
Fuad Sirmen 

1900 doğumlular 
Mebrure Gönenç 
Türkân Örs 
Atıf Akgüç 
Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
Memed Aldemir 
Zühtü Akın 
Galib Gültekin 

1901 doğumlular 
Rahmi Selçuk 
Cahid Çubukçu 
Vehbi Bilgin 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 

Mebusların Eğitim -
Âli 

Muhittin Birgen 
Bahriye 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Amiral Fahri Engin 
(ve İngiltere'de) 
Yusuf Ziya Özençi 

Baytar 
Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmed Yazgan 

Dişçi 

Konya 
Rize 

Afyon K. 
Antalya 
Bursa 
Gazianteb 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Konya 

Balıkesir 
Diyarbakır 
Konya 
Rize 
Samsun 

1902 doğumlular 
Hacer Dicle 
Şemsa İşcen 

1903 doğumlular 
Dr. Fatma Memik 
Benal Anman 
Suad Hayri Ürgüplü 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr.A. Kemali Beyazıt 

1904 doğumlular 
Cavid Oral 
Salise Abanozoğlu 
Salim Korkmaz 

1905 doğumlular 
Şinasi Devrin 

1906 doğumlular 
Cemal Aliş 
Cemal Kovalı 

Kastamonu 
Seyhan 

Edirne 
İzmir 
Kayseri 
Kütahya 
Maraş 

Niğde 
Trabzon 
Yozgad 

Zonguldak 

Sinob 
Tokad 

Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi 

Mardin 

İstanbul 

Samsun 
Zonguldak 

Niğde 
Siird 
Urfa 

Muammer Develi (ve üniversite) Tokad 
Hüsamettin Okan (ve eczacı) Zonguldak 

Ecole libre des sciences politiques 
et morales 

Fâzıl Ahmed Aykaç Elâzığ 

Eczacı 
Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç (ve üniversite) 
Kastamonu 
Rıza Saltuğ 
Kastamonu 
Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 
Hüsamettin Okan (ve dişçi) 

Evkaf 
Rüştü Bekit 

Harb Akademisi 
ArifBaytın 
Gl. İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 

Balıkesir 
Erzincan 

Niğde 
Yozgad 
Zonguldak 

Diyarbakır 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 

94 



Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 
Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Burhanettin Denker 

Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kırklareli 

Orgeneral Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Recep Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Ercin 
Gl.Seyfı Düzgören 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Sami Erkman 

Harbiye 
Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Aka Gündüz (kısmen) 
Mümtaz Kaynak 
Salih Bozok 
AtıfKamçıl 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tunceli 

Afyon K. 
Ağn 
Ankara 
Aydın 
Bilecik 
Çanakkale 

Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şevket Erdoğan 
YusufZiyaZarbun 
Fikret Atlı 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
İbrahim Tolon (jandarma) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çınay 
Kâzım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Hakkı Kılıcoğlu 
Selim Sırrı Tarcan 
Naşid Fırat 
Gl. Naci Eldeniz 
(ve Almanya'da) 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 
AtıfEsenbel 
Gl.AkifÖztekin Erdemgil 
Gl. Sıtkı Üke 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk 
Cemal Akçın 
(üçüncü sınıfa kadar) 
İhsan Tav 

Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
Giresun 
Kars 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Afyon K. 
Ağrı 
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Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Süreyya Örgeevren 
Feridun Fikri (ve Paris'te) 
Necmettin Sahir 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç (ve Roma'da) 
Muhittin Baha Pars 
Ziya Gevher Etili 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bingöl 
Bingöl 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Fâzıl Nazmi Örkün (ve Atina) Çankırı 
Münir Çağıl 
Şakir Paran 
Emin Aslan Tokad (ve ziraat) 
Necib Ali Küçüka 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

Yusuf Başkaya (Ehliyatnameli) Denizli 
Osman Şahinbaş 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) 
İskender Artım 
(ikinci sınıfa kadar) 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) 
Ferid Celâl Güven 
(ve sanayii nefise) 
Turhan Cemal Beriker 
(iki sene ve idadi) 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâeddin Gövsa(ve 

Edirne 
Erzincan 

Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 

İçel 

İçel 
İstanbul 

Cenevre Üniversitesi pedagoji) İstanbul 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Paris'te) 
Mahmud Esad Bozkurd 

İstanbul 
İzmir 

(ve İsviçre'de) 
Rahmi Köken 
Kemal Ünal 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Faik Baysal 

İzmir 
İzmir 
İsparta 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 

Reşid Özsoy (ve yüksek ticaret) Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel (ve Paris'te) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin (ve İsviçre'de) 
Kâzım Gürel 
İzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Tevfık Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Alâettin Tiridoğlu (ve Paris'te) Kütahya 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (Harbiye) 
Hüsnü Kitaba 
Yunus Nadi (kısmen) 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen (ve Roma) 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Sinan Tekelioğlu (ve Harbiye) Seyhan 
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Yusuf Kemal Tengirşenk 
(ve Paris'te) 
Nâzım Poroy (ve Paris'te) 
Resaî Erişken 
Sıtkı Atanç (ve ziraat) 
Faik Ahmed Barutçu 

Sinob 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 

Hamdi Ülkûmen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz Trabzon 
Sırrı Day (son sınıf ve mülkiye) Trabzon 
Haydar Rüştü Öktem Tunceli 
Mitat Yenel (ve Paris'te) Tunceli 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve mülkiye) Urfa 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgad 
Şinasi Devrin (ve Kollejde ve 
Paris'te) Zonguldak 

Hususî tahsil görenler 
Memed Emir Balıkesir 
Faik Kaltakkıran (ve rüşdiye) Edirne 
Sabit Sağıroğlu Elâzığ 
Emin Sazak (ve medrese) Eskişehir 
Memed Şahin (ve rüşdiye) Gazianteb 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
İzzet Ulvî Aykut Hakkâri 
Ziya Karamursal (ve rüşdiye) İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Kâmil Dursun (ve lise) İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Şevket Ödül Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 
Faik Soylu (ve rüştiye) Niğde 
Hazmı Tepeyran Niğde 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Ziya Basara (ve rüşdiye) Sivas 
Remzi Çiner (ve orta ve Paris'te 
ulumu siyasiye mektebinde 
maliye dersleri) Sivas 

Sami İşbay (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüşdiye) Van 
Veled İzbudak (ve medrese) Yozgad 

İdâdî tahsili görenler 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Hayrettin Karan Balıkesir 
Avni Yukaruç (üç sene 
Fransa'da) Çanakkale 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum 
Zülfü Tiğrel Diyarbakır 
Temel Göksel Edirne 
Turhan Cemal Beriker (ve iki sene 
hukuk) İçel 
Remzi Ünlü İsparta 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri 
İzzet Özkan (ve jandarma 
subay mek.) Kırşehir 
Şükrü Ataman (ve Paris'te) Muş 
Ziya Kayran Maraş 
Hüseyin Ekşi Ordu 
Cemil Atay Sinob 
Mitat Şükrü Bleda 
(ve Cenevre'de fen tahsili) Sivas 
Şerif Bilgen Trabzon 
Hakkı Ungan Van 
Sırrı İçöz 
(ve mülkiyeden ehliyetnameli) Yozgad 

İlk tahsili görenler 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasan Karabacak Zonguldak 

Jandarma subay mektebi 
İzzet Özkan (ve idadî) Kırşehir 

Kollejde okuyanlar 
Berç Türker (ve Galatasaray) Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Mihri Pektaş Malatya 
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Şinasi Devrin 
(ve hukuk ve Paris'te) Zonguldak 

Lise tahsili görenler 
Tayfur Sökmen Antalya 
Hilmi Şeremetli Balıkesir 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Ahmed Ovacık 
(kısmen yüksek ticaret) İçel 
Ali Kâmi Akyüz (Darüşşafaka) İstanbul 
Abidin Daver 
(ve sanayii nefise s.2) İstanbul 
Kâmil Dursun (ve hususî) İzmir 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) Kocaeli 
Hikmet Işık (ve muallim mek.) Sivas 
Sami İşbay (ve hususî) Urfa 
İbrahim Arvas Van 
Salim Korkmaz Yazgad 
Ziya Arkant 
(ve bir sene hukuk) Yozgad 

Medrese tahsili görenler 
Rasih Kaplan (Camiülezher) Antalya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
İsmet Eker (ve rüşdiye) Çorum 
Emin Sazak (ve hususi) Eskişehir 
Emin İnankur İçel 
Hüsnü Özdamar İsparta 
Mustafa Ulusan Konya 
Naim Hazmı Onat Konya 
Hulki Aydın (ve rüştiye) Siird 
ŞefıkÖzdemir (Camiülezher) Siird 
Veled İzbudak (ve hususi) Yozgad 

Muallim Mektebi 
Fahri Akçakoca Akça Denizli 
Nakiye Elgün Erzurum 

Hasan Âli Yücel 
(ve üniversite) İzmir 
Hacer Dicle Kastamonu 
Hazım Börekçi (kısmen yüksek) Kırşehir 
Besim Atalay (yüksek) Kütahya 
Hamdi Yalman (yüksek) Ordu 
Hikmet Işık (ve lise) Sivas 
Şemsettin Günaltay (yüksek) Sivas 
Kemalettin Kamu 
(ve Paris ulûmu siyasiye M.) Rize 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

Mühendis mektebi 
İzzet Arukan Eskişehir 
Saadettin Epikmen(Macaristan) İzmir 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Mitat Aydın Trabzon 

Mülkiye 
Haydar Çerçel Afyon K. 
EsadUras Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
Nazmi Topcuoğlu Aydın 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 
Hacim Çarıklı Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir 
Fatin Güvendiren Bursa 
Fazlı Güleç Bursa 
Refet Canıtez Bursa 
Hilmi Ergeneli Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı Çanakkale 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
Mustafa Abdülhalik Renda Çankırı 
Asım Us Çoruh 
AtıfTüzün Çoruh 
Mazhar Müfıd Kansu Çoruh 
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İsmail Kemal Alpsar Çorum 
Nuri Kayaalp Çorum 
Zeki Mesud Alsan (ve Paris'te) Diyarbakır 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Aziz Akyürek Erzurum 
Münir Hüsrev Göle Erzurum 
Münir Akkaya Giresun 
Nafı Atuf Kansu Giresun 
Atıf Bayındır İstanbul 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şükrü Saraçoğlu (ve Cenevre) İzmir 
Mükerrem Unsal İsparta 
Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker (ve Paris'te)Konya 
Kâzım Okay Konya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Muttalip Öker Malatya 
Faik Kurdoğlu 
(ve Brüksel üniv.) Manisa 
Hüsnü Yaman Manisa 
Hasan Reşid Tankut Maraş 
Mansur Bozdoğan Maraş 
Ahmed İhsan Tokgöz Ordu 
İsmail Çamaş Ordu 
Hüsnü Çakır Samsun 
Memed Ali Yörüker Samsun 
Süleyman Necmi Selmen Samsun 
Zühtü Durukan Samsun 
AliMünifYegena Seyhan 
Hilmi Uran Seyhan 
İsmail Safa Özler Seyhan 
Faik Öztrak Tekirdağ 

Galib Pekel Tokad 
Hasan Saka (ve Paris'te) Trabzon 
Sırrı Day (ve hukuk son sınıf) Trabzon 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve hukuk) Urfa 
Şeref Uluğ Urfa 
Sırrı İçöz (ehliyetnamen* ve idadî) Yozgad 
İbrahim Etem Bozkurd Zonguldak 
RifatVardar Zonguldak 

Nüvvâb mektebi 
[Kadı Yetiştirmek için açılan mektep] 

RaifDinç Rize 
Orman mektebi (yüksek) 

Ahmed Cemal Karamuğla Muğla 
Ahmed Sungur Yozgad 

Orta tahsil görenler 
Ahmed Ulus Ankara 
Yahya Galib Kargı Ankara 
Tevfık Temelli Bitlis 
Lûtfî Gören Bolu 
Ziya Esen Çanları 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Durak Sakarya Gümüşane 
Sadettin Uraz İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Kahraman Arıklı (ve hususi) Kars 
Hamdi Kuleli Kırklareli 
Zühtü Akın Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve hususi) Kırşehir 
Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Osman Taner Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Halid Mengi Niğde 

99 



Hasan Cavid 
Cemal Aliş 
Remzi Çiner (ve hususi ve 
Pariste ulûmu siyasiye mekte-

Rize 
Sinob 

bindemaliye derslerine devam) Sivas 
Nazmi Trak Tekirdağ 
Halil Nihad Boztepe 

Cemal Kovalı 

Trabzon 

Tokad 
Posta, telgraf (yüksek) 

Ali Rana Tarhan 
(Almanya ve Belçika) İstanbul 

Rüşdiye tahsili görenler 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Tayfur Sökmen 
Memed Sanlı 
İsmet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve hususi) 
Osman Işın 
Memed Şahin (ve hususi) 
Ziya Karamursal (ve hususi) 
Mustafa Bacak 
Memed Erten 
Faik Soylu (ve hususi) 
Hulki Aydm (ve medrese) 
Mergubu Gürleyük 
Ziya Basara (ve hususi) 
Daniş Eyûboğlu 
Münib Boya (ve hususi) 
Mustafa Bozma 

Sanayii nefise 
Ferid Celâl Güven (ve hukuk) 
Abidin Daver (sınıf 2 ve lise) 

Amasya 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Burdur 
Çorum 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
İstanbul 
Kütahya 
Maraş 
Niğde 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Van 
Zonguldak 

İçel 
İstanbul 

Ticaret mektebi (yüksek) 
İzzet Akosman (İsviçre'de) AfyonK. 

Fethi Altay 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) 

Elâzığ 
Giresun 

Ahmed Ovacık (kısmen ve lise) İçel 
Reşid Özsoy (ve hukuk) 
Nasuhi Baydar 

Tıb 
Dr. Hüsamettin Kural 

Dr. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmet Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 

Kayseri 
Malatya 

Ağrı 
O 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydm 
Aydın 
Aydm 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çarıkın 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İçel 
İstanbul 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
(ve Almanya'da) İstanbul 
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Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfık Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 

İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

Dr. Abdülkadir KemaliBeyazıt Maraş 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(ve Cenevre) 

Üniversite 
Hamza Erkan(Cenevre Üniv.) 
Belkıs Baykan (Tabiiye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 
Muammer Eriş (Riyaziye) 
Türkân Örs 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
(edebiyat) 
Cemil Özçağlar (fen) 
Nevzad Ayaş 

Mardin 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Rize 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 

Balıkesir 
Bolu 
Bursa 

Reşad Nuri Güntekin (edebiyat) Çanakkale 
Tahir Berkay (kısmen) 
Veli Necdet Sünkitay 
(jeoloji ve coğrafya) 
Talât Onay (edebiyat) 
Ahmed Şükrü Esmer 
(Amerikan) 
Fakihe Öymen (coğrafya) 

Denizli 

Diyarbakır 
Giresun 

İstanbul 
İstanbul 

ibrahim Alâettin Gövsa 
(Cenevre ve hukuk) 
Benal Anman (Sorbon Üniv.) 
Hasan Âli Yücel (Yüksek 
muallim mektebi edebiyat Ş.) 
Nazmi İlker (Lozan Üniv.) 
Şehime Yunus 
Nuri Tamaç (kimya ş.ve eczacı) 
Salih Turgay (kimya) 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Sadri Ertem (edebiyat ve felsefe) Kütahya 
Hikmet Bayur (Sorbon Üniv.) 
Meliha Ulaş (Edebiyat) 
Şemsa İşcen (fen) 
Hulusi Orucoğlu (ilahiyat) 
Necmettin Sadak (Lion Üniv.) 

Manisa 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 

Yahya Kemal Beyatlı(Sorbon) Tekirdağ 
Hasip Ahmed Aytuna(Sofya) 
Muammer Develi (fen ve dişçi) 
Refet Ülgen (riyaziye) 

Ziraat mektebi 
Nuri Göktepe (Selanik) 
Emin Aslan Tokad 
(Montpellier ve hukuk) 
Tahsin Coşkan (Halkalı) 
Kastamonu 
İbrahim Dıblan (ve Fransa'da) 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(ve Almanya'da) 

Tokad 
Tokad 
Urfa 

Aydın 

Denizli 

Kocaeli 

Konya 
Muhlis Erkmen (ve Almanya'da) Kütahya 
Yaşar Özey (ve Almanya'da) 
Rıza Erten (ve Fransa'da) 
Cavid Oral (Almanya'da ve 
Siyasî bilgiler yüksek mektebi) 

Manisa 
Mardin 

Niğde 
Tevfık Tannan (ve Almanya'da) Seyhan 
Naki Bekmen 
(Halkalı ve Almanya'da) 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) 

Siird 
Tokad 



Mebusların Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi 
Almanca 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Dr. Hüsamettin Kural 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Mümtaz Kaynak 
Hilmi Şeremetli 
Necmettin Sahir 
Hasan Cemil Çambel 
Nevzad Ayaş 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Ali Rana Tarhan 
AtıfBaymdır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Ere] 
Galib Bahtiyar 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Bursa 
Çarıkın 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Ziya Karamursal 
Hacer Dicle 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Muhlis Erkmen 
Recep Peker 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Amiral Fahri Engin 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İçel 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
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Tevfik Tannan 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muammer Develi 
Celâl Arat 
Hüsamettin Okan 

Arabca 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzat Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 
Tahir Berkay 
Rüştü Bekit 
Osman Şahinbaş 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talât Onay 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Yalman 
RaifDinç 
Hulki Aydın 
Şefik Özdemir 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Şemsettin Günaltay 

Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanları 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Siird 
Sivas 
Sivas 

Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Celâl Arat 
Veled İzbudak 

Azerice 
Veled İzbudak 

Bulgarca 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 

Ermenice 
Berç Türker 
Esad Uras 
Fevzi Daldal 
Cemil Atay 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Farsça 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 
İsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Hazım Tepeyran 

Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 

Yozgad 

Tokad 
Tokad 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Sinob 
Van 
Van 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Eskişehir 
Giresun 
İçel 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 



Ali Canib Yöntem 
RaifDinç 
Ruşeni Barkın 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Veled İzbudak 

Fransızca 
Ali Çetinkaya 
BerçTürker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Esad Uras 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Belkıs Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân Örs 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Fahrettin Tiritoğlu 
Nazmi Topcuoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 

Ordu 
Rize 
Samsun 
Van 
Van 
Yozgad 

AfyonK. 
AfyonK. 
AfyonK. 
Afyon K. 
AfyonK. 
Afyon K. 
Ağn 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Dr.Gl.Besim Ömer Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Cemil Özçağlar 
Dr.Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bolayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 

Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanları 
Çanları 
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Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
Abdülhalik Renda Çankırı 
Ali Rıza Erem Çoruh 
Asım Us Çoruh 
AtıfTüzün Çoruh 
Mazhar Müfıd Kansu Çoruh 
Dr. Mustafa Cantekin Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl Çorum 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 
Nuri Kayaalp Çorum 
Şakir Baran Çorum 
Dr. Hamdi Berkman Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı Denizli 
Emin Aslan Tokad Denizli 
Necib Ali Küçüka Denizli 
Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 
Dr. Fatma Memik Edirne 
Faik Kaltakkıran Edirne 
Osman Şahinbaş Edirne 
Fazıl Ahmed Aykaç Elâzığ 
Fethi Altay Elâzığ 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe Elâzığ 
Abdülhak Fırat Erzincan 
Aziz Samih İlter Erzincan 
Saffet Ankan Erzincan 
Salih Başotaç Erzincan 
Aziz Akyürek Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer Erzurum 
GLPertev Demirhan Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir Erzurum 
Münir Hüsrev Göle Erzurum 

Salim Altuğ Erzurum 
Şükrü Koçak Erzurum 
İstamat Özdamar Eskişehir 
İzzet Arukan Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir 
Bekir Kaleli Gazianteb 
Dr. Abdürrahman Melek Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek Giresun 
Münir Akkaya Giresun 
Nafı Atuf Kansu Giresun 
Talât Onay Giresun 
Edib Servet Tör Gümüşane 
Şevket Erdoğan Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbım Gümüşane 
İzzet Ulvi Aykurd Hakkâri 
Dr. Muhtar Berker İçel 
Ferid Celâl Güven İçel 
Gl. Cemal Mersinli İçel 
Kemal Ünal İsparta 
Remzi Ünlü İsparta 
Abidin Daver İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Ali Rana Tarhan İstanbul 
Atıf Bayındır İstanbul 
Dr. Refik Saydam İstanbul 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Fakihe Öymen İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker İstanbul 
Gl. Kâzım Karabekir İstanbul 
Gl. Refet Bele İstanbul 
İbrahim Alâettin Gövsa İstanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 



Şükrü Ali Oğel 
Ziya Karamursal 
Benal Anman 
Celâl Bayar ] 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim j 
Salih Turgay ] 
Suad Hayri Ürgüblü ] 
Dr. Fuad Umay ] 
Dr. Yusuf Ziya Somer ] 
Hazmı Börekçi ] 
Ali Dikmen ] 
Dr. Fuad Sorağman ] 
İbrahim Süreyya Yiğit ] 
İbrahim Dıblan ] 

istanbul 
istanbul 
izmir 
izmir 
izmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
zmir 
Cars 
Cars 
Cars 
Cars 
Cars 
Castamonu 
Castamonu 
Castamonu 
Cayseri 
Cayseri 
Cayseri 
Cayseri 
Cayseri 
Cayseri 
Cırklareli 
Cırşehir 
Cırşehir 
Cocaeli 
Cocaeli 
Cocaeli 
Cocaeli 

İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Org. Ali Said Akbaytuğan 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Şevki Ergün 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr.Ali Süha Delilbaşı 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Manisa 
Manisa 

Dr.Abdülkadir Kemali Beyazıt Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazım Tepeyran 
Naim Erem 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 

Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 

Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Yeğena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfık Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Cemal Koval 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 



Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
SımDay 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Gürcüce 
Osman Şahinbaş Edirne 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Göneç 
Esad Uras 
Dr. Taptas 
Muammer Eriş 
Cezmi Ercin 
Adnan Menderes 
Fethi Okyar 

AfyonK. 
Afyon K. 
AfyonK. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydm 
Bolu 

Hasan Cemil Çambel 
Ziya Gevher Etili 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Cemal Mersinli 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Vedit Uzgören 
Mihri Pektaş 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Muhittin Birgen 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Ali Münif Yeğena 
Şefik Özdemir 
Yusuf Kemal Tegirşenk 
Rahmi Apak 

Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 
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Refet Ülgen 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özenci 

İspanyolca 
Berç Türker 

İtalyanca 
Berç Türker 
Atıf Akgüç 
Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Cahid Çubukçu 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Hilmi Oytaç 
Fuad Sirmen 
Mitat Şükrü Bleda 
Hamdi Ülkümen 
Celâl Arat 

Kıpçakça 
Veled İzbudak 

Kürtçe 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Lâtince 
Fazıl Nazmi Örkün 

Macarca 
Sadettin Epikmen 

Rumca 
Berç Türker 
Dr. Taptas 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Fazıl Nazmi Örkün 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Urfa 
Zonguldak 
Zoguldak 

Afyon K. 

AfyonK. 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çankrı 
Diyarbakır 
İzmir 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Yozgad 

Van 
Van 

Çankırı 

İzmir 

Afyon K. 
AfyonK. 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Canlan 

İstamat Özdamar 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Kani Karaosman 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
Naki Bekmen 
AtıfEsenbel 
Sırrı Day 
Sami Erkman 

Rusça 
Osman Şahinbaş 
Aziz Samih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Ali Ögel 
Kahraman Arıklı 
Gl. Seyfı Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rahmi Apak 
Hasip Ahmed Aytuna 

Tatarca 
Veled İzbudak 

Türkmence 
Veled İzbudak 

Uygurca 
Veled İzbudak 

Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mardin 
Niğde 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Tunceli 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Mardin 
Mardin 
Tekirdağ 
Tokad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 



Mebusların İhtisaslarına Göre Tasnifi 

İhsan Tav 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokat 
Necib Ali Küçüa 
Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
Abdülhak Fırat 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Kemal Ünal 
Atıf Bayındır 
Halil Menteşe 

Adliye ve Hukuk 
Ağrı (ve maliye) 
Ankara 
Antalya 
Antalya (ve içtimaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesir 
Bingöl 
Bingöl (ve idare ve matbuat) 
Bitlis 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbuat) 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çankırı (ve dil ve maarif ve tarih) 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve ziraat) 
Diyarbakır (ve ulûmu içtimaîye ve siyasîye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir 
Eskişehir (ve tarih ve dil) 
Gazi Anteb (ve ziraat) 
Gazi Anteb (ve askerlik ve iktisat) 
Gazi Anteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ticaret ve iktisat) 
Gümüşane (ve İdare ve belediyecilik, ticaret) 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 

110 



Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfîk Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu 
Emrullah Barkm 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitaba 
Yunus Nadi 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktisat) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 



RaifDinç 
Sinan Tekelioğlu 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmet Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
ArifBaytın 
İsmet İnönü 
Mümtaz Kaynak 
Gl. Kâzım Özalp 
Salih Bozok 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 
Atıf Kamçıl 
Ali Rıza Erem 
Eyüp Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Rize 
Seyhan (ve askerlik) 
Sinob 
Sinob (ve iktisat) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak 

Askerlik 
Afyon Karahisar 
Ağrı 
Ankara (ve nafia) 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik (ve jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve idare ve şimendifercilik ve sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum 
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Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Bekir Kaleli 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. RefetBele 
Şükrü Âli Ögel 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızııldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 
Osman Ercin 
Gl. Seyfı Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naşid Fırat 

Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Gazianteb (ve hukuk ve iktisat) 
Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 
Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 
İstanbul 
İstanbul 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 
Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 



Ruşeni Barkın 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim İncedayı 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Gl. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Özençi 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 
Remzi Ünlü 
Celâl Bayar 
İzzet Erdal 
Nasuhi Baydar 

Naim Eren 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmet Yazgan 

Mebrure Gönenç 

Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhan (ve hukuk) 
Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
Tunceli (ve kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye 
İstanbul (ve ticaret) 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 

Bankacılık 
Afyon Karahisar (ve iktisat ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Elâzığ (ve çiftçilik ve idare) 
İsparta 
İzmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (Edebiyat ve iktisat ve ticaret) 

Baytar 
Niğde (ve cezacı) 
Siird 
Urfa 

Belediyecilik 
Afyon Karahisar 
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Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
İskender Artun 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Durak Sakarya 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Benal Anman 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Hikmet İşık 
Mergube Gürleyuk 
Şeref Uluğ 
Ziya Arkant 

Fakihe Öymen 

Cemal Akçın 
Tayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lûtfı Gören 
Memed Sanlı 
İsmail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 

Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzincan (ve hesab işleri) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 
İçel (ve ticaret) 
İstanbul (ve iktisat ve maarif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya 
İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve ziraat 
Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 
Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Burdur 
Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve bankacılık ve idare) 



Salih Başotaç 
Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
Fikret Atlı 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Kuleli 
Şevked Ödül 
Zühtü Alan 
İbrahim Dıblan 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 
Kani Karosman 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Riza Erten 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Naşit Fırat 
Damar Arıkoğlu 
İsmail Safa Özler 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Hulusi Orucoğlu 

Erzincan (ve eczacılık) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazianteb (ve hukuk) 
Giresun (ve askerlik) 
İçel (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir 
Kars (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya (Bağcılık ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve maarif, orman ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 
Mardin (Nebat hastalıkları) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilâtı) 
Siird (Nafıa işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 
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İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadullah Güney 
Amiral Fahri Engin 

İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Veled İzbudak 

Hakkı Kılıcoğlu 

Fethi Okyar 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. İhsan Sökmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 

Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ticaret) 
Tunceli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve İktisad ve ticaret) 

Debagat [Dericilik] 
Denizli (ve iktisad ve ticaret) 

Deniz İşleri 
Muğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dil 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 
Çanları (ve hukuk ve maarif ve tarih) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
Gazianteb (ve tababet) 
Gazianteb (ve hukuk ve edebiyat ve maari 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 
Sivas (ve askerlik) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

Din 
Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 

Diplomasi 
Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Erzurum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve maarif) 
Kars (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve maarif) 



Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Hikmet Bayur 
Ruşeni Barkın 
Yahya Kemal Beyatlı 
Celâl Arat 

Muammer Develi 
Hüsamettin Okan 

Muzaffer Akpmar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Eren 
Ekrem Pekel 
Hüsamettin Okan 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Hayrettin Karan 
Necmeddin Sahir 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Muhittin Baha Pars 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talât Onay 

Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgat (ve askerlik) 

Dişçilik 
Tokad (ve maarif) 
Zonguldak (ve eczacılık) 

Eczacılık 
Balıkesir 
Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 
Zonguldak (ve dişçilik) 

Edebiyat ve matbuat 
Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Balıkesir 
Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çarıkın (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maliye ve iktisat ve maarif) 
Diyarbakır 
Elâzığ (ve maarif) 
Gazianteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
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İzzet Ulvi Aykurd 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Ünal 
Abidin Daver 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Fuad Köprülü 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sadri Ertem 
Nasuhi Baydar 
Yunus Nadi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Haydar Rüştü Öktem 
Memed Emin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bekit 

Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 

Hakkâri (ve maarif) 
İçel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve maarif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktisat) 
Ordu (ve ticaret ve iktisat) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisat) 
Samsun (ve maarif) 
Sinob 
Sivas (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa 

Evkaf 
Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe 
Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Bursa (ve maarif ve içtimaiyat) 



Gl. Seyfî Düzgören 

Aka Gündüz 
Lûtfi Gören 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rusuhi Bulayırlı 
İskender Artun 
Reşad Mimaroğlu 
İzzet Özkan 

Rasih Kaplan 
Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kâmi Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Benal Anman 
Muhittin Birgen 
Hakkı Kılıcoğlu 
Kemalettin Kamu 
Necmettin Sadak 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 

Gümrük İşleri 
Mardin (ve askerlik) 

Halkçılık 
Ankara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve ziraat) 

Harita 
Malatya (ve kadastro ve askerlik) 

Hayvancılık 
Aydın (ve ziraat) 

Hesab işleri 
Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşehir 

İçtimaiyat 
Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Çankın (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbakır (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Mardin (maarif ve iktisat) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisat ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 

İdare 
Amasya 
Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
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Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Necmettin Sahir 
Lûtfı Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci tınaz 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağiroğlu 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işm 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Reşad Mimaroğlu 
Esad Özoğuz 
Şerafettin Karacan 

Balıkesir (ve belediye) 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl (ve adliye ve matbuat) 
Bolu (ve halkçılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 
Elâzığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve amme hukuku) 
Kars 
Kars (ve askerlik) 



Hilmi Çorak 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Hazim Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Öker 
Dr. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 

Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
Hazim Tepeyran 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünif Yeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisat) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafıa) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve tababet) 
Manisa (ve iktisat ve maarif ve ziraat) 
Maraş 
Maraş (ve iktisat) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 
Niğde 
Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
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Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardır 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Fevzi Daldal 
Cezmi Ercin 
Nazmi Topcoğlu 
Asım Us 
Tahir Berkay 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 
İsmail Sabuncu 
Hasan Fehmi Ataç 
Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
Muharrem Celâl Bayar 
Riza Saltuğ 
Sadettin Serim 
Galib Gültekin 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hüsnü Kitaba 

Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

İktisat 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 
Afyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya (ve maliye) 
Aydın (ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye ve maarif ve matbuat) 
Denizli (ve debagat ve ticaret) 
Elâzığ (ve bankacılık) 
Elâzığ (ve maliye) 
Gazianteb (ve hukuk ve askerlik) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
İstanbul (ve belediyecilik ve maarif) 
İstanbul (ve maliye ve idare) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve makine mühendisi) 
İzmir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczacı ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 

Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve maarif ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Mardin (ve maarif ve içtimaiyat) 
Muğla (ve hukuk) 



Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Kemalettin Kamu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Sami İşbay 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 

Salih Bozok 
İbrahim Tolon 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkıs Baykan 
Türkân Örs 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Nevzad Ayaş 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazıl Nazmi Örkün 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Rize (ve edebiyat ve içtimaiyat) 
Sinob (ve hukuk) 
Sivas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 

Jandarma 
Bilecik (ve askerlik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

Kadastro 
Malatya (ve harita ve askerlik) 

Kimya 
Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 
Kooperatifçilik 
Tunceli (ve bağcılık ve askerlik) 

Maarif 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Balıkesir (ve tarih) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktisat) 
Çoruh (ve idare) 
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Fazıl Ahmed Aykaç 
Nakiye Elgûn 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Nafî AtufKansu 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Hasan Âli Yücel 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazım Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Elâzığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 

c 

Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkâri (ve matbuat) 
İçel 
İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul (ve diplomasi) 
İstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisat) 
İstanbul (askerlik ve içtimaiyat) 
İstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Mardin (ve iktisat ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 



Meliha Ulaş 
Şemsa İşcen 
Hulki Aydın 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Blede 
Şemsettin Günaltay 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Salise Abanozoğlu 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 
Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zühtü Akın 

Berç Türker 
İhsan Tav 
Fevzi Daldal 
Yahya Galib Kargı 
Cezmi Ercin 
Fahrettin Tiritoğlu 
Rüsuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Mazhar Müfîd Kansu 
İsmet Eker 
Fuad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Unsal 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 

Samsun (ve edebiyat) 
Seyhan 
Siird 
Sivas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 
Tokad (ve diş tababeti) 
Trabzon 
Urfa (ve Riyaziye) 
Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine 
Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisat) 
Ağrı (ve hukuk) 
Ankara (ve idare ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve iktisat) 
Balıkesir (ve idare) 
Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çarıkın (ve idare) 
Çoruh (ve matbuat, iktisat ve maarif) 
Çoruh (ve idare) 
Çorum 
Elâzığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 
İstanbul (ve iktisat ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
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Hilmi Çorak 
Faik Baysal 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Sami İşbay 
Rifat Vardar 

İzzet Arakan 
Sadettin Epikmen 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mitat Aydın 

ArifBaytm 
İzzet Arakan 
Kâzım Gürel 
Şefik Özdemir 

Cemil Özçağlar 

Emin Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Sıtkı Atanç 
Ahmed Sungur 

Ali Kâmi Akyüz 
Kâzım Nami Duru 
Hasip Ahmed Ayrana 

Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve ticaret) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Muş (ve iktisat) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Sivas 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Urfa (ve iktisat) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 

Mühendisler 
Eskişehir (ve nafıa ve şimendifercilik) 
İzmir (Makine mühendisi ve iktisat) 
Sivas 
Trabzon 

Nafıa 
Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şimendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 

Nebatat 
Bolu 

Ormancılık 
Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maarif) 



Ali Rana Tarhan 

Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Muharrem Celâl Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
İzzet Arakan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr.Gl. Besim Ömer Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 

Posta, telgraf ve telefon 
İstanbul 

Riyaziye 
Urfa (ve maarif) 

Sanayi 
Ankara (ve makine) 
Ankara 
Kastamonu (Dokumacılık ve iktisat ve ticaret) 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (Maden ve idare) 
Zonguldak (Madencilik) 

Sigortacılık 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 

Şark ilimleri 
Bursa 
Şimendifercilik 
Çoruh (ve askerlik) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafıa ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

Tabiblik 
Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
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Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfık Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Abdülkadir Kemali Bayazit 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil) 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
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İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Fuad Köprülü 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
Veled İzbudak 

Şükrü Koçak 

Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
Şakir Kmacı 
Tayfur Sökmen 
Nazmi Topçuoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Tevfik Temelli 
Emin Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Temel Göksel 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 

Tarih 
Balıkesir (millî tarih ve maarif) 
Bolu (ve askerlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil) 
Yozgad (ve Türk Tarihi ve dil) 

Tayyarecilik 
Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret 
Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktisat) 
Balıkesir 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bitlis 
Bolu (ve orman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbuat ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktisat ve debagat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Gazianteb 
Giresun (ve hukuk ve iktisat) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyecilik) 
İçel (ve ziraat) 
İçel (ve belediyecilik) 
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Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Anklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mustafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Memed Erten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Al Zırh 
Hasan Cavid 
Damar Ankoğlu 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

Veled İzbudak 

Atıf Esenbel 

İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve hukuk ve matbuat) 
İstanbul (ve harbiye) 
İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kastamonu (ve eczacı ve iktisat) 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Konya 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve iktisat) 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafıa işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
Tokad 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 

Türkçülük 
Yozgad (ve tarih ve dil) 

Zootekni 
Sivas (ve askerlik) 



Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi 
Birinci Dönemden Beri Mebus Olanlar 

Ali Çetinkaya 
İsmet İnönü 
Şakir Kınacı 
Yahya Galip Kargı 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ziya Esen 
Mazhar Müfid Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Emin Sazak 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi Ataç 
Hüsnü Özdamar 

İkin* 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 
Falih Rıfkı Atay 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Salih Bozok 
Dr. Emin Cemal Suda 
Refet Camtez 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Dr. Kâzım Samanlı 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çanları 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
İsparta 

ci Dönemden £ 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Dr. Refik Saydam 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
Esad Özoğuz 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Umay 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Besim Atalay 
Yunus Nadi 
Hamdi Yalman 
Damar Ankoğlu 
Hulki Aydın 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz 

(eri Mebus Olanlar 
Necib Ali Küçüka 
Fuad Ağralı 
Abdülhak Fırat 
Saffet Ankan 
Nafiz Dumlu 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Emin İnankur 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Yozgad 

Denizli 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
İçel 
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Mükerrem Unsal İsparta 
Ahmed Hamdi Denizmen İstanbul 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
Şevket Ödül 
Ali Dikmen 
Ragıb Akça 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfık Fikret Sılay 
Receb Peker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Mahmud Nedim Zabcı 
Dr. Saim Uzel 

Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 
İsmail Hakkı Mumcu 
Rifat Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Üçüncü Dönemden 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 

Yaşar Özey Manisa 
Mehmet Erten Maraş 
Rıza Erten Mardin 
Faik Soylu Niğde 
Halid Mengi Niğde 
İsmail Çamaş Ordu 
Ali Zırh Rize 
Hasan Cavid Rize 
Şemsettin Günaltay Sivas 
Cemil Uybadın Tekirdağ 
Haydar Rüşdü Öktem Tunceli 
Mehmed Emin Yurdakul Urfa 
Refet Ülgen Urfa 
İbrahim Arvas Van 
Münib Boya Van 
Veled İzbudak Yozgad 
Halil Türkmen Zonguldak 

Beri Mebus Olanlar 

Fazıl Ahmed Aykaç Elâzığ 
Aziz Samih İlter Erzincan 
Aziz Akyürek Erzurum 
Dr.Ahmed Fikri Tüzer Erzurum 
Nafı Atuf Kansu Giresun 
Şevket Erdoğan Gümüşane 
Ferid Celâl Güven İçel 
Ali Rana Tarhan İstanbul 
Tahsin Coşkan 
Kastamonu 
Reşid Özsoy Kayseri 
Hazım Börekçi Kırşehir 
Kemalettin Olpak Kocaeli 
Salâh Yargı Kocaeli 
Ahmed Hamdi Dikmen Konya 
Kâzım Gürel Konya 



Muhlis Erkmen Kütahya 
Muttalip Öker Malatya 
Vasıf Çınay Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Osman Ercin Manisa 
İrfan Ferid Alpaya Mardin 
Hakkı Kılıçoğlu Muş 
Zühtü Durukan Samsun 

AliMünif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Rifat Vardar 

Dördüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar 
Cemal Akçin 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Kemal Ünal 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe 
Sadettin Epikmen 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
Ali Muzaffer Göker 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Bursa 
Elâzığ 
Eskişehir 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Konya 

Hikmet Bayur 
Hasan Reşid Tankut 
Dr.Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 
İbrahim Mete 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Ahmed Sungur 
Hasan Karabacak 

Beşinci Dönemden Beri Mebus Olanlar 
Berç Türker Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Dr. Hüsamettin Kural Ağrı 
Ahmed Ulus Ankara 
ArifBaytın Ankara 
Dr. Nikola Taptas Ankara 
Muammer Eriş Ankara 
Mümtaz Ökmen Ankara 

Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcuoğlu 
Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
Dr.Gl. Besim Ömer Akalın 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

Manisa 
Maraş 
Muğla 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydm 
Balıkesir 
Bilecik 

134 



ibrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tınaz 
Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Fatma Memik 
Fethi Altay 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işm 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Şükrü Âli Ögel 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Reşad Mimaroğlu 
Fuad Köprülü 
Dr. Tevfık Aslan 
Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Sadettin Serim 
Faik Baysal 
Salih Turgay 
Zühtü Akın 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İstanbul 
îstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Alaettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedid Uzgören 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
Sadullah Güney 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Mehmet Ali Yörüker 
Tevfîk Tannan 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Cevdet Kerim İncedayı 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 

Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 



Mithat Şükrü Bleda 
Rahmi Apak 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Sırrı Day 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 

Altıncı Dönemde 
Hamza Erkan 
Belkıs Baykan 
Fevzi Daldal 
DrMünir Soykam 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 
Necmeddin Sahir 
Tevfîk Temelli 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 
Fazlı Güleç 
Nevzad Ayaş 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bulayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydm 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 

Sami Erkman Tunceli 
Gl. Ahmed Yazgan Urfa 
Celâl Arat Yozgad 
Ekrem Pekel Yozgad 
Hüsamettin Okan Zonguldak 
Mebus Olanlar 
Şakir Baran Çorum 
Fahri Akçakoca Akça Denizli 
Tahir Berkay Denizli 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay Diyarbakır 
Fuad Balkan Edirne 
Temel Göksel Edirne 
Osman Şahinbaş Edirne 
İskender Artun Erzincan 
Salih Başotaç Erzincan 
Salim Altuğ Erzurum 
İzzet Arakan Eskişehir 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Fikret Atlı Giresun 
Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane 
Ahmed Ovacık İçel 
Gl. Cemal Mersinli İçel 
Dr. Muhtar Berker İçel 
Turhan Cemal Beriker İçel 
Remzi Ünlü İsparta 
Abidin Daver İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Nazmi İlker İzmir 
Şehime Yunus İzmir 
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Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
M. Rıza Saltuğ 
Muharrem Celâl Bayar 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 

Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Nasuhi Baydar 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 

Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayıran 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Cemal Karamuğla 

Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşit Fırat 
Şehime Yunus 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
M. Rıza Saltuğ 
Muharrem Celâl Bayar 
Nazmi Toker 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Cemal Karamuğla 
Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 

Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 



Naşit Fırat 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 
Salise Abanozoğlu 
Mithat Yenal 

Samsun 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 

Hüseyin İşbay 
Ziya Arkant 
Salim Korkmaz 
Şinasi Devrin 
İbrahim Ethem Bozkurd 
Mustafa Bozma 

Muhtelif Dönemlerde Mebusluk Yapmış Olanlar 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Süreyya Örgeevren 
Ali Fethi Okyar 
Muhittin Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Eyüp Sabri Akgöl 
Dr.İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Durak Sakarya 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hüsrev Kızıldoğan 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Refik İnce 
Hazım Tepeyran 
RaifDinç 
Süleyman Necmi Selmen 
İsmail Safa Özler 
Yahya Kemal Beyatlı 
Mitat Aydın 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Konya 
Konya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

3,6 
4,6 
2,5,6 
1,2,3,5,6 
1,5,6 
1,3,4,5,6 
1,5,6 
2,3,5,6 
3,5,6 
1,2,4,5,6 
2,6 
2,6 
1,5,6 
3,6 
1,2,5,6 
1,2,5,6 
1,5,6 
1,5,6 
2,3,5,6 
1,2,4,5,6 
1,4,5,6 
2,6 
1,5,6 
2,6 
1,2,6 
2,4,5,6 
2,3,5,6 
2,6 
2,6 
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İstanbul Meclisinde Âzâlık Yapmış Olanlar 
Ali Çetinkaya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Hacim Çarıklı 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Hüseyin Cahid Yalçın 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfıd Kansu 
Zülfı Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin İnankur 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Göker 
Salâh Cimcoz 
Celâl Bayar 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çoruh 
Diyarbakır 
Edirne 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

Halil Menteşe 
Şükrü Saraçoğlu 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
Ali Münif Yeğena 
Hilmi Uran 
Hulki Aydın 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Hasan Saka 
Mehmed Emin Yurdakul 
Hakkı Unvan 
RaifDinç 
Yusuf Ziya Özençi 

İzmir 
İzmir 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 

Boşalan Mebusluklar ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler 
Ölenler 
Fevkalâde İçtimâ zarfında ölüm suretile (5) mebusluk inhilâl etmiştir: 

Edirne Mebusu Şeref Aykut Ölümü 5.VI.1939 
İsparta Mebusu İbrahim Demiralay " 14.IV. 1939 
Kastamonu Mebusu Hüsnü Açıksöz " 18.IX.1939 
Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Gedik " 18.IX.1939 
Urfa Mebusu Ali Saib Ursavaş " 2.X.1939 

Seçilenler 
Fevkalâde İçtimâ zarfında inhilâl etmiş olan Edirne, İsparta ve Trabzon 

mebusluklarına seçilenler ile bunların intihab mazbatalarının tasdik tarihleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Edirne Temel Göksel 18.DC.1939 
İsparta Remzi Ünlü 18.DU939 
Trabzon Şerif Bilgen 2. X. 1939 

Bunlar aynı tarihlerde and içmişlerdir. 
Kastamonu ve Urfa mebuslukları münhal kalmıştır. 
V. Devrede Gazianteb mebusu olan Gl. Ali Hikmet Ayerdem de, yeni intiha

battan bir gün evvel 21.III. 1939 da vefat etmiş bulunuyordu." 
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Fevkalâde İçtimâ Zarfında Umumî Heyet Kararı ile izin Alan Mebuslar26 

"Fevkalâde İçtimâ zarfında aşağıda gösterilen üyeler, Umûmî Heyet kararı 
ile izin almışlardır: 
Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Çanakkale 
Çanakkale 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gümüşane 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
İsmail Hakkı Mumcu 
Eşref Demirel 
Numan Aksoy 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 
Salih Bozok 
Tevfık Temelli 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr.Emin Cemal Suda 
İbrahim Necmi Dilmen 
İbrahim Necmi Dilmen 
Ayni Yukaruç 
Avni Yukaruç 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Zeki Mesud Alsan 
Şeref Aykut 
Ahmed Aksu 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Hasan Fehmi Ataç 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Gl. Refet Bele 
Celâl Bayar 
Kahraman Arıklı 
Zühtü Akın 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Kemalettin Olpak 

20 gün 
1,5 ay 

1 ay 
1 ay 

20 gün 
20 gün 
20 gün 

1 ay 
2 ay 

20 gün 
1 ay 

1,5 ay 
10 gün 

1 ay 
1,5 ay 
15 gün 
15 gün 
15 gün 
15 gün 

2 ay 
15 gün 
15 gün 
15 gün 

1 ay 
Erel 1 ay 

20 gün 
2 ay 

1,5 ay 
1 ay 
1 ay 

45 gün 
2 ay 

Mazeretine binaen 
II 

II 

II 

II 

Hastalığına binaen 
Mazeretine binaen 

II 

II 

II 

II 

Hastalığına binaen 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Mazeretine binaen 
Hastalığına 

II 

it 

II 

II 

II 

Mazeretine binaen 
II 

II 

II 

II 

Hastalığına binaen 
II 

II 

II 

II 

II 

Mazeretine 
Hastalığına 
Mazeretine 
Hastalığına 

Mazeretine 
Hastalığına 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

3. X. 1939 
11.V.1939 

3.VII.1939 
3.VII.1939 
3.VIL1939 
3.VII.1939 
8 .VI.1939 
3.VII.1939 
11.V.1939 

3. VII. 1939 
8. VI.1939 
11.IX.1939 
17.IV 1939 
11.V1939 
8.VI.1939 

11.IX.1939 
17.IV1939 
17.IV 1939 
3.VII.1939 
11.V1939 

11.IX.1939 
3.X.1939 

3.VII.1939 
11.V1939 
8.VI.1939 

3.VII.1939 
11.V1939 
11.V1939 
8.VI.1939 
11.V1939 
8.VI.1939 
3X1939 

26 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e., 458-459. ss. 
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Konya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Urfa 
Van 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
DnHüseyin Avni Ercan 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Şarlan 
Şemsa İşçen 
Hulki Aydın 
Hulki Aydın 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
GLSıtkıÜke 
GLSıtkı Üke 
Sami İşbay 
Hakkı Ungan 

25 gün 
1 ay 

20 gün 
20 gün 

1 ay 
2 ay 

20 gün 
20 gün 

1 ay 
1 ay 
1 ay 
2 ay 
1 ay 

25 gün 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
1 ay 

1,5 ay 

Mazeretine 
Hastalığına 
Mazeretine 
Hastalığına 

II 

Mazeretine 
II 

Hastalığına 
Mazeretine 

II 

Hastalığına 
II 

Mazeretine 
II 

II 

Hastalığına 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

3.VII.1939 
3.VII.1939 
3.VII.1939 
8.VI.1939 
8. VI.1939 
17.IV.1939 
3.VII.1939 
8. VI.1939 
8. VI.1939 
8. VI.1939 
8. VI.1939 

3X1939 
17.IV.1939 
ll.V. 1939 
3.X. 1939 
11.IX.1939 
3. X.1939 

3.VII.1939 
3.VII.1939" 

Teşriî Masuniyet27 

"1- Fevkalâde İçtimâ zarfında teşriî masuniyetlerinin kaldırılması istenilen zatlar 
ile V. Devreden müdevver olanlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda gös
terilmiştir: 

V. Dönemden Kalanlar 
Hakareti muntazammın Takibat icrasının Devre sonuna 
neşriyatta bulunmak 
(dört tezkere) 
Telsiz kanununa aykırı 
hareket etmek 

Çoruh Asım Us 

Çoruh İhsan Kurdkan 

Edirne Mecdi Boysan Telsiz kanununa aykırı 
hareket etmek 

Erzurum GLPertev Demirhan Telsiz kanununa aykırı 
hareket etmek 

bırakılmasına 8.V1939 
tarihinde karar verilmiştir 
Tekrar mebus seçilmediği için bu 
husustaki evrak Hükümete tevdi 
edilmiştir. 
Tekrar mebus seçilmediği için bu 
husustaki evrak Hükümete tevdi 
edilmiştir. 
14.IV. 1939 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

27 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e.,460-464. ss. 
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İçel Ferid Celâl Güven Matbuat kanununa aykırı 
hareket etmek 

İstanbul Gl.Refet Bele Telsiz kanununa aykırı 
hareket etmek 

Muğla Yunus Nadi Hakareti mutazammm 
neşriyatta bulunmak 

Siird M.A1İ Kurdoğlu Tehdid etmek 

Sivas Necmettin Sadak Hakareti mutazammın 
neşriyatta bulunmak 

Sivas Vasfı Reşid Seviğ Hakaret etmek 

Hüseyin Cahid 
Yalçın 

Çanları 

Çoruh Asım Us 

İstanbul Galib Bahtiyar 

Muğla Yunus Nadi 

Muğla Yunus Nadi 

Takibat icrasmın Devre sonuna 
bırakılmasına 8.V.1939 tarihinde 
karar verilmiştir 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasmın Devre sonuna 
bırakılmasına 8.V.1939 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Tekrar mebus seçilmediği için bu 
husustaki evrak Hükümete tevdi 
edilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 8.V.1939 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Tekrar mebus seçilmediği için bu 
husustaki evrak Hükümete tevdi 
edilmiştir. 

Fevkalâde İctimâda Gelenler 
Hakareti mutazammm Takibat icrasının Devre sonuna 

bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Bu İctimâda intaç edilememiştir. 

neşriyatta bulunmak 

İftira etmek ve mevkufı-
yete sebebiyet vermek 

Arttırma, eksiltme ve 
ihale kanununa muhalif 
hareketinden 
Hakareti mutazammm 
neşriyatta bulunmak 

Urfa 

Urfa 

Ali Saib Ursavaş 

ŞerefUluğ 

Takibat icrasmm Devre sonuna 
bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 

Bir polisi vazife başında Takibat icrasmın Devre sonuna 

Hakareti mutazammm 
neşriyatta bulunmak 

tahkir etmek 

Memuriyet vazifesini 
ihmal ve suiistimal 
etmek 

bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasınm Devre sonuna 
bırakılmasına 6.VII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
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Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler 

Beynelmilel Parlamentolar Birliği Türk Grubu 
Büyük Millet Meclisinde Beynelmilel Parlamentolar Birliğinin Türk Grubunu 

teşkil için isimleri aşağıda yazılı zevat: 

Antalya 
Aydın 
Bayazıd 
Bursa 
Cebelibereket 
Erzurum 
İzmir 
Konya 
Konya 
Manisa 
Manisa 

Nazifı Şerif 
Dr. Mazhar Germen 
Übeydullah 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Gl.Naci Eldeniz 
Aziz Akyürek 
Halil Menteşe 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Zaim 
Refik İnce 
Turgut Türkoğlu 

Çanakkale 
Denizli 
Denizli 
Elâzığ 
Erzurum 
Ordu 
Şebin Karahisar 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Şükrü Yaşın 
Necib Ali Küçüka 
Mazhar Müfıd Kansu 
Fazıl Ahmed Aykaç 
NafıAtuf Kansu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Vasfı Raşid Seviğ 
Nâzım Poray 
Süreyya Tevfık Genca 
Hasan Saka 
Hamdi Ülkümen 

25 Mayıs 1939 Çarşamba günü saat 15 de toplanarak muvakkat riyasete Or
du mebusu Ahmed İhsan Tokgözü ve kâtipliğe Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Ay-
kaç'ı intihab eyledikten sonra söz alan Denizli Mebusu Necib Ali Küçüka, Par
lamentolar Birliğinin teşekkülündeki maksad ve gayeyi ve Birliğin geçirdiği 
tekâmül devrelerini ve bu esnadaki faaliyetlerini izah ederek Büyük Millet Mec
lisinde de bir Grub teşkili hakkındaki faideleri beyan etmiştir. Bilâhare, teşekkül 
edecek Grubun ihzar olunan nizamname projesi kabul edilmiş ve 8 inci madde 
mucibince de Grub komitesi intihabı yapılmıştır. 

İntihab neticesinde Riyasete Denizli Mebusu Necib Ali Küçüka, reis vekillik
lerine Cebelibereket mebusu Gl. Naci Eldeniz ve Ordu Mebusu Ahmed İhsan 
Tokgöz, muhasebeciliğe Denizli Mebusu Mazhar Müfid Kansu ve kâtipliğe de 
Bursa Mebusu Dr. Rasim Ferid Talay seçilmişlerdir. 

Müteakiben İçtimâ eden Grub komitesi, Parlâmentolar Birliği Türk 
Grubu'mın resmen teşekkül ederek işe başladığını Birlik merkezine bildirilmiş ve 
Büyük Millet Meclisi Riyasetile Başvekâlete ve bilûmum vekâletlere ve C.H.P. 
kâtibi umumiliğine keyfiyeti arzetmiştir. 

Parlamentolar Birliği elli seneyi mütecaviz bir zamandan beri faaliyette bulu
nan bir müessese olup mülga İstanbul Meclisi Mebusanı da bu birliğe dahil idi. 
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Grubun nizamnamesi ve azaları aşağıya dercolunmuş ve faaliyeti hakkında da 
yine aşağıda malûmat verilmiştir. 

Nizamname 
Madde 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Birlik nizamnamesinin 1 ve 

3 üncü maddeleri mucibince Parlamentolar Birliği gruplarından biridir. 
Madde 2-
A- Gruba âzâ olmak isteyenler bu işi tanzim ve murakabe edecek olan 

Kamutay Başkanlığına müracaat ederler. 

B- Konseyde âzâlık eden veya etmiş bulunan veyahud Birliğe yararlı hizmet
ler ifa eylemiş olan eski mebusların, grubun teklifi üzerine, grubun fahri âzâlığı-
na kabulüne konseyce karar verilir. Grupta âzâ olan her mebus Birliğin nizam
namesinin birinci maddesinde zikrolunan maksad ve gayesini kabul etmiş sayılır. 

Madde 3- Her âzâ gruba senede beş lira verir. 
Madde 4- Grup, Başkanın davetile, senede en az iki defa içtimâ ve bunlardan 

biri grubun heyeti umumiyesini teşkil eder. 
Madde 5- Heyeti Umumiye Meclisin senelik içtimaını takib eden iki ay zar

fında içtimaa davet olunur. 
Madde 6- Heyeti Umumiye: 

A) Sekizinci maddede zikredilen grup komitesine dahil zevatı intihab eder. 
B) Birliğe konseyce kabul edilen barem mucibince, bilhassa Hükümet büt

çesine tahsisat vazettirmek suretile nakdî hissenin verilebilmesini ve grubun kon
feranslarına konsey ve daimî encümenler içtimalarında temsil edilebilmesi için 
mukannen aidat istihsaline muktazi bütün tedbirleri ittihaz eder. 

C) Grubun bütçesini kabul eder ve tayin edeceği iki murakıbın raporu üze
rine muhasebeciyi ibra eder. 

Madde 7- Heyeti Umumiye, yahud içtimai adi halinde toplanan grup kon
feranslarının veya konseyin mukarreratına ıttıla hâsıl eder ve Parlamento yahud 
Hükümeti alâkadar eden hususatta lâzımgelen tedbirleri ittihaz eyler. 

Konferanslara veya konsey ve encümen içtimalanna iştirak eden grup 
mümessilleri grup içtimalarında lâzımgelen izahatı verirler. 

Madde 8- Grup komitesi bir başkan, iki as başkan, bir genel sekreter, bir 
muhasib ile dört üyeden mürekkeb olur. Başkan ile asbaşkanlardan biri konseyin 
tabiî âzâsıdır.Ancak bunlar grup üyelerinden başkalarını tevkil edebilirler: 
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A) Grubun faaliyet programı, 
B) Birlik konferanslarına iştirak edecek grup delegelerinin intihabına ve bu 

esnada siyasî fırkaların mümkün mertebe muhakkak bir tarzda temsil edilmiş 
bulunmalarına itina edilmesine, 

C) Birlik konsey ve konferansları mukarreratının mevkii file vâzına, 

D) Grup bütçesinin tanzimine, 

E) Gruba iltihakları zımnında mebuslar arasında propaganda yapılmasına, 

F) Birliğin merkezi anasırı ve bürosu ile vâki olacak muhabereye, 

G) Grubun birlik içtimalanna iştirakine, 
H) Her sene 31 Mart'tan evvel grubun bir senelik faaliyetine dair bir rapor ve 

azanın esamisini mübeyyin bir liste tanzimine, 
Muktazi tedabiri ittihaz eder. 

Madde 9- Komite her sene, grubun faaliyeti hakkında Heyeti Umumiyeye bir 
rapor verir. 

Madde 10- Tecdidi intihabat halinde, hali faaliyette bulunan komite, yeni 
meclisin küşadını takib eden iki ay zarfında Heyeti Umumiyeyi içtimaa davet 
eder ve bu zamana kadar idarei umur da devam eder. 

Madde 11- Komite dahilî nizamnamesini kendisi tesbit eder. 
Madde 12- İşbu nizamnamenin tadiline müteallik her teklif, Heyeti Umumiye 

içtimaından lâakal üç hafta evvel, grup azasına tevzi edilmeden müzakere edile
mez. 

İdare Heyeti ve Âzâlar 
İdare Heyeti 

Reis 
Reis Vekili 
Reis Vekili 
Muhasebeci 

Kâtibi Umûmî 
Azâ 
Azâ 
Azâ 
Azâ 

Seyhan 
Çankırı 
Denizli 
Çoruh 
Elâzığ 

Diyarbakır 

İstanbul 
Malatya 
Tokad 

Mebusu 
II 

II 

II 

II 

•I 

II 

II 

II 

General Naci Eldeniz 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Necib Ali Küçüka 
Mazhar Müfıd Kansu 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Zeki Mesud Alsan 

Ahmed Şükrü Esmer 
Mihri Pektaş 
Nâzım Poroy 
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Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Mebusu 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
Falih Rıfkı Atay 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcuoğlu 
Dr.Gl.Besi Ömer Akalın 
Hasan Cemil Çambel 
Nakiye Elgün 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafı Atuf Kansu 
Edib Servet Tör 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Ünal 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Gl. Muhittin Akyüz 
Dr. Fuad Umay 
Salâh Yargı 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr.Ali Süha Delilbaşı 
Vedit Uzgören 

Azalar 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzurum 
Erzurum 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 

İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Dr. Fatma Memik 
Aziz Akyürek 
Gl.Pertev Demirhan 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Reşid Tankut 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Yunus Nadi 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sim Tarcan 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Tevfik Tannan 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırn Day 
Mitat Yenel 
Sami İşbay 
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VI. DÖNEM MEBUSLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER28 

(1 Teşrinisani [Kasım] 1939 - 31 Teşrinievvel [ Ekim] 1940) 

Mebusların Soyadlarına Göre Tasnifi 

- A -
"Abanozoğlu 
Ağakay 
Ağralı 
Akbaytuğan 
Akça 
Akçakoca Akça 
Akçın 
Akgöl 
Akgüç 
Akın 
Akkaya 
Akosman 
Akpınar 
Aksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktın 
Akyürek 
Akyüz 
Alataş 
Aldemir 
Aliş 
Alpaya 
Alpsar 
Alsan 
Altay 
Altuğ 

Salise 
Dr. Mehmed Ali 
Fuad 
Or.Gl. Ali Said 
Ragıb 
Fahri 
Cemal 
Eyüb Sabri 
Atıf 
Zühtü 
Münir 
İzzet 
Muzaffer 
Numan 
Ömer Asım 
Ahmet 
Nafiz 
Aziz 
Ali Kâmi 
Dr. Hulusi 
Memed 
Cemal 
İrfan Ferit 
İsmail Kemal 
Zeki Mesud 
Fethi 
Salim 

Trabzon 
Gazianteb 
Elâzığ 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Afyon Karahisar 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 
Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 
Antalya 
Gazianteb 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
İstanbul 
Aydm 
İzmir 
Sinob 
Mardin 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 

28 T.B.M.M. Yühk, Devre : Vl-İctimâ: 1, 1 Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940. Ankara 1941 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 431-498. ss. 
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Apak 
Arat 
Araz 
Arıkan 
Anklı 
Arıkoğlu 
Arıman 
Arkan 
Arkant 
Arukan 
Artun 
Arvas 
Aslan 
Ataç 
Atalay 
Ataman 
Atanç 
Atay 
Atay 
Atlı 
Ayaş 
Aydın 
Aykaç 
Aykurd 
Aynına 

Bacak 
Balkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 
Barutçu 
Basara 
Başkaya 
Başotaç 

Rahmi 
Celâl 
Rifat 
Saffet 
Kahraman 
Damar 
Benal 
Dr. Akif 
Ziya 
İzzet 
İskender 
İbrahim 
Dr. Tevfık 
Hasan Fehmi 
Besim 
Şükrü 
Sıtkı 
Cemil 
Falih Rıfkı 
Fikret 
Nevzad 
Mitat 
Fazıl Ahmed 
İzzet Ulvi 
Hasip Ahmed 

- B -
Mustafa 
Fuad 
Şakir 
Emrullah 
Ruşeni 
Faik Ahmed 
Ziya 
Yusuf 
Salih 

Tekirdağ 
Yozgad 
Ankara 
Erzincan 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankın 
Yozgad 
Eskişehir 
Erzincan 
Van 
Kastamonu 
Gümüşane 
Kütahya 
Muş 
Tokad 
Sinob 
Ankara 
Giresun 
Bursa 
Trabzon 
Elâzığ 
Hakkâri 
Tokad 

Kütahya 
Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Sivas 
Denizli 
Erzincan 
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Bayar 
Bayar 
Baykan 
Baydar 
Bayındır 
Bayrak 
Baysal 
Baytın 
Bayur 
Bayazit 
Bekit 
Bekmen 
Bele 
Bengisu 
Beriker 
Berkay 
Berker 
Berkman 
Beyatlı 
Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Birgen 
Bleda 
Boya 
Bozdoğan 
Bozkurd 
Bozkurt 
Bozma 
Bozok 
Boztepe 
Börekçi 
Bulayırlı 
Burcu 

Celâl 
Muharrem Celâl 
Belkıs 
Nasuhi 
Atıf 
Halid 
Faik 
Arif 
Hikmet 
Dr. A.Kemali 
Rüştü 
Naki 
Gl. Refet 
Dr. Mustafa 
Turhan Cemal 
Tahir 
Dr. Muhtar 
Dr. Hamdi 
Yahya Kemal 
Şerif 
Vehbi 
Abidin 
Muhittin 
Mitat Şükrü 
Münib 
Mansur 
İbrahim Etem 
Mahmud Esad 
Mustafa 
Salih 
Halil Nihad 
Hazım 
Rusuhi 
Osman Niyazi 

İzmir 
Kastamonu 
Ankara 
Malatya 
İstanbul 
Ağrı 
Kayseri 
Ankara 
Manisa 
Maraş 
Diyarbakır 
Siird 
İstanbul 
İzmir 
İçel 
Denizli 
İçel 
Denizli 
Tekirdağ 
Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Mardin 
Sivas 
Van 
Maraş 
Zonguldak 
İzmir 
Zonguldak 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 
Çanakkale 
Balıkesir 
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Canıtez 
Cantekin 
Cavid 
Cebesoy 
Cimcoz 
Coşkan 

Çağıl 
Çakır 
Çalışlar 
Çam 
Çamaş 
Çambel 
Çarıklı 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çınay 
Çiner 
Çiyiltepe 
Çoruk 
Çubukçu 

Dağ 
Daldal 
Daver 
Day 
Demir 
Demirağ 
Demirel 
Demirhan 
Denker 
Denizmen 
Delilbaşı 
Develi 

-c-
Refet 
Dr. Mustafa 
Hasan 
Gl. Ali Fuad 
Salâh 
Tahsin 

ç-
Münir 
Hüsnü 
Orgeneral İzzeddin 
Selâhattin 
İsmail 
Hasan Cemil 
Hacim 
Haydar 
Ali 
Vasıf 
Remzi 
Fuad Ziya 
Hilmi 
Cahid 

- D -
Ressam Şevket 
Fevzi 
Abidin 
Sırrı 
Dr. Vehbi 
Abdurrahman Naci 
Eşref 
Gl. Pertev 
Burhanettin 
Ahmed Hamdi 
Dr. Ali Süha 
Muammer 

Bursa 
Çorum 
Rize 
Konya 
İstanbul 
Kastamonu 

Çorum 
Samsun 
Muğla 
Seyhan 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Malatya 
Sivas 
Elâzığ 
Kastamonu 
Diyarbakır 

Siird 
Ankara 
İstanbul 
Trabzon 
Ordu 
Sivas 
Ankara 
Erzurum 
Kırklareli 
İstanbul 
Kütahya 
Tokad 
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Devrin 
Dicle 
Dikmen 
Dikmen 
Dilemre 
Dilmen 
Dinç 
Dıblan 
Dumlu 
Duru 
Dursun 
Durukan 
Düzgören 

Edgüer 
Eker 
Ekşi 
Eldeniz 
Elgün 
Emir 
Engin 
Epikmen 
Ercin 
Ercin 
Erdal 
Erdemgil 
Erdoğan 
Erel 
Erem 
Erem 
Ergeneli 
Ergin 
Ergun 
Ergun 
Eriş 

Şinasi 
Hacer 
Ahmed Hamdi 
Ali 
Dr. Saim Ali 
İbrahim Necmi 
Raif 
İbrahim 
Nafiz 
Kâzım Nami 
Kâmil 
Zühtü 
Gl. Seyfı 

- E -
Rıdvan Nafiz 
İsmet 
Hüseyin 
Gl. Naci 
Nakiye 
Memed 
Amiral Fahri 
Sadettin 
Cezmi 
Osman 
İzzet 
Gl. AkifÖztekin 
Şevket 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Naim 
Ali Rıza 
Hilmi 
Edib 
Ekrem 
Şevki 
Muammer 

Zonguldak 
Kastamonu 
Konya 
Kocaeli 
Rize 
Burdur 
Rize 
Kocaeli 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Samsun 
Mardin 

Manisa 
Çorum 
Ordu 
Seyhan 
Erzurum 
Balıkesir 
Samsun 
İzmir 
Antalya 
Manisa 

Konya 
Sivas 
Gümüşane 
İstanbul 
Niğde 
Çoruh 
Çanakkale 
Mardin 
Ankara 
Konya 
Ankara 



Erişken 
Erkan 
Erkman 
Erkmen 
Ertem 
Erten 
Erten 
Esmer 
Esen 
Esenbel 
Etili 
Eyüboğlu 

Fikri 
Fırat 
Fırat 

Gerçeker 
Germen 
Gökbudak 
Göker 
Göker 
Göksel 
Göle 
Göktepe 
Gönenç 
Gören 
Gövsa 
Güleç 
Gülek 
Gültekin 
Günaltay 
Gündüz 
Güney 
Güntekin 

Resai 
Hamza 
Sami 
Muhlis 
Sadri 
Memed 
Rıza 
Ahmed Şükrü 
Ali Rıza 
Atıf 
Ziya Gevher 
Daniş 

- F -
Feridun 
Abdülhak 
Naşid 

- G -
Mustafa Fehmi 
Dr. Mazhar 
Fuad 
Ali Muzaffer 
Galib Bahtiyar 
Temel 
Münir Hüsrev 
Nuri 
Mebrure 
Lûtfî 
İbrahim Alâettin 
Fazlı 
Kasım 
Galib 
Şemsettin 
Aka 
Sadullah 
Reşad Nuri 

Tokad 
Afyon Karahisar 
Tunceli 
Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
İstanbul 
Siird 
Sivas 
Çanakkale 
Trabzon 

Bingöl 
Erzincan 
Samsun 

Bursa 
Aydın 
Konya 
Konya 
İstanbul 
Edirne 
Erzurum 
Aydm 
Afyon Karahisar 
Bolu 
İstanbul 
Bursa 
Bilecik 
Konya 
Sivas 
Ankara 
Muğla 
Çanakkale 
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Güran 
Gürel 
Gürleyük 
Gürpınar 
Güven 
Güvendiren 

İçöz 
İlker 
İlter 
İnankur 
İnce 
İncedayı 
İnönü 
İsfendiyaroğlu 
İşcen 
İşbay 
İzbudak 

Işık 
Işın 

Kahraman 
Kalaç 
Kaleli 
Kaltakkıran 
Kamçıl 
Kamu 
Kansu 
Kansu 
Kaplan 
Karaağaç 
Karabacak 
Karabekir 
Karacan 
Karadeniz 

Dr. Refik 
Kâzım 
Mergube 
Hüseyin Rahmi 
Ferid Celâl 
Fatin 

- İ -
Sırn 
Nazmi 
Aziz Samih 
Emin 
Refik 
Cevdet Kerim 
İsmet 
Ziya 
Şemsa 
Sami 
Veled 

- I -
Hikmet 
Osman 

- K -
Dr. Galib 
Ahmed Hilmi 
Bekir 
Faik 
Atıf 
Kemalettin 
Mazhar Müfid 
Nafı Atıf 
Rasih 
Mükerrem 
Hasan 
Gl. Kâzım 
Şerafettin 
Raif 

Bursa 
Konya 
Sivas 
Kütahya 
İçel 
Bursa 

Yozgad 
İzmir 
Erzincan 
İçel 
Manisa 
Sinob 
Ankara 
Çankırı 
Seyhan 
Urfa 
Yozgad 

Sivas 
Eskişehir 

Bursa 
Kayseri 
Gazianteb 
Edirne 
Çanakkale 
Rize 
Çoruh 
Giresun 
Antalya 
İsparta 
Zonguldak 
İstanbul 
Kars 
Trabzon 



Karamursal 
Karamuğla 
Karan 
Karaosman 
Kargı 
Kayaalp 
Kayran 
Kitaba 
Kılıcoğlu 
Kızıldoğan 
Koçak 
Konuk 
Koptagel 
Korkmaz 
Kovalı 
Köken 
Köprülü 
Köstekçioğlu 
Kuleli 
Kunt 
Kural 
Kurdoğlu 
Kuyucak 
Küçüka 
Küntay 

Levend 
Levend 

Marmaralı 
Melek 
Memik 
Menemencioğlu 
Menderes 
Mengi 
Menteşe 

Ziya 
Cemal 
Hayrettin 
Kani 
Yahya Galib 
Nuri 
Ziya 
Hüsnü 
Hakkı 
Hüsrev 
Şükrü 
Dr. Sadi 
Gl. Osman 
Salim 
Cemal 
Rahmi 
Fuad 
Süleyman 
Hamdi 
Bekir Sıtkı 
Dr. Hüsamettin 
Faik 
Hazmı Atıf 
Necib Ali 
Ömer 

- L -
Agâh Sun 
Dr. Rıza 

- M -
Dr. Abravaya 
Dr. Abdurrahman 
Dr. Fatma 
Hasan 
Adnan 
Halid 
Halil 

İstanbul 
Muğla 
Balıkesir 
Manisa 
Ankara 
Çorum 
Maraş 
Muğla 
Muş 
Kars 
Erzurum 
Bursa 
Malatya 
Yozgad 
Tokad 
İzmir 
Kars 
Çorum 
Kırklareli 
Hatay 
Ağrı 
Manisa 
Zonguldak 
Denizli 
Kars 

Aydm 
Mardin 

Niğde 
Gazianteb 
Edirne 
Mardin 
Aydın 
Niğde 
İzmir 
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Mersinli 
Mete 
Mimaroğlu 
Mumcu 
Mursaloğlu 

Nadi 

Okay 
Okyar 
Olpak 
Onat 
Onay 
Oral 
Orbay 
Örer 
Orhon 
Oruçoğlu 
Ovacık 
Oytaç 

Ödül 
Ögel 
Öker 
Ökmen 
Öktem 
Öngören 
Örgeevren 
Örkün 
Örs 
Öymen 
Özalp 
Özçağlar 
Özdamar 
Özdamar 
Özdemir 

Gl. Cemal 
İbrahim 
Reşad 
İsmail Hakkı 
Abdullah 

• - N -

Yunus 
- O -

Kâzım 
Fethi 
Kemalettin 
Naim Hazım 
Talât 
Cavid 
Rauf 
Kenan 
Zihni 
Hulusi 
Ahmed 
Dr. Hilmi 

-ö-
Şevket 
Şükrü Ali 
Muttalib 
Mümtaz 
Haydar Rüştü 
Dr. İbrahim Tali 
Süreyya 
Fâzıl Nami 
Türkân 
Fakihe 
Gl. Kâzım 
Cemil 
Hüsnü 
İstamat 
Şefik 

içel 
Seyhan 
İzmir 
Amasya 
Hatay 

Muğla 

Konya 
Bolu 
Kocaeli 
Konya 
Giresun 
Niğde 
Kastamonu 
Manisa 
Kars 
Sinob 
İçel 
Malatya 

Kırklareli 
İstanbul 
Malatya 
Ankara 
Tunceli 
Diyarbakır 
Bitlis 
Çankırı 
Antalya 
İstanbul 
Balıkesir 
Bolu 
İsparta 
Eskişehir 
Siird 
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Özençi 
Özer 
Özey 
Özkan 
Özoğuz 
Özpazarbaşı 
Özsoy 
Öztrak 

Pars 
Pazarbaşı 
Pekel 
Pekel 
Peker 
Pektaş 
Poroy 

Renda 

Sabuncu 
Sadak 
Sahir 
Sağıroğlu 
Saka 
Sakarya 
Saltuğ 
Samanlı 
Sanlı 
Saraçoğlu 
Saydam 
Sazak 
Selçuk 
Selçuk 
Selmen 
Serim 
Sevüktekin 

Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 
Yaşar 
İzzet 
Esad 
Memed Şevket 
Reşid 
Faik 

- P -
Muhittin Baha 
Nuri 
Ekrem 
Galib 
Receb 
Mihri 
Nâzım 

- R -
Mustafa Abdülhalik 

- S -
İsmail 
Necmettin 
Necmettin 
Sabit 
Hasan 
Durak 
Rıza 
Dr. Kâzım 
Memed 
Şükrü 
Dr. Refik 
Emin 
Rahmi 
Hamdi 
Süleyman Necmi 
Sadettin 
Gl. Kâzım 

Zonguldak 
Eskişehir 
Manisa 
Kırşehir 
Kars 
Malatya 
Kayseri 
Tekirdağ 

Bursa 
Gazianteb 
Yozgad 
Tokad 
Kütahya 
Malatya 
Tokad 

Çankırı 

Giresun 
Sivas 
Bingöl 
Elâzığ 
Trabzon 
Gümüşane 
Kastamonu 
Denizli 
Burdur 
İzmir 
İstanbul 
Eskişehir 
Balıkesir 
Hatay 
Samsun 
Kayseri 
Diyarbakır 
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Seyfeli 
Sirmen 
Sılay 
Somyûrek 
Sorağman 
Şoydemir 
Soyer 
Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Sözener 
Suda 
Suner 
Sungur 
Sünkitay 

Şahin 
Şahinbaş 
Şarlan 
Şener 
Şeremetli 

Talay 
Tamaç 
Taner 
Tankut 
Taptaş 
Tarcan 
Tarhan 
Tarman 
Taşçıoğlu 
Tav 
Tecirli 
Tekelioğlu 
Temelli 

Memed 
Fuad 
Tevfik Fikret 
Dr. Hasan Vasıf 
Dr. Fuad 
Gl. Zeki 
Razi 
Dr. Münir 
Faik 
Gl. İhsan 
Tayfur 
Fevzi 
Dr. Emin Cemal 
Dr. Muhlis 
Ahmed 
Veli Necdet 

- ş -
Memed 
Osman 
Hamdi 
Dr. Şakir 
Hilmi 

- T -
Dr. Rasim Ferid 
Nuri 
Osman 
Hasan Reşid 
Dr. [Nikola] 
Selim Sırrı 
Ali Rana 
Tevfik 
Ömer 
îhsan 
Memed 
Sinan 
Tevfik 

Kırşehir 
Rize 
Konya 
Giresun 
Kocaeli 
Erzurum 
Urfa 
Antalya 
Niğde 
Giresun 
Antalya 
Balıkesir 
Bolu 
Bilecik 
Yozgad 
Diyarbakır 

Gazianteb 
Edirne 
Ordu 
Aydın 
Balıkesir 

Niğde 
Kastamonu 
Malatya 
Maraş 
Ankara 
Ordu 
İstanbul 
Seyhan 
Kayseri 
Ağrı 
Hatay 
Seyhan 
Bitlis 
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Tengirşenk 
Tepeyran 
Tiğrel 
Tiridoğlu 
Tiritoğlu 
Tınaz 
Tokad 
Toker 
Topcuoğlu 
Tokgöz 
Tolon 
Tör 
Trak 
Tunca 
Turan 
Turgay 
Tüzer 
Tümer 
Türel 
Türker 
Türkmen 
Türkmen 
Tüzün 

Uğur 
Ulaş 
Uludağ 
Uluğ 
Ulus 
Ulusan 
Umay 
Ungan 
Uran 
Uras 
Uraz 
Us 

Yusuf Kemal 
Hazım 
Zülfü 
Alâettin 
Fahrettin 
Gl. Naci 
Emin Aslan 
Nazmi 
Nazmi 
Ahmed İhsan 
İbrahim 
Edib Servet 
Nazmi 
Dr. Cemal 
Kemal 
Salih 
Dr. Ahmed Fikri 
Asım 
Ali Rıza 
Berç 
Abdülgani 
Halil 
Atıf 

- U -
İsmail Memed 
Meliha 
Dr. Osman Şevki 
Şeref 
Ahmed 
Mustafa 
Dr. Fuad 
Hakkı 
Hilmi 
Esad 
Sadettin 
Asım 

Sinob 
Niğde 
Diyarbakır 
Kütahya 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Aydm 
Ordu 
Kocaeli 
Gümüşane 
Tekirdağ 
Antalya 
İsparta 
Kayseri 
Erzurum 
Manisa 
Konya 
Afyon Karahisar 
Hatay 
Zonguldak 
Çoruh 

Sivas 
Samsun 
Konya 
Urfa 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 
Van 
Seyhan 
Amasya 
İstanbul 
Çoruh 
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Uybadın 
Uzay 
Uzel 
Uzgören 
Uzunçarşıh 

Üke 
Ülgen 
Ülgen 
Ülkü 
Ülkümen 
Ünlü 
Ürgüblü 

Vardar 

Yalçın 
Yalman 
Yaman 
Yargı 
Yazgan 
Yegena 
Yenel 
Yerlikaya 
Yeşilyurd 
Yiğit 
Yöntem 
Yörüker 
Yukaruç 
Yunus 
Yurdakul 
Yücel 

Zabcı 
Zarbun 
Zırh 

Cemil 
Yahya Sezai 
Dr. Saim 
Velid 
İsmail Hakkı 

- Ü -
Gl. Sıtkı 
Dr. Zihni 
Refet 
Dr. Hüseyin 
Hamdi 
Remzi 
Suad Hayri 

- V -
Rifat 

- Y -
Hüseyin Cahid 
Hamdi 
Hüsnü 
Salâh 
Gl. Ahmed 
Ali Münif 
Mitat 
Emin 
Dr. Ahmed Ruhi 
İbrahim Süreyya 
Ali Canib 
Memed Ali 
Avni 
Şehime 
Memed Emin 
Hasan Âlî 

- Z -
Mahmud Nedim 
Yusuf Ziya 
Ali 

Tekirdağ 
Balıkesir 
Manisa 
Kütahya 
Balıkesir 

Tokad 
Bolu 
Urfa 
Kırşehir 
Trabzon 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

Çankırı 
Ordu 
Manisa 
Kocaeli 
Urfa 
Seyhan 
Tunceli 
Bolu 
Burdur 
Kocaeli 
Ordu 
Samsun 
Çanakkale 
İzmir 
Urfa 
İzmir 

Malatya 
Gümüşane 
Rize 



Mebusların Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi 

1864 doğumlular 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hazım Tepeyran 

1868 doğumlular 
Kemalettin Olpak 

1869 doğumlular 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Kütahya 
Niğde 

Kocaeli 

Bursa 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ziya Basara 
Mehmed Emin Yurdakul 
Veled İzbudak 

1870 doğumlular 
BerçTürker 
Nafiz Aktın 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

1871 doğumlular 
Dr. [Nikola] Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
Süleyman Necmi Selmen 

1872 doğumlular 
Org. Ali Said Akbaytugan 
Hakkı Kılıcoğlu 
İsmail Çamaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
MünibBoya 

1873 doğumlular 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 

Ordu 
Sivas 
Urfa 
Yozgad 

AfyonK. 
Amasya 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Kars 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 
Samsun 

Kocaeli 
Muş 
Ordu 
Urfa 
Van 

Bursa 
Bursa 

G. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Ali Kâmi Akyüz 
Ziya Karamursal 
Mustafa Ulusan 

1874 doğumlular 
İhsan Tav 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfid Kansu 
Eminİnankur 
Halil Menteşe 
GLOsman Koptagel 
Kani Karaosman 
Faik Soylu 
Selim Sun Tarcan 
RaifDinç 
AliMünifYeğena 
Mitat Şükrü Bleda 

1875 doğumlular 
ArifBaytın 
Osman Niyazi Burcu 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Nuri Kayaalp 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Hüsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 
Rıza Saltuğ 
Nazmi Toker 
Ali Dikmen 
Gl.Naci Eldeniz 
Yusuf Ziya Özençi 

Giresun 
İçel 

İstanbul 
İstanbul 
Konya 

Ağrı 
Ankara 
Çorum 
Çorum 
Çoruh 
İçel 
İzmir 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
Sivas 

Ankara 
Balıkesir 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
İsparta 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Seyhan 
Zonguldak 
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1876 doğumlular 
Fazıl Nami Örkün 

Eyûb Sabri Akgöl 

Gl.Kâzım Sevüktekin 

Zülfü Tiğrel 

Durak Sakarya 

Ahmed Hamdi Denizmen 

Mustafa Bacak 

İbrahim Mete 

Gİ. Akif Öztekin Erdemgil 

Remzi Çiner 

1877 doğumlular 

Dr.Emin Cemal Suda 

İsmet Eker 

Aziz Samih İlter 

Memed Şahin 

Yusuf Ziya Zarbun 

Salâh Cimcoz 

Kâzım Nami Duru 

GLSıtkıÜke 

Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 

Ali Çetinkaya 

Rifat Araz 

Ziya İsfendiyaroğlu 

Dr.Mustafa Cantekin 

Dr. Ahmed Fikri Tüzer 

Kâmil Dursun 

Reşad Mimaroğlu 

Emrullah Barkan 

Asım Tümer 

Hasan Cavid 

Çankırı 

Çorum 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Gümüşane 

İstanbul 

Kütahya 

Seyhan 

Sivas 

Sivas 

Bolu 

Çorum 

Erzincan 

Gazianteb 

Gümüşane 

İstanbul 

Manisa 

Tokad 

Zonguldak 

Afyon K. 

Ankara 

Çankırı 

Çorum 

Erzurum 

İzmir 

İzmir 

Malatya 

Manisa 

Rize 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 doğumlular 
Dr.Hüsamettin Kural 
İsmail Hakkı Mumcu 
Yahya Sezai Uzay 
Hasan Cemil Çambel 
Yusuf Başkaya 
Fuad Ağralı 
İstamat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Dr. Fuad Sorağman 
Hamdi Yalman 
Sırrı İçöz 

1880 doğumlular 
Gİ. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr. Mustafa Bengisu 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Osman Ercin 
Gİ. Seyfı Düzgören 
Yunus Nadi 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Rıza Esen 
Cemil Uybadın 

1881 doğumlular 
Hacim Çanklı 
Salih Bozok 

Sinob 
Zonguldak 

Ağrı 
Amasya 
Balıkesir 
Bolu 
Denizli 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gümüşane 
Kocaeli 
Ordu 
Yozgad 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Erzurum 
Gümüşane 
Hakkâri 
İzmir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Siird 
Tekirdağ 

Balıkesir 
Bilecik 
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Mustafa Abdülhalik Renda 
Sabit Sağıroğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Rahmi Köken 
RaufOrbay 
Dr. Hilmi Oytaç 
Razi Soyer 

1882 doğumlular 
Esad Uras 
Dr.Hulûsi Alataş 
Gl.Naci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Emin Sazak 
Abdülgani Türkmen 
Ali Rana Tarhan 
G1.A1İ Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Dr.Saim Uzel 
Org.İzzetttin Çalışlar 
Şükrü Ataman 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

1883 doğumlular 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 

Çankırı 
Elâzığ 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Malatya 
Urfa 

Amasya 
Aydın 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Hatay 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 
Muş 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 

Ankara 
Ankara 
Antalya 

Salih Başotaç 
GLZeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 
Memed Tecirli 
Atıf Bayındır 
Zihni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Sami Erkman 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 

1884 doğumlular 
Aka Gündüz 
İsmet İnönü 
Dr. Münir Soykam 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Celâl Bayar 
Hüsrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 
Burhanettin Denker 
Vasıf Çmay 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeni Barkın 
Hilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 
İbrahim Arvas 

1885 doğumlular 
Dr.Cemal Tunca 
Muhittin Baha Pars 

Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 
Hatay 
İstanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Çoruh 
Çoruh 
Elâzığ 
İzmir 
Kars 

Kayseri 
Kırklareli 
Malatya 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Vah 

Antalya 
Bursa 
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AtıfTüzün 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mükerrem Karaağaç 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Refik İnce 
Edib Ergin 

Muhittin Birgen 
Dr. Vehbi Demir 
Selâhattin Çam 
Şefik Özdemir 
AtıfEsenbel 
Hasan Saka 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

1886 doğumlular 
Dr.Şakir Şener 
Abidin Daver 
Şükrü Âli Ögel 
Faik Baysal 
Memed Seyfeli 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Hüsnü Kitabcı 
MitatYenel 

Rahmi Apak 

Mustafa Bozma 

1887 doğumlular 

Dr. Mazhar Germen 

Dr.Muhlis Suner 

Hilmi Ergeneli 

Çoruh 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
İsparta 
Kırklareli 
Kırklareli 

Manisa 
Mardin 

Mardin 

Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

Aydın 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 

Maraş 
Maraş 
Muğla 
Tunceli 
Tekirdağ 

Zonguldak 

Aydın 

Bilecik 

Çanakkale 

Tahir Berkay 
Fuad Balkan 

Osman Işm 

Şükrü Saraçoğlu 
Dr.Tevfık Aslan 

Ömer Taşçıoğlu 
Ragıb Akça 

İzzet Erdal 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Rıza Erten 

Ali Canib Yöntem 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Mustafa Bozma 
1888 doğumlulaı 

Nazmi Topcuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Süreyya Örgeevren 
Lûtfî Gören 
Osman Şahinbaş 
Saffet Arıkan 
İzzet Arakan 

Talât Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 

Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 

İzzet Özkan 

Receb Peker 
Kenan Örer 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 

Denizli 

Edirne 
Eskişehir 

İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 

Konya 

Kütahya 
Mardin 

Ordu 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Zonguldak 

Aydın 
Balıkesir 

Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 

Giresun 

Kars 
Kastamonu 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 



Zühtü Durukan 

Hamdi Ülkümen 

Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

1889 doğumlulaı 
Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 

Nevzad Ayaş 
Rüsuhi Bulayırlı 

Dr. Akif Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 

Hamdi Kuleli 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Yaşar Özey 
Damar Ankoğlu 
Sırrı Day 

1890 doğumlular 

Ekrem Ergun 
Numan Aksoy 
Hayrettin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
İskender Artun 
Münir Hüsrev Göle 

Samsun 

Trabzon 

Trabzon 
Urfa 

Aydın 
Burdur 

Bursa 
Çanakkale 
Çarıkın 
Çorum 
Diyarbakır 
Giresun 

İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Çorum 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 

Nafı AtufKansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Tahsin Coşkan 

Kâzım Gürel 
Tevfık Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 

Hüseyin Ekşi 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Necmettin Sadak 
Galib Pekel 
Haydar Rüştü Öktem 

1891 doğumlular 
Haydar Çerçel 
Fazlı Güleç 
Veli Necdet Sünkitay 
Dr.Kâzım Samanlı 

Temel Köksel 
İsmail Sabuncu 
Turhan Cemal Beriker 

Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 

1892 doğumlular 
Halid Bayrak 

Tayfur Sökmen 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
Dr.Zihni Ülgen 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurd 

Giresun 
İzmir 

Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 

Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

Afyon K. 
Bursa 
Diyarbakır 

Denizli 
Edirne 
Giresun 

İçel 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 

Siird 

Ağn 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 

Bolu 
Burdur 
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Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Dr.Hamdi Berkmen 
Necib Ali Küçüka 

Dr.Muhtar Berker 

Remzi Ünlü 

Mahmud Esad Bozkurd 

Şerafettin Karacan 
Nuri Tamaç 
îbrahim Dıblan 
Fuad Gökbudak 

Kâzım Okay 

Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Cemil Atay 
Şeref Uluğ 

Çanakkale 
Çanakkale 
Denizli 

Denizli 

İçel 
İsparta 
İzmir 

Kars 
Kastamonu 

Kocaeli 
Konya 

Konya 
Manisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 

1893 doğumlular 
Cemal Akçın 
Falih Rıfkı Atay 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 

Tevfık Temelli 
Dr.Galib Kahraman 

Avni Yukaruç 
Emin Aslan Tokad 
Salim Altuğ 
DnMemed Ali Ağakay 

Ahmed Ovacık 

Ahmed Şükrü Esmer 
Kahraman Arıklı 

Hazım Börekçi 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Muttalib Öker 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 
Bitlis 

Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 

İçel 
İstanbul 
Kars 

Kırşehir 
Konya 
Malatya 

Hasan Reşid Tankut Maraş 
Dr.Rıza Levent Mardin 
Hamdi Şarlan Ordu 

Sıtkı Atanç Tokad 
Daniş Eyüboğlu Trabzon 
Sami İşbay Urfa 

1894 doğumlular 

Agâh Sırrı Levend 

Feyzi Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dr. Sadi Konuk 

Fahri Akçakoca Akça 

Ferid Celâl Güven 

Sadettin Uraz 
Sadettin Epikmen 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Nasuhi Baydar 
Ziya Kayran 
Naim Erem 
Memed Ali Yörüker 
Tevfık Tannan 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Mergube Gürleyük 
Faik Ahmed Barutçu 

Ahmed Sungur 

Aydm 
Balıkesir 
Bolu 

Bursa 
Denizli 
İçel 

İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 

Malatya 
Maraş 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 

Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 

Yozgad 
1895 doğumlular 

Mümtaz Ökmen Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
MihriPektaş Malatya 
Naşit Fırat Samsun 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasip Ahmed Atuna Tokad 



Mitat Aydın 

Raif Karadeniz 

1896 doğumlular 

Necmettin Sahir 

DrAbdurrahman Melek 

Fikret Atlı 

Kemal Ünal 

Salih Turgay 

Vedit Uzgören 

Osman Taner 

Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 

Hamza Erkan 

İzzet Akosman 

Ahmed Ulus 

Muammer Eriş 

Memed Sanlı 

Hasan Âli Yücel 

Muammer Develi 

Ziya Arkant 

Hazım Atıf Kuyucak 

1898 doğumlular 

Şehime Yunus 

Sadri Ertem 

Hikmet Işık 

1899 doğumlular 

Belkıs Baykan 

Adnan Menderes 

Cemil Özçağlar 

Ömer Asım Aksoy 

Ali Rıza Türel 

Fuad Sirmen 

Trabzon 

Trabzon 

Bingöl 

Gazianteb 

Giresun 

İsparta 

Kayseri 

Kütahya 

Malatya 

Muğla 

AfyonK. 

AfyonK. 

Ankara 

Ankara 

Burdur 

İzmir 

Tokad 

Yozgad 

Zonguldak 

İzmir 

Kütahya 

Sivas 

Ankara 

Aydm 

Bolu 

Gazianteb 

Konya 

Rize 

1900 doğumlular 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Türkân Örs Antalya 
AtıfAkgüç Bursa 
Bekir Kaleli Gazianteb 
Fakihe Öymen İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Zühtü Akın Kırklareli 
Galib Gültekin Konya 

1901 doğumlular 
Rahmi Selçuk Balıkesir 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Vehbi Bilgin Konya 
Kemalettin Kamu Rize 
Meliha Ulaş Samsun 

1902 doğumlular 
Hacer Dicle Kastamonu 
Şemsa İşcen Seyhan 

1903 doğumlular 
Dr. Fatma Memik Edirne 
Benal Anman İzmir 
Suad Hayri Ürgüplü Kayseri 
Alâettin Tiridoğlu Kütahya 
Dr.Abdülkadir Kemali Bayazit Maraş 

1904 doğumlular 
Cavid Oral Niğde 
Salise Abanozoğlu Trabzon 
Salim Korkmaz Yozgad 

1905 doğumlular 
Kasım Gülek Bilecik 
Bekir Sıtkı Kunt Hatay 
Şinasi Devrin Zonguldak 

1906 doğumlular 
Hamdi Selçuk Hatay 
Cemal Aliş Sinob 
Cemal Kovalı Tokad 
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Mebusların Eğitim -

Âli 
Muhittin Birgen 

Bahriye 
RaufOrbay 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Amiral Fahri Engin 
(ve İngiltere'de) 
Yusuf Ziya Özençi 

Baytar 
Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmed Yazgan 

Dişçi 
Muammer Develi (üniversite) 

Ecole libre des sciences 
et morales 

Fâzıl Ahmed Aykaç 
Eczacı 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç (ve üniversite) 
Rıza Saltuğ 
Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 

Evkaf 
Rüştü Bekit 

Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi 

Mardin 

Kastamonu 
İstanbul 

Samsun 
Zonguldak 

Niğde 
Siird 
Urfa 

Tokad 
politiques 

Elâzığ 

Balıkesir 
Erzincan 
Kastamonu 
Kastamonu 
Niğde 
Yozgad 

Diyarbakır 
Harb Akademisi 

ArifBaytın 
Gl. İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tmaz 
Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Elâzığ 
Erzincan 

Saffet Arıkan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Gl. Burhanettin Denker 
Orgl. Ali Said Akbaytuğan 
G1.AH Fuad Cebesoy 
Recep Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Ercin 
GLSeyfi Düzgören 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Sami Erkman 

Harbiye 
AliÇetinkaya 
Halid Bayrak 
Aka Gündüz (kısmen) 
Salih Bozok 
AtıfKamçıl 
Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Dumlu 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tunceli 

Afyon K. 
Ağn 
Ankara 
Bilecik 
Çanakkale 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 



Salim Altuğ 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Fikret Atlı 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
İbrahim Tolon (jandarma) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çınay 
Kâzım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk] 
Hakkı Kılıcoğlu 
Selim Sırrı Tarcan 
Naşit Fırat 
Gl. Naci Eldeniz 
(ve Almanya'da) 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 
AtıfEsenbel 
GLAkif Öztekin Erdemgil 
Gl. Sıtkı Üke 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk 
Cemal Akçm 
(üçüncü smıfa kadar) 
İhsan Tav 
Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 

Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
Giresun 
Kars 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 

Kasım Gülek (Paris, Columbia, 
Londra, Kembriç, Berlin Üniv). Bilecik 
Feridun Fikri (ve Paris'te) Bingöl 
Necmettin Sahir Bingöl 
İbrahim Necmi Dilmen Burdur 
Atıf Akgüç (ve Roma'da) Bursa 
Muhittin Baha Pars Bursa 
Ziya Gevher Etili Bursa 
Fazıl Nazmi Örkün (ve Atina) Çankırı 
Münir Çağıl Çorum 
Şakir Baran Çorum 
Emin Aslan Tokad (ve ziraat) Denizli 
Necib Ali Kücüka Denizli 
Yusuf Başkaya (Ehliyetnameli) Denizli 
Osman Şahinbaş Edirne 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) Erzincan 
İstamat Özdamar Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir 
Bekir Kaleli Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) Giresun 
Bekir Sıtkı Kunt Hatay 
Hamdı Selçuk Hatay 
Ferid Celâl Güven 
(ve sanayii nefise) İçel 
Turhan Cemal Beriker 
(iki sene ve idadi) İçel 
Kemal Turan İsparta 
Galib Bahtiyar Göker İstanbul 
İbrahim Alâeddin Gövsa (ve 
Cenevre Üniversitesi pedagoji) İstanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 
Halil Menteşe (ve Paris'te) İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd 
(ve İsviçre'de) İzmir 
Rahmi Köken İzmir 
Fuad Köprülü Kars 
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Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Faik Baysal 

Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 

Reşid Özsoy (Yüksek Ticaret) Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel (ve Paris'te) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin (ve İsviçre'de) 
Kâzım Gürel 
İzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Tevfık Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Alâettin Tiridoğlu (ve Paris'te) Kütahya 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya(Harbiye) 
Hüsnü Kitabçı 
Yunus Nadi (kısmen) 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen (ve Roma) 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Sinan Tekelioğlu (ve Harbiye) Seyhan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(ve Paris'te) 
Nâzım Poroy (ve Paris'te) 
Resai Erişken 

Sinob 
Tokad 
Tokad 

Sıtkı Atanç (ve ziraat) Tokad 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon 
Hamdi Ülkümen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz Trabzon 
Sun Day (son sınıf ve mülkiye)Trabzon 
Haydar Rüştü Öktem Tunceli 
Mitat Yenel (ve Paris'te) Tunceli 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve mülkiye) Urfa 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgad 
Hazım Atıf Kuyucak (ve üniv.) Zonguldak 
Şinasi Devrin 
(Kollejde ve Paris'te) Zonguldak 

Hususî tahsil görenler 
Memed Emir Balıkesir 
Faik Kaltakkıran (ve rüşdiye) Edirne 
Sabit Sağıroğlu Elâzığ 
Emin Sazak (ve Medrese) Eskişehir 
Memed Şahin (ve rüşdiye) Gazianteb 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
İzzet Ulvî Aykut Hakkâri 
Ziya Karamursal (ve rüşdiye) İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Kâmil Dursun (ve lise) İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Şevket Ödül Kırklareli 
Mehmed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 
Faik Soylu (ve rüştiye) Niğde 
Hazım Tepeyran Niğde 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Remzi Çiner (Paris'te ulumusiya-
siye mektebinde maliye dersleri) Sivas 
Ziya Basara (ve rüşdiye) Sivas 
Sami İşbay (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüşdiye) Van 
Veled İzbudak(ve medrese) Yozgad 



İdadî tahsili görenler 
Eşref Demirel Ankara 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Hayrettin Karan Balıkesir 
AvniYukaruç 
(üç sene Fransa'da) Çanakkale 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum 
Zülfü Tiğrel Diyarbakır 
Temel Göksel Edirne 
Turhan Cemal Beriker 
(ve iki sene hukuk) İçel 
Remzi Ünlü İsparta 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri 
İzzet Özkan 
(ve jandarma subay mek.) Kırşehir 
Şükrü Ataman (ve Paris'te) Muş 
Ziya Kayran Maraş 
Hüseyin Ekşi Ordu 
Cemil Atay Sinob 
Mitat Şükrü Bleda 
(ve Cenevre'de fen tahsili) Sivas 
Şerif Bilgen Trabzon 
Hakkı Ungan Van 
Sırrı İçöz (ve mülkiyeden 
ehliyetnameli) Yozgad 

İlk tahsili görenler 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasan Karabacak Zonguldak 

Jandarma subay mektebi 
İzzet Özkan (ve idadî) Kırşehir 

Kolejde okuyanlar 
Berç Türker (ve Galatasaray) Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Mihri Pektaş Malatya 
Şinasi Devrin 
(ve hukuk ve Paris'te) Zonguldak 

Lise tahsili görenler 
Hilmi Şeremetli Balıkesir 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Ahmed Ovacık 
(kısmen yüksek ticaret) İçel 
Ali Kâmi Akyüz (Darüşşafaka) İstanbul 
Abidin Daver 
(ve sanayii nefise s.2) İstanbul 
Kâmil Dursun (ve hususî) İzmir 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) Kocaeli 
Salâhattin Çam Seyhan 
Sami İşbay (ve hususi) Urfa 
İbrahim Arvas Van 
Salim Korkmaz Yozgad 
Ziya Arkant 
(ve bir sene hukuk) Yozgad 

Medrese tahsili görenler 
Rasih Kaplan (Camiülezher) Antalya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
İsmet Eker (ve rüşdiye) Çorum 
Emin Sazak (ve hususi) Eskişehir 
Eminİnankur İçel 
Hüsnü Özdamar İsparta 
Mustafa Ulusan Konya 
Naim Hazım Onat Konya 
Şefik Özdemir (Camiülezher) Siird 
Veled İzbudak (ve hususi) Yozgad 

Muallim Mektebi 
Fahri Akçakoca Akça Denizli 
Nakiye Elgün Erzurum 
Hasan Âli Yücel (ve üniversite) İzmir 
Hacer Dicle Kastamonu 
Hazım Börekçi 
(kısmen yüksek) Kırşehir 
Besim Atalay (yüksek) Kütahya 
Hamdi Yalman (yüksek) Ordu 

170 



Hikmet Işık (ve lise) Sivas 
Şemsettin Günaltay (yüksek) Sivas 
Kemalettin Kamu 
(ve Paris ulûmu siyasiye M.) Rize 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

Mühendis Mektebi 
İzzet Arakan Eskişehir 
Sadettin Epikmen (Macaristan) İzmir 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Mitat Aydın Trabzon 
Razi Soyer Urfa 

Mülkiye 
Haydar Çerçel Afyon K. 
Esad Uras Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
Nazmi Topcuoğlu Aydın 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 
Hacim Çarıklı Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir 
Fatin Güvendiren Bursa 
Fazlı Güleç Bursa 
Refet Canıtez Bursa 
Hilmi Ergeneli Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı Çanakkale 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
Mustafa Abdülhalik Renda Çankırı 
Asım Us Çoruh 
AtıfTüzün Çoruh 
Mazhar Müfıd Kansu Çoruh 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 
Nuri Kayaalp Çorum 
Zeki Mesud Alsan (ve Paris'te) Diyarbakır 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Aziz Akyürek Erzurum 
Münir Hüsrev Göle Erzurum 

Münir Akkaya 
Nafı Atuf Kansu 
Mükerrem Karaağaç 
Atıf Bayındır 
Reşad Mimaroğlu 

Giresun 
Giresun 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

Şükrü Saraçoğlu (ve Cenevre) İzmir 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker (ve Paris'te)Konya 
Kâzım Okay Konya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Muttalip Öker Malatya 
Faik Kurdoğlu (ve Brüksel üniv.)Manisa 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYegena 
Hilmi Uran 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Paris'te) 
Sun Day (ve hukuk son sınıf) 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve hukuk) 
Şeref Uluğ 
Sun İçöz 
(ehliyetnameli ve idadî) 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 

Manisa 
Maraş 
Maraş 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Urfa 
Urfa 

Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
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Nüvvâb mektebi 
RaifDinç Rize 

Orman mektebi (yüksek) 
Ahmed Cemal Karamuğla Muğla 
Ahmed Sungur Yozgad 

Orta tahsil görenler 
Ahmed Ulus Ankara 
Yahya Galib Kargı Ankara 
Tevfık Temelli Bitlis 
Lûtfî Gören Bolu 
Ziya İsfendiyaroğlu Çarıkın 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Durak Sakarya Gümüşane 
Abdullah Mursaloğlu Hatay 
Abdülgani Türkmen Hatay 
Sadettin Uraz İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Kahraman Arıklı (ve hususi) Kars 
Hamdi Kuleli Kırklareli 
Zühtü Akın Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve hususi) Kırşehir 
Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Osman Taner Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Halid Mengi Niğde 
Hasan Cavid Rize 
Cemal Aliş Sinob 
Remzi Çiner (ve hususi ve 
Paris'te ulûmu siyasiye mektebinde 
maliye derslerine devam) Sivas 
Nazmi Trak Tekirdağ 
Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Cemal Kovalı Tokad 

Posta, telgraf (yüksek) 
Ali Rana Tarhan 
(Almanya ve Belçika) İstanbul 

Rüşdiye tahsili görenler 
Nafiz Aktın Amasya 
Rifat Araz Ankara 
Tayfur Sökmen Antalya 
Memed Sanlı Burdur 
İsmet Eker (ve medrese) Çorum 
Faik Kaltakkıran (ve hususi) Edirne 
Osman Işın Eskişehir 
Memed Şahin (ve hususi) Gazianteb 
Ziya Karamursal (ve hususi) İstanbul 
Mustafa Bacak Kütahya 
Memed Erten Maraş 
Faik Soylu (ve hususi) Niğde 
Mergubu Gürleyük Sivas 
Ziya Basara (ve hususi) Sivas 
Daniş Eyüboğlu Trabzon 
Münib Boya (ve hususi) Van 
Mustafa Bozma Zonguldak 

Sanayii nefise 
Ferid Celâl Güven (ve hukuk) İçel 
Abidin Daver (sımf 2 ve lise) İstanbul 
Ressam Şevket Dağ Siird 

Ticaret mektebi (yüksek) 
İzzet Akosman (İsviçre'de) Afyon K. 
Fethi Altay Elâzığ 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) Giresun 
Ahmed Ovacık (kısmen lise) İçel 
Reşid Özsoy (ve hukuk) Kayseri 
Nasuhi Baydar Malatya 

Tıb 
Dr.Hüsamettin Kural Ağrı 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara 
Dr. Cemal Tunca Antalya 
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Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmet Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 

Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İçel 

Dr. Refik Saydam İstanbul 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
(ve Almanya'da) İstanbul 
Dr. Mustafa Bengisu İzmir 
Dr. Tevfık Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 

Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

Dr.Abdülkadir Kemali Beyazıt Maraş 
Dr. Rıza Levent Mardin 

Niğde 
Niğde 
Ordu 

Rize 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dn Saim Ali Dilemre 
(ve Cenevre) 

Üniversite 
Hamza Erkan (Cenevre Üniv.) Afyon K. 
Belkıs Baykan (Tabiiye) Ankara 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) Ankara 
Muammer Eriş (Riyaziye) 
Türkân Örs (Felsefe) 
Agâh Sırrı Levend (Edebiyat) 
İsmail Hakkı Uzuncarşılı 
(Edebiyat) 
Kasım Gülek (Paris,Columbia, 
Londra, Kembriç, Berlin 
üniversiteleri -Hukuk) Bilecik 
Cemil Özçağlar (Fen) Bolu 
Nevzad Ayaş Bursa 
Reşad Nuri Güntekin(Edebiyat) Çanakkale 
Tahir Berkay (kısmen) Denizli 
Veli Necdet Sünkitay 
(Jeoloji ve Coğrafya) Diyarbakır 
Talât Onay (Edebiyat) Giresun 
Ahmed Şükrü Esmer (Amerikan) İstanbul 
Fakihe Öymen (Coğrafya) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
(Cenevre ve hukuk) 
Benal Anman (Sorbon üniv.) İzmir 
Hasan Âli Yücel (ve Yüksek 
Muallim Mektebi Edebiyat Ş.) İzmir 
Nazmi İlker (Lozan Üniv.) 
Şehime Yunus 
Nuri Tamaç 
(Kimya Ş. ve eczacı) Kastamonu 
Salih Turgay (Kimya) Kayseri 
Sadri Erte (Edebiyat ve Felsefe) Kütahya 
Hikmet Bayur (Sorbon Üniv.) Manisa 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 
İzmir 



Meliha Ulaş (Edebiyat) 
Şemsa İşcen (Fen) 
Hulusi Orucoğlu (İlahiyat) 
Necmettin Sadak (Lion Üniv.) 

Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 

Yahya Kemal Beyatlı (Sorbon) Tekirdağ 
Hasip Ahmed Aytuna (Sofya) Tokad 
Muammer Develi (Fen ve dişçi) Tokad 
Refet Ülgen (Riyaziye) 
Hazmı Atıf Kuyucak 
(Columbia ve hukuk) 

Urfa 

Zongulda 
Ziraat mektebi 

Nuri Göktepe (Selanik) Aydın 
Emin Aslan Tokad 
(Montpellier ve hukuk) Denizli 

Mebusların Bildikleri 
Almanca (74) 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Dr. Hüsamettin Kural 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Hilmi Şeremetli 
Kasım Gülek 
Necmettin Sahir 
Hasan Cemil Çambel 
Nevzad Ayaş 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

AfyonK. 
AfyonK. 
Ağn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
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Tahsin Coşkan (Halkalı) Kastamonu 
İbrahim Dıblan (ve Fransa'da) Kocaeli 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(ve Almanya'da) Konya 
Muhlis Erkmen (ve Almanya'da) Kütahya 
Yaşar Özey (ve Almanya'da) Manisa 
Rıza Erten (ve Fransa'da) Mardin 
Cavid Oral 
(Almanya'da ve Siyasî Bilgiler 
Yüksek Mektebi) Niğde 
Tevfık Tannan (ve Almanya'da) Seyhan 
Naki Bekmen 
(Halkalı ve Almanya'da) Siird 
Sıtkı Atanç(ve hukuk 2 sene) Tokad 

Dillere Göre Tasnifi 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdunahman Melek 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Ere! 
Galib Bahtiyar 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 
Hacer Dicle 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 



Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Recep Peker 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
Org. İzzettin Çalışlar 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Amiral Fahri Engin 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muammer Develi 
Celâl Arat 
Hüsamettin Okan 

Arabca (41) 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 

Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 
Tahir Berkay 
Rüştü Bekit 
Osman Şahinbaş 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talât Onay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Yalman 
RaifDinç 
Şefik Özdemir 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Şemsettin Günaltay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İsparta 
Kars 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Van 
Van 



Celâl Arat Yozgad 
Veled İzbudak Yozgad 

Azerice (1) 
Veled İzbudak Yozgad 

Bulgarca (2) 
Galib Pekel Tokad 
Hasib Ahmed Aytuna Tokad 

Ermenice (6) 
Berç Türker Afyon K. 
Esad Uras Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Cemil Atay Sinob 
Hakkı Ungan Van 
Münib Boya Van 

Farsça (26) 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Kasım Gülek 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 
İsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Hazım Tepeyran 
Ali Canib Yöntem 
RaifDinç 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Bursa 
Çankm 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Eskişehir 
Giresun 
İçel 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 

Ruşeni Barkm Samsun 
Şemsettin Günaltay Sivas 
Hakkı Ungan Van 
İbrahim Arvas Van 
Veled İzbudak Yozgad 

Fransızca (298) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Esad Uras 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Belkıs Baykan 
Dr. Taptas [Nikola] 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcuoğlu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
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İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Cemil Özçağlar 
Dr.Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsum* Bolayırh 
Ziya Gevher Etili 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Ali Rıza Erem 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çoruh 

Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Osman Şahinbaş 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Gl.Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
İzzet Arakan 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 



Dr. Abdürrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. İhsan Sökmen 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Münir Akkaya 
Nafî AtufKansu 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Hamdi Selçuk 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl.RefetBele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Öğel 
Ziya Karamursal 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 

Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Gümüşane 
Gümüşane 
Hatay 
Hakkâri 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Halil Menteşe İzmir 
Hasan Âli Yücel İzmir 
Kâmil Dursun İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd İzmir 
Memed Aldemir İzmir 
Nazmi İlker İzmir 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şehime Yunus İzmir 
Şükrü Saraçoğlu İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Fuad Köprülü Kars 
Gl. Muhittin Akyüz Kars 
Hüsrev Kızıldoğan Kars 
Şerafettin Karacan Kars 
Dr. Tevfık Aslan Kastamonu 
Nuri Tamaç Kastamonu 
RaufOrbay Kastamonu 
Tahsin Coşkan Kastamonu 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Faik Baysal Kayseri 
Nazmi Toker Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
Salih Turgay Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Dr. Fuad Umay Kırklareli 
Dr. Hüseyin Ülkü Kırşehir 
Hazım Börekçi Kırşehir 
Ali Dikmen Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
İbrahim Dıblan Kocaeli 
İbrahim Tolon Kocaeli 
Kemalettin Olpak Kocaeli 
Org. Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
Salâh Yargı Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker Konya 
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Ah Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Şevki Ergün 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 
Dr.A. Kemali Beyazıt 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Dr. Rıza Levent 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 

Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Org. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazım Tepeyran 
Naim Erem 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYeğena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 



Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfık Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasib Ahmed Aynına 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 

Sami İşbay 
Şeref Uluğ 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Gürcüce (1) 
Osman Şahinbaş 

İngilizce (50) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Esad Uras 
Dr. Taptas [Nikola] 
Muammer Eriş 
Cezmi Ercin 
Adnan Menderes 
Kasım Gülek 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Ziya Gevher Etili 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Edirne 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydm 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
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Fâzıl Ahmed Aykaç Elâzığ 
Fethi Altay Elâzığ 
Aziz Akyürek Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan Erzurum 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
Gl. Cemal Mersinli İçel 
Ahmed Hamdi Denizmen İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Ali Rana Tarhan İstanbul 
Atıf Bayındır İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 
Salih Turgay Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Vedit Uzgören Kütahya 
Mihri Pektaş Malatya 
Faik Kurdoğlu Manisa 
Hikmet Bayur Manisa 
Muhittin Birgen Mardin 
Amiral Fahri Engin Samsun 
Meliha Ulaş Samsun 
AliMünifYeğena Seyhan 
Şefik Özdemir Siird 
Yusuf Kemal Tegirşenk Sinob 
Rahmi Apak Tekirdağ 
Refet Ülgen Urfa 
Şinasi Devrin Zonguldak 
Hazım Atıf Kuyucak Zonguldak 
Yusuf Ziya Özençi Zonguldak 

İspanyolca (1) 
Berç Türker Afyon K. 

İtalyanca (12) 
Berç Türker Afyon K. 
AtıfAkgüç Bursa 
Hilmi Ergeneli Çanakkale 
Fazıl Nazmi Örkün Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçm 
Cahid Çubukçu 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Hilmi Oytaç 
Fuad Sirmen 
Mitat Şükrü Bleda 
Hamdi Ülkümen 
Celâl Arat 

Kıpçakça (1) 
Veled İzbudak 

Kürtçe (2) 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Lâtince (1) 
Fazıl Nazmi Örkün 

Macarca (1) 
Sadettin Epikmen 

Rumca (24) 
Berç Türker 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Fazıl Nazmi Örkün 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İstamat Özdamar 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Kani Karaosman 
Dr. Rıza Levent 
Org. İzzeddin Çalışlar 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Ruşeni Barkın 

Çankrı 
Diyarbakır 
İzmir 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Yozgad 

Van 
Van 

Çankırı 

İzmir 

Afyon K. 

Ankara 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 



Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
Naki Bekmen 
AtıfEsenbel 
Sırn Day 
Sami Erkman 

Rusça (12) 
Osman Şahinbaş 
Aziz Samih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kâzım Karabekir 

Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Tunceli 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 

Mebusların İhtisas 

İhsan Tav 
Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Ziya İsfendiyaroğlu 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Şükrü Ali Ögel 
Kahraman Anklı 
Gl. Seyfî Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rahmi Apak 
Hasib Ahmed Aytuna 

Tatarca (1) 
Veled İzbudak 

Türkmence (1) 
Veled İzbudak 

Uygurca (1) 
Veled İzbudak 

arına Göre Tasnifi 

Adliye ve Hukuk (79) 
Ağrı (v 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 

e maliye) 

(ve içtimaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesi 
Bingöl 
Bingöl l 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 

r 

ve idare ve matbuat) 

ve dil ve tarih ve matbuat) 

Bursa (ve edebiyat) 
Çankırı 
Çarıkın 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

(ve dil ve maarif ve tarih) 

[ve ziraat) 

İstanbul 
Kars 
Mardin 
Mardin 
Tekirdağ 
Tokad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 
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Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
Abdülhak Fırat 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Atıf Bayındır 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Suad Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Denizli (ve ziraat) 
Diyarbakır (ve ulûmu içtimâiye ve siyasîye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir 
Eskişehir (ve tarih ve dil) 
Gazianteb (ve ziraat) 
Gazianteb (ve askerlik ve iktisat) 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ticaret ve iktisat) 
Gümüşane (ve idare ve belediyecilik, ticaret) 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Konya (ve İdare) 
Konya 



Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu 
Emrullah Barkın 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
RaifDinç 
Sinan Tekelioğlu 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmet Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
ArifBaytın 
İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Salih Bozok 
Fethi Okyar 

Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktisat) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
Rize 
Seyhan (ve askerlik) 
Sinob 
Sinob (ve İktisat) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak (ve iktisat) 
Zonguldak 
Askerlik (68) 

Afyon Karahisar 
Ağrı 
Ankara (ve nafıa) 
Ankara 
Balıkesir 
Bilecik (ve jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
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Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Ali Rıza Erem 
Eyüp Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevûktekin 
Fuad Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Bekir Kaleli 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Org. Ali Said Akbaytuğan 

Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve idare ve şimendifercilik ve sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Gazianteb (ve hukuk ve iktisat) 
Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 
Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 
İstanbul 
İstanbul 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 
Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 
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Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 
Osman Ercin 
Gl. Seyfı Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Org. İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim İncedayı 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Gl. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Rauf Orbay 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Özençi 

Berç Türker 

Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 
Muğla (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhan (ve hukuk) 
Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
Tunceli (ve kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (4) 
İstanbul (ve ticaret) 
Kastamonu 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 
Bankacılık (13) 
Afyon Karahisar (ve iktisat ve maliye) 
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Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Kasım Gülek 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 
Remzi Ünlü 
Celâl Bayar 
İzzet Erdal 
Nasuhi Baydar 
Salâhattin Çam 

Naim Eren 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmet Yazgan 

Mebrure Gönenç 
Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
İskender Artun 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Durak Sakarya 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Benal Anman 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyuk 
Şeref Uluğ 
Ziya Arkant 

Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Bilecik (ve iktisad ve maliye ve ticaret) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Elâzığ (ve çiftçilik ve idare) 
İsparta 
İzmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (Edebiyat ve iktisat ve ticaret) 
Seyhan (ve maliye) 

Baytar (3) 
Niğde (ve cezacı) 
Siird 
Urfa 

Belediyecilik (16) 
Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzincan (ve hesab işleri) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 
İçel (ve ticaret) 
İstanbul (ve iktisat ve maarif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 
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Fakihe Öymen 

Cemal Akçın 
Tayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lûtfı Gören 
Memed Sanlı 
İsmail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 
Salih Başotaç 
Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
Fikret Atlı 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Kuleli 

Coğrafya (1) 
İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve ziraat (57) 
Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 
Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Burdur 
Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve bankacılık ve idare) 
Erzincan (ve eczacılık) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazianteb (ve hukuk) 
Giresun (ve askerlik) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir 
Kars (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli 
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Şevket Ödül 
ZühtüAkın 
İbrahim Dıblan 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 
Kani Karosman 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Rıza Erten 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Naşit Fırat 
Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadullah Güney 
Amiral Fahri Engin 

İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 

Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya (Bağcılık ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve maarif, orman ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 
Mardin (Nebat hastalıkları) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilâtı) 
Siird (Ziraat ve ziraat kimyası) 
Siird (Nafıa işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 
Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ticaret) 
Tunceli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgat (ve iktisat ve ticaret) 

Debagat (1) 
Denizli (ve iktisat ve ticaret) 
Deniz İşleri (2) 
Muğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dil (11) 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve hukuk ve maarif ve tarih) 



Yusuf Ziya Özer 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Veled İzbudak 

Hakkı Kılıcoğlu 

Fethi Okyar 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. İhsan Sökmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Hikmet Bayur 
Ruşeni Barkın 
Yahya Kemal Beyatlı 
Celâl Arat 

Muammer Develi 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Naim Eren 
Ekrem Pekel 

Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
Gazianteb (ve tababet) 
Gazianteb (ve hukuk ve edebiyat ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 
Sivas (ve askerlik) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

Din (1) 
Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 
Diplomasi (13) 
Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Erzurum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve maarif) 
Kars (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve maarif) 
Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgad (ve askerlik) 

Dişçilik (1) 
Tokad (ve maarif) 

Eczacılık (6) 
Balıkesir 
Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 
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Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Agâh Sırrı Levend 
Hayrettin Karan 
Necmeddin Sahir 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Muhittin Baha Pars 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurd 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Turan 
Abidin Daver 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Fuad Köprülü 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sadri Ertem 
Nasuhi Baydar 
Yunus Nadi 

Edebiyat ve matbuat (44) 
Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 
Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çarıkın (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maliye ve iktisat ve maarif) 
Diyarbakır 
Elâzığ (ve maarif) 
Gazianteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
Hakkâri (ve maarif) 
Hatay (ve hukuk) 
İçel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve maarif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktisat) 



Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Haydar Rüştü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bekit 

Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 

Gl. Seyfî Düzgören 

Aka Gündüz 
Lûtfı Gören 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rüsuhi Bulayırlı 
İskender Artım 
Reşad Mimaroğlu 
İzzet Özkan 

Ordu (ve ticaret ve iktisat) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisat) 
Samsun (ve maarif) 
Sinob 
Sivas (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa 

Evkaf (2) 
Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (2) 
Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Bursa (ve maarif ve içtimaiyat) 

Gümrük İşleri (1) 
Mardin (ve askerlik) 

Halkçılık (2) 
Ankara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve ziraat) 

Harita (1) 
Malatya (ve kadastro ve askerlik) 
Hayvancılık (1) 
Aydın (ve ziraat) 
Hesab işleri (5) 
Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşehir 
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Rasih Kaplan 
Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kâmi Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Benal Anman 
Muhittin Birgen 
Hakkı Kılıcoğlu 
Kemalettin Kamu 
Necmettin Sadak 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Necmettin Sahir 
Lûtfî Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Refet Camtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

İçtimaiyat (12) 
Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Çankırı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbakır (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Mardin (maarif ve iktisat) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisat ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 

İdare (77) 
Amasya 
Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl (ve adliye ve matbuat) 
Bolu (ve halkçılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 



Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işın 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Reşad Mimaroğlu 
Esad Özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Hazım Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Öker 
Dr. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 

Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 
Elâzığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve amme hukuku) 
Kars 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisat) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafîa) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve tababet) 
Manisa (ve iktisat ve maarif ve ziraat) 
Maraş 
Maraş (ve iktisat) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve hukuk) 
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Cemal Karamuğla 
Hazım Tepeyran 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünif Yeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Fevzi Daldal 
Cezmi Ercin 
Nazmi Topcuoğlu 
Kasım Gülek 
Asım Us 
Tahir Berkay 

Muğla (ve orman) 
Niğde 
Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve jandarma) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

İktisat (43) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 
Afyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya (ve maliye) 
Aydın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye ve maarif ve matbuat) 
Denizli (ve debagat ve ticaret) 
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Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 
İsmail Sabuncu 
Hasan Fehmi Ataç 
Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Sadettin Serim 
Galib Gültekin 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Kemalettin Kamu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Sami İşbay 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Hazım Atıf Kuyucak 

Elâzığ (ve bankacılık) 
Elâzığ (ve maliye) 
Gazianteb (ve hukuk ve askerlik) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
İstanbul (ve belediyecilik ve maarif) 
İstanbul (ve maliye ve idare) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve makine mühendisi) 
İzmir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczacı ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve maarif ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Mardin (ve maarif ve içtimaiyat) 
Muğla (ve hukuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Rize (ve edebiyat ve içtimaiyat) 
Sinob (ve hukuk) 
Sivas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve Maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zonguldak (ve hukuk) 
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Salih Bozok 
İbrahim Tolon 
Sinan Tekelioğlu 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkıs Baykan 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Nevzad Ayaş 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazıl Nazmi Örkün 
Asım Us 
Atıf Tüzûn 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Nakiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Nafı AtufKansu 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 

Jandarma (3) 
Bilecik (ve askerlik) 
Kocaeli (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 
Kadastro (1) 

Malatya (ve harita ve askerlik) 
Kimya (2) 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 

Kooperatifçilik (1) 
Tunceli (ve bağcılık ve askerlik) 

Maarif (56) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Aydın (ve edebiyat ve pedagoji) 
Balıkesir (ve tarih) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktisat) 
Çoruh (ve idare) 
Elâzığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkâri (ve matbuat) 
İçel 
İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul (ve diplomasi) 



Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Hasan Âli Yücel 
Nazmı İlker 
Şehime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazım Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sun Tarcan 
Meliha Ulaş 
Şemsa İşcen 
Şevket Dağ 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Salise Abanozoğlu 
Refet Ülgen 

İstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisat) 
İstanbul (askerlik ve içtimaiyat) 
İstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Mardin (ve iktisat ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samsun (ve edebiyat) 
Seyhan 
Siird (ve resim) 
Sivas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 
Tokad (ve diş tababeti) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
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Şeref Uluğ 
Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zühtü Akın 

Berç Türker 
İhsan Tav 
Fevzi Daldal 
Yahya Galib Kargı 
Cezmi Ercin 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 
Rüsuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Mazhar Müfıd Kansu 
İsmet Eker 
Fuad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Hilmi Çoruk 
Faik Baysal 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Selâhattin Çam 

Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine (2) 
Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye (32) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisat) 
Ağrı (ve hukuk) 
Ankara (ve idare ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve iktisat) 
Balıkesir (ve idare) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve matbuat, iktisat ve maarif) 
Çoruh (ve idare) 
Çorum 
Elâzığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 
İstanbul (ve iktisat ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve ticaret) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Muş (ve iktisat) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 



Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sun Day 
Sami İşbay 
Rifat Vardar 

İzzet Arukan 
Sadettin Epikmen 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mitat Aydın 
Razi Soyer 

ArifBaytın 
İzzet Arukan 
Kâzım Gürel 
Şefik Özdemir 
Razi Soyer 

Cemil Özçağlar 

Emin Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Sıtkı Atanç 
Ahmed Sungur 

Agâh Sırrı Levend 
Ali Kâmi Akyüz 
Kâzım Nami Duru 
Hasip Ahmed Aytuna 

Ali Rana Tarhan 

Ressam Şevket Dağ 

Sivas 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Urfa (ve iktisat) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 
Mühendisler (5) 
Eskişehir (ve nafia ve şimendifercilik) 
İzmir (Makine mühendisi ve iktisat) 
Sivas 
Trabzon 
Urfa (ve nafıa) 

Nâfıa (5) 
Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şimendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 
Urfa (ve nafıa) 

Nebatat (1) 
Bolu 
Ormancılık (4) 
Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji (4) 
Aydın (ve edebiyat ve maarif) 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maarif) 

Posta, telgraf ve telefon (1) 
İstanbul 

Resim (1) 
Siird (ve maarif) 
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Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Muharrem Celâl Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

Ali Rıza Erem 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
İzzet Arukan 
Org. Ali Said Akbaytuğan 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 

Riyaziye (1) 
Urfa (ve maarif) 

Sanayi (7) 
Ankara (ve makine) 
Ankara 
Kastamonu (dokumacılık ve iktisat ve ticaret) 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (Maden ve idare) 
Zonguldak (Madencilik) 
Sigortacılık (1) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 
Şark İlimleri (1) 
Bursa 

Şimendifercilik (5) 
Çoruh (ve askerlik) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafıa ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 

Tabiblik (42) 
Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 



Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Bursa 
Bursa 
Canlan 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil) 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 

Tarih (11) 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Balıkesir (millî tarih ve maarif) 
Hasan Cemil Çambel Bolu (ve askerlik ve matbuat) 
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İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Fuad Köprülü 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
Veled İzbudak 

Şükrü Koçak 

Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Tayfur Sökmen 
Nazmi Topçuoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Tevfık Temelli 
Emin Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akçakoca Akça 
TahirBerkay 
Temel Göksel 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Ahmed Hamdi Denizmen 

Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil) 
Yozgad (ve Türk Tarihi ve dil) 
Tayyarecilik (1) 
Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret (49) 
Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktisat) 
Balıkesir 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bitlis 
Bolu (ve orman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbuat ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktisat ve debagat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Gazianteb 
Giresun (ve hukuk ve iktisat) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyecilik) 
İçel (ve ziraat) 
İçel (ve belediyecilik) 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve hukuk ve matbuat) 
İstanbul (ve harbiye) 



Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mustafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Memed Erten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Damar Arıkoğlu 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

Veled İzbudak 

AtıfEsenbel 

İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kastamonu (ve eczacı ve iktisat) 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Konya 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve iktisat) 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafıa işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
Tokad 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 
Türkçülük (1) 

Yozgad (ve tarih ve dil) 
Zootekni (1) 

Sivas (ve askerlik) 

204 



Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi 
Birinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (36) 

Ali Çetinkaya 
İsmet İnönü 
Yahya Galip Kargı 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ziya İsfendiyaroğlu 
Mazhar Müfıd Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Emin Sazak 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi Ataç 
Hüsnü Özdamar 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
İsparta 

Dr. Refik Saydam 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
Esad Özoğuz 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Umay 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Besim Atalay 
Yunus Nadi 
Hamdi Yalman 
Damar Arıkoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Yozgad 

İkinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (59) 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 
Falih Rıfkı Atay 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Salih Bozok 
Dr. Emin Cemal Suda 
Refet Canıtez 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Fuad Ağralı 

Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Elâzığ 

Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 
Nafiz Dumlu 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Emin İnankur 
Mükerrem Karaağaç 
Ahmed Hamdi Denizmen 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
İçel 
İsparta 
İstanbul 

Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 



Rıza Erten 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Haydar Rüşdü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Veled İzbudak 
Halil Türkmen 

Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Sivas 
Tekirdağ 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
Şevket Ödül 
Ali Dikmen 
Ragıb Akça 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfık Fikret Sılay 
Receb Peker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Mahmud Nedim Zabcı 
Dr. Saim Uzel 
Yaşar Özey 
Mehmet Erten 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Üçüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (47) 

Aziz Akyürek 
Dr.Ahmed Fikri Tüzer 
Nafî AtufKansu 
Şevket Erdoğan 
Ferid Celâl Güven 
Ali Rana Tarhan 
Tahsin Coşkan 
Reşid Özsoy 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Kâzım Gürel 
Muhlis Erkmen 
Muttalip Öker 
Vasıf Çmay 
Kani Karaosman 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşhane 
İçel 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 

Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 
İsmail Hakkı Mumcu 
Rifat Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Aziz Samih İlter 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
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Osman Ercin 
İrfan Ferid Alpaya 
Hakkı Kılıçoğlu 
Zühtü Durukan 
AliMünifYegena 
Gl. Naci Eldeniz 

Manisa 
Mardin 
Muş 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 

Hilmi Uran 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Rifat Vardar 

Dördüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (32) 
Cemal Akçin Afyon K. 
Aka Gündüz Ankara 
Eşref Demirel Ankara 
Numan Aksoy Antalya 
Adnan Menderes Aydın 
Dr. Galib Kahraman Bursa 
Fatin Güvendiren Bursa 
Fuat Ziya Çiyiltepe Elâzığ 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir 
Kemal Turan İsparta 
Sadettin Uraz İstanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 
Halil Menteşe İzmir 
Sadettin Epikmen İzmir 
Gl. Muhittin Akyüz Kars 
Ömer Küntay Kars 

Ali Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 
Hasan Reşid Tankut 
Hüsnü Kitabcı 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 
İbrahim Mete 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Ahmed Sungur 
Hasan Karabacak 

Beşinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (93) 
Berç Türker Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Dr. Hüsamettin Kural Ağrı 
Ahmed Ulus Ankara 
ArifBaytın Ankara 
Dr. [Nikola] Taptas Ankara 
Muammer Eriş Ankara 
Mümtaz Ökmen Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
Tayfur Sökmen Antalya 
Türkân Örs Antalya 
Dr. Hulusi Alataş Aydın 

Nazmi Topcuoğlu 
Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tınaz 
Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Dr. Hamdi Berkman 

Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

Konya 
Manisa 
Maraş 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 



Dr. Fatma Memik 
Fethi Altay 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işın 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Şükrü Âli Ögel 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Reşad Mimaroğlu 
Fuad Köprülü 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Sadettin Serim 
Faik Baysal 
Salih Turgay 
Zühtü Akm 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Alaettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedid Uzgören 
Emrullah Barkan 

Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 

Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
Sadullah Güney 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Mehmet Ali Yörüker 
Tevfik Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Cevdet Kerim İncedayı 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Rahmi Apak 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Sırrı Day 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
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Altıncı Dönemden Beri Mebus Olanlar (132) 
Hamza Erkan 
Belkıs Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Dr.Münir Soykam 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Necmeddin Sahir 
Tevfik Temelli 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfı Gören 

Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 
Fazlı Güleç 
Nevzad Ayaş 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bolayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Fahri Akçakoca Akça 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 

Tahir Berkay 
Cahid Çubukçu 
Veli Necdet Sünkitay 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 
Osman Şahinbaş 
İskender Artun 
Salih Başotaç 
Salim Altuğ 
İzzet Arakan 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 

Fikret Atlı 
Yusuf Ziya Zarbun 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Ahmed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Gl. Cemal Mersinli 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Galib Bahtiyar Göker 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 

Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 

Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 



Şehime Yunus 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Rıza Saltuğ 

Muharrem Celâl Bayar 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Memed Şevket Özpazarbaş 
Nasuhi Baydar 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Dr. A.Kemali Beyazıt 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayıran 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Cemal Karamuğla 

İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

ı Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Or.Gl. İzzeddin Çalışlar 
Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşit Fırat 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sinob 

Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 
Salise Abanozoğlu 
Mithat Yenal 
Razi Soyer 
Hüseyin İşbay 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Ethem Bozkurd 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
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Muhtelif Dönemlerde Mebusluk Yapmış 

Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
Süreyya Örgeevren 
Fethi Okyar 
Muhittin Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Eyüp Sabri Akgöl 
İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Durak Sakarya 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl.RefetBele 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hüsrev Kızıldoğan 
Rauf Orbay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Refik İnce 
Hazım Tepeyran 
Raif Dinç 
Süleyman Necmi Selmen 
Yahya Kemal Beyatlı 
Mitat Aydın 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Olanlar (30) 

3,6 
4,6 
2,6 
2,5,6 
1,2,3,5,6 
1,5,6 
1,3,4,5,6 
1,5,6 
2,3,5,6 
3,5,6 
1,2,4,5,6 
2,6 
2,6 
1,5,6 
3,6 
1,2,5,6 
1,2,5,6 
1,5,6 
1,5,6 
1,2,6 
2,3,5,6 
1,2,4,5,6 
1,4,5,6 
2,6 
1,5,6 
2,6 
2,4,5,6 
2,3,5,6 
2,6 
2,6 



İstanbul Meclisinde Âzâlık Yapmış Olanlar (38) 

Ali Çetinkaya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Hacim Çarıklı 
Fethi Okyar 
Refet Camtez 
AtıfKamçıl 
Hüseyin Cahid Yalçm 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfid Kansu 
Zülfı Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin İnankur 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Göker 
Salâh Cimcoz 
Celâl Bayar 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çoruh 
Diyarbakır 
Edirne 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

Halil Menteşe 
Şükrü Saraçoğlu 
Rauf Orbay 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
AliMünifYeğena 
Hilmi Uran 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Hasan Saka 
Memed Emin Yurdakul 
Hakkı Unvan 
RaifDinç 
Yusuf Ziya Özençi 

İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 

Boşalan Mebusluklar ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler 
Ölenler 
VI ncı Devrenin birini İçtimâi zarfında ölüm suretile sekiz mebusluk inhilâl 

etmiştir. Bunların isimleri ile vefatlarının Heyeti Umumiyeye tebliğ tarihleri aşağı
dadır: 
Ankara Şakir Kınacı 7. V. 1940 
Aydın Mümtaz Kaynak 18.IIL 1940 
Bilecik Dr. Gl.Besim Ömer Akalın 25.111.1940 
Kırşehir Dr. Yusuf Ziya Somer 17.VI.1940 
Muğla Dr. Hüseyin Avni Ercan 8 .XI. 193 9 
Seyhan İsmail Safa Özler 3.VII.1940 
Siird Hulki Aydın 14.VI.1940 
Zonguldak Hüsamettin Okan 18.III. 1940 
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Seçilenler 
Fevkalâde İçtimâ zarfında münhal kalmış olan Kastamonu ve Urfa mebuslukları 

ile birinci İçtima zarfmda inhilâl etmiş olan Ankara, Aydın, Bilecik, Kırşehir, Muğla, 
Seyhan, Siird, Zonguldak ve Anavatana ilhak edilmiş bulunan Hatay mebusluklarına 
seçilenler ile bunların intihab mazbatalarının tasdik tarihleri aşağıda gösterilmiştir: 

Ankara Ekrem Ergun 24.VII.1940 
Aydın Agâh Sim Levend 22.V.1940 
Bilecik Kasım Gülek 22.V.1940 
Hatay Abdullah Mursaloğlu 20.XI.1939 
Hatay Abdülgani Türkmen 20.XI.1939 
Hatay Bekir Sıtkı Kunt 20.XL 1939 
Hatay Hamdi Selçuk 20.XI.1939 
Hatay MemedTecirli 20.XI.1939 
Kastamonu RaufDrbay 8.XI.1939 
Kırşehir Dr.Hüseyin Ülkü 7. VIII. 1940 
Muğla Org.İzzeddin Çalışlar 18.111.1940 
Seyhan Salâhattin Çam 7.VIII.1940 
Siird Ressam Şevket Dağ 7.VIII.1940 
Urfa RaziSoyer 8.XI.1940 
Zonguldak Hazım Atıf Kuyucak 22.V1940 

28.X. 1940 tarihinde vefat eden Çankırı mebusu Ziya İsfendiyaroğlu ile 
29.X. 1940 tarihinde vefat eden Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrel'in ölümleri yaz 
tatilinde vukubulduğundan Umûmî Heyete tebliğ edilmemiş ve yerleri münhal 
kalmıştır. 

Bu zatlardan, Hatay mebusları ile Rauf Orbay hakkında C.H.R Genel Başkan 
vekilliğince şu beyannameler neşredilmiştir: 

Beyanname 
22.X.1939 tarihli "Ulus" tan: 
Kastamonu mebusu Hüsnü Açıksöz'ün ölümü dolayısıyla boşalan Kastamonu 

mebusluğuna eski İstanbul mebusu eski Başvekil Rauf Orbay'ın Genel Başkanlık 
Divanınca namzedliği kararlaştırılmıştır. 

Rauf Orbay'ın hakkında evvelce İzmir İstiklâl Mahkemesi tarafından verilmiş 
olan mahkûmiyet kararının refi için, vaki müracaati üzerine yapılmış olan hukukî 
tedkikte, araya girmiş olan umûmî af kanunları, isnad olunan fiili bertaraf ettiği 
gibi muhakemenin iadesini de gayrimümkün kılmış ve muhakeme iade edilebil-
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şeydi, beraetinin muhakkak olacağı kanaatine varılmış olduğu görülmüştür. Sayın 
ikinci müntehiblere bildirir ve ilân ederim. 

C.H.P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
Beyanname 
4.XI.1939 tarihli "Ulus" tan: 
Hatay vilâyeti Mebus intihabı teftiş heyetince vilâyetin umum nüfusuna 

nazaran ve intihabı mebusan kanununa tevfikan bu vilâyetten beş mebus seçilme
sine karar verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık Divam açık bulunan bu beş mebus
luk için isimleri alfabe sırasile aşağıya dercedilmiş olan on iki zatın Parti namze
di olarak ilân edilmesine karar verdi. 

Vilâyetin ikinci müntehibleri reylerini bu an iki namzedden diledikleri beş 
zata vereceklerdir. Bunlardan en çok rey alan beş zatın kanunen mebus seçilmiş 
olmaları tabiidir. Muhterem ikinci müntehiblere tebliğ ve ilân eylerim. 

1- Abdülgani Türkmen 
2- Abdullah Mursal 
3- Bekir Sıtkı Kunt 
4- Hamdi Selçuk 
5- Memed Tecirli 
6- Nuri Aydın Konuralp 

C.H.P. Genel Başkan Vekili 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 

7- Saffet Bereket 
8- Samih Azmi 
9- Selim Çelenk 

10- Suphi Bedir Uluç 
11- Şelhum Devrim 
12- Dr. Vedi Bilgin 

Birinci İçtimâ Zarfında Umûmî Heyet Kararı ile İzinli Mebuslar 
Afyon K. Berç Türker 
Ağrı îhsan Tav 
Ankara Aka Gündüz 
Ankara Eşref Demirel 
Antalya Cezmi Ercin 

2 ay 
1,5 ay 
1 ay 
1 ay 
2 ay 

hastalığına binaen 26. VI. 1940 
1.XII. 1939 
3. 1.1940 

26.VI.1940 
1.XII.1939 
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Bilecik 
Bilecik 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Gümüşane 
İçel 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Salih Bozok 
Salih Bozok 
Süreyya Örgeevren 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr.Emin Cemal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Asım Us 
İsmet Eker 
Rüştü Bekit 
Rüştü Bekit 
İstamat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Ahmed Ovacık 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 
Hazım Börekçi 
Hazmı Börekçi 
Hazım Börekçi 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Kemalettin Olpak 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Receb peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Ziya Kayran 
Edib Ergin 
Edib Ergin 
Org. İzzeddin Çalışlar 

2 ay 
2 ay 
1,5 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
25 gün 
1,5 ay 
15 gün 
15 gün 
1 ay 
1 ay 
15 gün 
2 ay 
1,5 ay 
1 ay 
1 ay 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
1 ay 
3 hafta 
1,5 ay 
2 ay 
1 ay 
1 ay 
15 gün 
1 ay 
1 ay 
2 ay 

hastalığına 
ti 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

binaen 
II 

II 

II 

II 

II 

mazeretine binaen 
tt II 

hastalığına binaen 
mazeretine binaen 
hastalığına 
mazeretine 
hastalığına 

II 

mazeretine 
II 

•1 

hastalığına 
•I 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

mazeretine 
II 

hastalığına 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

3.1.1940 
15.V.1940 

26.VI.1940 
1.XII.1939 
15.V.1940 

1.XII.1939 
15.V.1940 

26.VI.1940 
3.1.1940 

31.V.1940 
26.VI.1940 
31.V.1940 
15.V.1940 

26.VI.1940 
15.V.1940 
5.IV.1940 

1.XII.1939 
5.IV1940 

l.XIL1939 
3.1.1940 

5JV.1940 
31.V.1940 

3.1.1940 
15.V.1940 
5.IV.1940 
15.V.1940 
15.V.1940 

1X11.1939 
1.XII.1939 
1.XII.1939 
15.V.1939 

1.XII.1939 
15.V.1939 
5.IV.1940 
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31.V.1940 
31.V.1940 

3.1.1940 
15.V.1940 

26.VI.1940 
3.1.1940 

26.VI.1940 
15.V.1940 
25.V.1940 

3.1.1940 
1.XII.1939 
5.IV.1940 
15.V.1940 
15.V.1940 
5.IV.1940 

1.XII.1939 
26.VI.1940 
1.XII.1939 
15.V.1940 
5.IV.1940 

Teşriî Masuniyet 
Birinci İçtimâ zarfında teşriî masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan 

zatlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir. 

Fevkalâde İctimâdan Kalanlar 

Muğla 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Urfa 

Org. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıçoğlu 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Hasan Cavid 
Memed Ali Yörüker 
İsmail Safa Özler 
Hulki Aydın 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemal Kovalı 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke 
Gl. Sıtkı Üke 
Mehmed Emin Yurdakul 

2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
1 ay 
2ay 
2 ay 
2 ay 
20 gün 
1 ay 
1,5 ay 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
15 gün 
1,5 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 

İt 

İt 

hastalığıı 
II 

II 

İt 

İt 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

İt 

İt 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

İstanbul Ali Kâmi Akyüz Matbuat kanununa 
muhalif hareket 

İstanbul Galib Bahtiyar 
Göker 

Urfa Sami İşbay 

Urfa Şeref Uluğ 

Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 20.XII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 

Vazifesini ihmal Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 20.XII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 

Telsiz kanununa muhalif Takibat icrasının Devre sonuna 
hareket 

Vazifesini suiistimal 
(Üç tezkere) 

bırakılmasına 20.XII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 20.XII.1939 tarihin
de karar verilmiştir. 
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Birinci tctimâ Esnasında Gelenler 
Ankara 

Denizli 

İçel 

Ahmed Ulus 

Dr. Kâzım 
Samanlı 

Ferid Celâl 
Güven 

Kastamonu Hacer Dicle 

Kastamonu Mükerrem Celâl 
Bayar 

Malatya 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Nasuhi Baydar 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Türk parası kıymetini koruma 
kanununa muhalif hareket 
Mal beyamnda bulunmamak 

Matbuat kanununa muhalif 
hareket 

Memuriyet vazifesini 
suiistimal 
Memuriyet vazifesini 
suiistimal 
Mal beyanında bulunmamak 

Matbuat kanununa muhalif 
hareket 

Tahkir 

Tahkir 

Tahkir 

Tahkir 

Tahkir 

Encümendedir 

Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Encümendedir 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
30.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.XII.1939 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
22.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
30.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
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Muğla 

Samsun 

Samsun 

Samsun 

Seyhan 
Siird 
Tokad 

Trabzon 

Trabzon 

Urfa 

Yunus Nadi 

Naşit Fırat 

Naşit Fırat 

Naşit Fırat 

Sinan Tekelioğlu 
Şefik Özdemir 
Hasib Ahmet 
Aynına 
Şerif Bilgen 

Şerif Bilgen 

ŞerefUluğ 

Matbuat kanununa muhalif 
hareket 
İhmal 

İhmal 

Vazifesini suiistimal 

Tahkir 
Dövmek suçundan 
Tahrifat 

Vazifesini suiistimal 

Kanun hilâfma muamele 
yapmak 

Encümendedir. 

Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
30.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasınm Devre 
sonuna bırakılmasına 
30.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre 
sonunabırakılmasına 
30.V.1940 tarihinde karar 
verilmiştir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 
Encümendedir. 

Takibat icrasının Devre 
sonuna bırakılmasına 
20.XII.1939 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Encümendedir. 

Vazifesini suiistimal Encümendedir. 

Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler 

Millî Yardım Komitesi 
27.XII.1939 tarihinde Erzincan merkez olmak üzere Şark havalisinin bir çok 

kısımlarında, müthiş tahribata ve insanca büyük zayiata meydan veren zelzeleler 
vukua geldiğine, aynı tarihte Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Hulusi 
Alataş'ın yaptığı beyanat ile muttali olan Büyük Millet Meclisi derhal "yer sarsın
tısından müteessir olan yurttaşlara yapılacak yardıma Büyük Millet Meclisi 
azalarının iştirakini ve bunun bütün memlekete teşmilini temin etmek üzere 
Büyük Millet Meclisi Reisinin Riyaseti altında bir Millî Yardım Komitesi teşki
line karar" (No. 1163) vermişti." 
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VI. DÖNEM MEBUSLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER29 

(1 Teşrinisani [Kasım] 1940 - 31 Teşrinievvel [Ekim] 1941) 

Mebusların Soyadlarına Göre Tasnifi 

- A -
"Abanozoğlu 
Ağakay 
Ağralı 
Akbaytuğan 
Akça 
Akçakoca Akça 
Akçın 
Akgöl 
Akgüç 
Akın 
Akkaya 
Akosman 
Akpınar 
Aksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktın 
Akyürek 
Akyüz 
Akyûz 
Alataş 
Aldemir 
Aliş 
Alpaya 
Alpsar 
Alsan 
Altay 
Altuğ 

Salise 
Dr. Mehmed Ali 
Fuad 
Or.Gl. Ali Said 
Ragıb 
Fahri 
Cemal 
Eyüb Sabri 
Atıf 
Zühtü 
Münir 
İzzet 
Muzaffer 
Numan 
Ömer Asım 
Ahmet 
Nafiz 
Aziz 
Ali Kâmi 
Gl. Muhittin 
Dr. Hulusi 
Mehmet 
Cemal 
İrfan Ferit 
İsmail Kemal 
ZekiMesud 
Fethi 
Salim 

Trabzon 
Gazianteb 
Elâzığ 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Afyon Karahisar 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 
Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 
Antalya 
Gazianteb 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
İstanbul 
Kars 
Aydın 
İzmir 
Sinob 
Mardin 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 

29 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ 2, 1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941. Ankara 1942 
TBMM Matbaası. 413-476. ss. 
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Apak 
Arat 
Araz 
Arıkan 
Anklı 
Ankoğlu 
Arıman 
Arkan 
Arkant 
Arukan 
Artun 
Arvas 
Aslan 
Ataç 
Atalay 
Ataman 
Atanç 
Atay 
Atay 
Atlı 
Ayaş 
Aydın 
Aykaç 
Aykurd 
Aytuna 

Bacak 
Balkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 
Barutçu 
Basara 

Rahmi 
Celâl 
Rifat 
Saffet 
Kahraman 
Damar 
Benal 
Dr. Akif 
Ziya 
İzzet 
İskender 
İbrahim 
Dr. Tevfık 
Hasan Fehmi 
Besim 
Şükrü 
Sıtkı 
Cemil 
Falih Rıfkı 
Fikret 
Nevzad 
Mitat 
Fâzıl Ahmed 
İzzet Ulvi 
Hasip Ahmed 

- B -
Mustafa 
Fuad 
Şakir 
Emrullah 
Ruşeni 
Faik Ahmed 
Ziya 

Tekirdağ 
Yozgad 
Ankara 
Erzincan 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankırı 
Yozgad 
Eskişehir 
Erzincan 
Van 
Kastamonu 
Gümüşane 
Kütahya 
Muş 
Tokad 
Sinob 
Ankara 
Giresun 
Bursa 
Trabzon 
Elâzığ 
Hakkâri 
Tokad 

Kütahya 
Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Sivas 
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Başkaya 
Başotaç 
Bayar 
Bayar 
Baydar 
Bayındır 
Baykan 
Bayrak 
Baysal 
Baytın 
Bayur 
Bekit 
Bekmen 
Bele 
Bengisu 
Beriker 
Berkay 
Berker 
Berkman 
Beyatlı 
Beyazıt 
Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Birgen 
Bleda 
Boya 
Bozdoğan 
Bozkurd 
Bozkurd 
Bozma 
Bozok 
Boztepe 
Börekçi 
Bulayırlı 
Burcu 

Yusuf 
Salih 
Celâl 
Muharrem Celâl 
Nasuhi 
Atıf 
Belkıs 
Halid 
Faik 
Arif 
Hikmet 
Rüştü 
Naki 
Gl. Refet 
Dr. Mustafa 
Turhan Cemal 
Tahir 
Dr. Muhtar 
Dr. Hamdi 
Yahya Kemal 
Dr.Kemali 
Şerif 
Vehbi 
Abidin 
Muhittin 
Mitat Şükrü 
Münib 
Mansur 
İbrahim Etem 
Mahmud Esad 
Mustafa 
Salih 
Halil Nihad 
Hazım 
Rusuhi 
Osman Niyazi 

Denizli 
Erzincan 
İzmir 
Kastamonu 
Malatya 
İstanbul 
Ankara 
Ağrı 
Kayseri 
Ankara 
Manisa 
Diyarbakır 
Siird 
İstanbul 
İzmir 
İçel 
Denizli 
İçel 
Denizli 
Tekirdağ 
Maraş 
Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Mardin 
Sivas 
Van 
Maraş 
Zonguldak 
İzmir 
Zonguldak 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 
Çanakkale 
Balıkesir 
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Camtez 
Cantekin 
Cavid 
Cebesoy 
Cimcoz 
Coşkan 

Çağıl 
Çakır 
Çalışlar 
Çam 
Çamaş 
Çambel 
Çarıklı 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çınay 
Çiner 
Çiyiltepe 
Çorak 
Çubukçu 

Dağ 
Daldal 
Daver 
Day 
Demir 
Demirağ 
Demirel 
Demirhan 
Denker 
Denizmen 
Delilbaşı 
Develi 
Devrin 

- C -
Refet 
Dr. Mustafa 
Hasan 
Gl. Ali Fuad 
Salâh 
Tahsin 

-ç-
Mûnir 
Hüsnü 
Org. İzzeddin 
Salâhattin 
İsmail 
Hasan Cemil 
Hacim 
Haydar 
Ali 
Vasıf 
Remzi 
Fuad Ziya 
Hilmi 
Cahid 

- D -
Münir 
Fevzi 
Abidin 
Sırrı 
Dr. Vehbi 
Abdurrahman Naci 
Eşref 
Gl. Pertev 
Burhanettin 
Ahmed Hamdi 
Dr. Ali Süha 
Muammer 
Şinasi 

Bursa 
Çorum 
Rize 
Konya 
İstanbul 
Kastamonu 

Çorum 
Samsun 
Muğla 
Seyhan 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Malatya 
Sivas 
Elâzığ 
Kastamonu 
Diyarbakır 

Çorum 
Ankara 
İstanbul 
Trabzon 
Ordu 
Sivas 
Ankara 
Erzurum 
Kırklareli 
İstanbul 
Kütahya 
Tokad 
Zonguldak 
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Dicle 
Dikmen 
Dikmen 
Dilemre 
Dilmen 
Dinç 
Dıblan 
Dumlu 
Duru 
Dursun 
Durukan 
Düzgören 

Edgüer 
Eker 
Ekşi 
Eldeniz 
Elgün 
Emir 
Engin 
Epikmen 
Ercin 
Ercin 
Erdal 
Erdemgil 
Erdoğan 
Erel 
Erem 
Erem 
Ergeneli 
Ergin 
Ergun 
Eriş 
Erişken 
Erkan 
Erkman 

Hacer 
Ahmed Hamdi 
Ali 
Dr. Saim Ali 
İbrahim Necmi 
Raif 
İbrahim 
Nafiz 
Kâzım Nami 
Kâmil 
Zühtü 
Gl. Seyfı 

- E -
Rıdvan Nafiz 
İsmet 
Hüseyin 
Gl. Naci 
Nakiye 
Memed 
Amiral Fahri 
Sadettin 
Cezmi 
Osman 
İzzet 
Gl. AkifÖztekin 
Şevket 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Naim 
Ali Rıza 
Hilmi 
Edib 
Şevki 
Muammer 
Resai 
Hamza 
Sami 

Kastamonu 
Konya 
Kocaeli 
Rize 
Burdur 
Rize 
Kocaeli 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Samsun 
Mardin 

Manisa 
Çorum 
Ordu 
Seyhan 
Erzurum 
Balıkesir 
Samsun 
İzmir 
Antalya 
Manisa 

Konya 
Sivas 
Gümüşane 
İstanbul 
Niğde 
Çoruh 
Çanakkale 
Mardin 
Konya 
Ankara 
Tokad 
Afyon Karahisar 
Tunceli 



Erkmen 
Ertem 
Erten 
Erten 
Esmer 
Esen 
Esen 
Esenbel 
Etili 
Eyüboğlu 

Fikri 
Fırat 
Fırat 

Gerçeker 
Germen 
Gökbudak 
Göker 
Göker 
Göksel 
Göle 
Göktepe 
Gönenç 
Gören 
Gövsa 
Güleç 
Gülek 
Gültekin 
Günaltay 
Gündüz 
Güney 
Güntekin 
Güran 
Gürel 
Gürleyük 

Muhlis 
Sadri 
Memed 
Rıza 
Ahmed Şükrü 
Ali Rıza 
Ziya 
Atıf 
Ziya Gevher 
Daniş 

- F -
Feridun 
Abdülhak 
Naşid 

- G -
Mustafa Fehmi 
Dr. Mazhar 
Fuad 
Ali Muzaffer 
Galib Bahtiyar 
Temel 
Münir Hüsrev 
Nuri 
Mebrure 
Lûtfî 
İbrahim Alâettin 
Fazlı 
Kasım 
Galib 
Şemsettin 
Aka 
Sadullah 
Reşad Nuri 
Dr. Refik 
Kâzım 
Mergube 

Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
İstanbul 
Siird 
Çankırı 
Sivas 
Çanakkale 
Trabzon 

Bingöl 
Erzincan 
Samsun 

Bursa 
Aydın 
Konya 
Konya 
İstanbul 
Edirne 
Erzurum 
Aydın 
Afyon Karahisar 
Bolu 
İstanbul 
Bursa 
Bilecik 
Konya 
Sivas 
Ankara 
Muğla 
Çanakkale 
Bursa 
Konya 
Sivas 
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Gürpınar 
Güven 
Güvendiren 

İçöz 
İlker 
İlter 
İnankur 
înce 
İncedayı 
İnönü 
İsfendiyaroğlu 
İzbudak 

Işık 
Işın 

Kahraman 
Kalaç 
Kaleli 
Kaltakkıran 
Kamçıl 
Kamu 
Kansu 
Kansu 
Kaplan 
Karaağaç 
Karabacak 
Karabekir 
Karacan 
Karadeniz 
Karamursal 
Karamuğla 
Karan 
Karaosman 
Kargı 

Hüseyin Rahmi 
Ferid Celâl 
Fatin 

- İ -
Sırrı 
Nazmi 
Aziz Samih 
Emin 
Refik 
Cevdet Kerim 
İsmet 
Ziya 
Veled 

- I -
Hikmet 
Osman 

- K -
Dr. Galib 
Ahmed Hilmi 
Bekir 
Faik 
Atıf 
Kemalettin 
Mazhar Müfid 
Nafı Atuf 
Rasih 
Mükerrem 
Hasan 
Gl. Kâzım 
Şerafettin 
Raif 
Ziya 
Cemal 
Hayrettin 
Kani 
Yahya Galib 

Kütahya 
İçel 
Bursa 

Yozgad 
İzmir 
Erzincan 
İçel 
Manisa 
Sinob 
Ankara 
Çankırı 
Yozgad 

Sivas 
Eskişehir 

Bursa 
Kayseri 
Gazianteb 
Edirne 
Çanakkele 
Rize 
Çoruh 
Giresun 
Antalya 
İsparta 
Zonguldak 
İstanbul 
Kars 
Trabzon 
İstanbul 
Muğla 
Balıkesir 
Manisa 
Ankara 
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Kayaalp 
Kayran 
Kitabcı 
Kılıcoğlu 
Kızıldoğan 
Koçak 
Konuk 
Koptagel 
Korkmaz 
Kovalı 
Köken 
Köprülü 
Köstekçioğlu 
Kuleli 
Kunt 
Kural 
Kurdoğlu 
Küçüka 
Küntay 

Nuri 
Ziya 
Hüsnü 
Hakkı 
Hüsrev 
Şükrü 
Dr. Sadi 
Gl. Osman 
Salim 
Cemal 
Rahmi 
Fuad 
Süleyman 
Hamdi 
Bekir Sıtkı 
Dr. Hüsamettin 
Faik 
Necib Ali 
Ömer 

Çorum 
Maraş 
Muğla 
Muş 
Kars 
Erzurum 
Bursa 
Malatya 
Yozgad 
Tokad 
îzmir 
Kars 
Çorum 
Kırklareli 
Hatay 
Ağrı 
Manisa 
Denizli 
Kars 

- L -
Levend Agâh Sun Aydın 
Levend Dr. Rıza Mardin 

- M -
Marmaralı 
Melek 
Memik 
Menemencioğlu 
Menderes 
Mengi 
Menteşe 
Mersinli 
Mete 
Mimaroğlu 
Mumcu 
Mursaloğlu 

Dr. Abravaya 
Dr. Abdurrahman 
Dr. Fatma 
Hasan 
Adnan 
Halid 
Halil 
Gl. Cemal 
İbrahim 
Reşad 
İsmail Hakkı 
Abdullah 

Niğde 
Gazianteb 
Edirne 
Mardin 
Aydın 
Niğde 
İzmir 
İçel 
Seyhan 
İzmir 
Amasya 
Hatay 
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Nadi 

Okay 
Okyar 
Olpak 
Onat 
Onay 
Oral 
Orbay 
Örer 
Orhon 
Oruçoğlu 
Ovacık 
Oytaç 

Ödül 
Ögel 
Öker 
Ökmen 
Öktem 
Öngören 
Örgeevren 
Örkün 
Örs 
Öymen 
Özalp 
Özçağlar 
Özdamar 
Özdamar 
Özdemir 
Özkan 
Özençi 
Özer 
Özey 
Özoğuz 

- N -
Yunus 

- O -
Kâzım 
Fethi 
Kemalettin 
Naim Hazım 
Talât 
Cavid 
Rauf 
Kenan 
Zihni 
Hulusi 
Ahmed 
Dr. Hilmi 

- Ö -
Şevket 
Şükrü Ali 
Muttalib 
Mümtaz 
Haydar Rüştü 
Dr. İbrahim Tali 
Süreyya 
Fâzıl Nazmi 
Türkân 
Fakihe 
Gl. Kâzım 
Cemil 
Hüsnü 
İstamaat 
Şefik 
İzzet 
Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 
Yaşar 
Esad 

Muğla 

Konya 
Bolu 
Kocaeli 
Konya 
Giresun 
Niğde 
Kastamonu 
Manisa 
Kars 
Sinob 
İçel 
Malatya 

Kırklareli 
İstanbul 
Malatya 
Ankara 
Tunceli 
Diyarbakır 
Bitlis 
Çankırı 
Antalya 
İstanbul 
Balıkesir 
Bolu 
İsparta 
Eskişehir 
Siird 
Kırşehir 
Zonguldak 
Eskişehir 
Manisa 
Kars 
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Özpazarbaşı 
Özsoy 
Öztrak 

Pars 
Pazarbaşı 
Pekel 
Pekel 
Peker 
Pektaş 
Poroy 

Renda 

Sabuncu 
Sadak 
Sahir 
Sağıroğlu 
Saka 
Sakarya 
Saltuğ 
Samanlı 
Sami 
Sanlı 
Saraçoğlu 
Saydam 
Sazak 
Selçuk 
Selçuk 
Selmen 
Serim 
Sevüktekin 
Seyfeli 
Sirmen 
Sılay 
Somyürek 

Memed Şevket 
Reşid 
Faik 

- P -
Muhittin Baha 
Nuri 
Ekrem 
Galib 
Receb 
Mihri 
Nâzım 

- R -
Mustafa Abdülhalik 

- S -
İsmail 
Necmettin 
Necmettin 
Sabit 
Hasan 
Durak 
Rıza 
Dr. Kâzım 
Hüseyin 
Memed 
Şükrü 
Dr. Refik 
Emin 
Rahmi 
Hamdi 
Süleyman Necmi 
Sadettin 
Gl. Kâzım 
Memed 
Fuad 
Tevfik Fikret 
Dr. Hasan Vasıf 

Malatya 
Kayseri 
Tekirdağ 

Bursa 
Gazianteb 
Yozgad 
Tokad 
Kütahya 
Malatya 
Tokad 

Çankırı 

Giresun 
Sivas 
Bingöl 
Elâzığ 
Trabzon 
Gümüşane 
Kastamonu 
Denizli 
Urfa 
Burdur 
İzmir 
İstanbul 
Eskişehir 
Balıkesir 
Hatay 
Samsun 
Kayseri 
Diyarbakır 
Kırşehir 
Rize 
Konya 
Giresun 
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Sorağman 
Soydemir 
Soyer 
Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Sözener 
Suda 
Suner 
Sungur 
Sünkitay 

Şahin 
Şahinbaş 
Şarlan 
Şener 
Şeremetli 

Talay 
Tamaç 
Taner 
Tankut 
Taptas 
Tarcan 
Tarhan 
Tarman 
Taşçıoğlu 
Tav 
Tecirli 
Tekelioğlu 
Temelli 
Tengirşenk 
Tepeyran 
Tiğrel 

Dr. Fuad 
Gl. Zeki 
Razi 
Dr. Münir 
Faik 
Gl. İhsan 
Tayfur 
Fevzi 
Dr. Emin Cemal 
Dr. Muhlis 
Ahmed 
Veli Necdet 

- Ş -
Memed 
Osman 
Hamdi 
Dr. Şakir 
Hilmi 

- T -
Dr. Rasim Ferid 
Nuri 
Osman 
Hasan Reşid 
Dr. [Nikola] 
Selim Sırrı 
Ali Rana 
Tevfik 
Ömer 
İhsan 
Memed 
Sinan 
Tevfik 
Yusuf Kemal 
Hazım 
Zülfü 

Kocaeli 
Erzurum 
Urfa 
Antalya 
Niğde 
Giresun 
Antalya 
Balıkesir 
Bolu 
Bilecik 
Yozgad 
Diyarbakır 

Gazianteb 
Edirne 
Ordu 
Aydın 
Balıkesir 

Niğde 
Kastamonu 
Malatya 
Maraş 
Ankara 
Ordu 
İstanbul 
Seyhan 
Kayseri 
Ağrı 
Hatay 
Seyhan 
Bitlis 
Sinob 
Niğde 
Diyarbakır 
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Tiridoğlu 
Tiritoğlu 
Tınaz 
Tokad 
Toker 
Topcuoğlu 
Tokgöz 
Tolon 
Tör 
Trak 
Tunca 
Turan 
Turgay 
Tümer 
Türel 
Türker 
Türkmen 
Türkmen 
Tüzer 
Tüzün 

Uğur 
Ulaş 
Uludağ 
Uluğ 
Ulus 
Ulusan 
Umay 
Ungan 
Uran 
Uras 
Uraz 
Us 
Uybadın 
Uzay 

Alâettin 
Fahrettin 
Gl. Naci 
Emin Aslan 
Nazmi 
Nazmi 
Ahmed İhsan 
İbrahim 
Edib Servet 
Nazmi 
Dr. Cemal 
Kemal 
Salih 
Asım 
Ali Rıza 
Berç 
Halil 
Abdülgani 
Dr. Ahmed Fikri 
Atıf 

- U -
İsmail Memed 
Meliha 
Dr. Osman Şevki 
Şeref 
Ahmed 
Mustafa 
Dr. Fuad 
Hakkı 
Hilmi 
Esad 
Sadettin 
Asım 
Cemil 
Yahya Sezai 

Kütahya 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Aydın 
Ordu 
Kocaeli 
Gümüşane 
Tekirdağ 
Antalya 
İsparta 
Kayseri 
Manisa 
Konya 
Afyon Karahisar 
Zonguldak 
Hatay 
Erzurum 
Çoruh 

Sivas 
Samsun 
Konya 
Urfa 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 
Van 
Seyhan 
Amasya 
İstanbul 
Çoruh 
Tekirdağ 
Balıkesir 
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Uzel 
Uzgören 
Uzunçarşılı 

Üke 
Ülgen 
Ülgen 
Ülkü 
Ülkümen 
İnal 
Ünlü 
Ürgüblü 

Vardar 

Yalçın 
Yalman 
Yaman 
Yargı 
Yazgan 
Yeğena 
Yenel 
Yerlikaya 
Yeşilyurd 
Yiğit 
Yöntem 
Yörüker 
Yukaruç 
Yunus 
Yurdakul 
Yücel 

Zabcı 
Zarbun 
Zırh 

Dr. Saim 
Vedid 
İsmail Hakkı 

- Ü -
Gl. Sıtkı 
Dr. Zihni 
Refet 
Dr. Hüseyin 
Hamdi 
Kemal 
Remzi 
Suad Hayri 

-v-
Rifat 

- Y -
Hüseyin Cahid 
Hamdi 
Hüsnü 
Salâh 
Gl. Ahmed 
Ali Münif 
Mitat 
Emin 
Dr. Ahmed Ruhi 
İbrahim Süreyya 
Ali Canib 
MemedAli 
Avni 
Şehime 
Memed Emin 
Hasan Âlî 

- Z -
Mahmud Nedim 
Yusuf Ziya 
Ali 

Manisa 
Kütahya 
Balıkesir 

Tokad 
Bolu 
Urfa 
Kırşehir 
Trabzon 
İsparta 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

Çankırı 
Ordu 
Manisa 
Kocaeli 
Urfa 
Seyhan 
Tunceli 
Bolu 
Burdur 
Kocaeli 
Ordu 
Samsun 
Çanakkale 
İzmir 
Urfa 
İzmir 

Malatya 
Gümüşane 
Rize 



Mebusların Doğum 

1864 doğumlular 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hazım Tepeyran 

1868 doğumlular 
Kemalettin Olpak 

1869 doğumlular 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Kütahya 
Niğde 

Kocaeli 

Bursa 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ziya Basara 
Mehmed Emin Yurdakul 
Veled İzbudak 

1870 doğumlular 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. Muhittin Akyüz 

1871 doğumlular 
Dr. [Nikola] Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
Ali Kâmi Akyüz 
Süleyman Necmi Selmen 

1872 doğumlular 
Org. Ali Said Akbaytugan 
Hakkı Kılıcoğlu 
İsmail Çamaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Münib Boya 

1873 doğumlular 
Dr. Refik Güran 

Fatin Güvendiren 

Ordu 
Sivas 
Urfa 
Yozgad 

AfyonK. 
Amasya 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Kars 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Samsun 

Kocaeli 

Muş 
Ordu 
Urfa 
Van 

Bursa 

Bursa 

Tarihlerine Göre Tasnifi 

G. İhsan Sökmen 

Gl. Cemal Mersinli 

Ziya Karamursal 

Mustafa Ulusan 

1874 doğumlular 

İhsan Tav 

Yahya Galib Kargı 

İsmail Kemal Alpsar 

Münir Çağıl 

Mazhar Müfid Kansu 

Emin İnankur 

Halil Menteşe 

Gl. Osman Koptagel 

Kani Karaosman 

Faik Soylu 

Selim Sim Tarcan 

RaifDinç 

AliMünifYeğena 

Mitat Şükrü Bleda 
1875 doğumlular 

ArifBaytın 

Osman Niyazi Burcu 

Fazıl Nazmi Rükün 

Hüseyin Cahid Yalçm 

Nuri Kayaalp 

Dr.İbrahim Tali Öngören 

Hüsnü Özdamar 

Esad Özoğuz 

Rıza Saltuğ 

Nazmi Toker 

Giresun 

İçel 

İstanbul 

Konya 

Ağn 
Ankara 

Çorum 

Çorum 

Çoruh 

İçel 

İzmir 

Malatya 

Manisa 

Niğde 

Ordu 

Rize 

Seyhan 

Sivas 

Ankara 

Balıkesir 

Çarıkın 

Çankın 

Çorum 

Diyarbakır 

İsparta 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 
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Ali Dikmen 
Gl.Naci Eldeniz 
Ressam Şevket Dağ 
Yusuf Ziya Özençi 

1876 doğumlular 
Eyüb Sabri Akgöl 
GLKâzım Sevüktekin 
Zülfü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Mustafa Bacak 
İbrahim Mete 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Remzi Çiner 

1877 doğumlular 
Dr.Emin Cemal Suda 
İsmet Eker 
Aziz Samih İlter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 
Salâh Cimcoz 
Kâzım Nami Duru 
GLSıtkıÜke 
Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 
Ali Çetinkaya 
Rifat Araz 
Ziya İsfendiyaroğlu 

DrMustafa Cantekin 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Emrullah Barkan 
Asım Tümer 

Kocaeli 
Seyhan 
Siird 
Zonguldak 

Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Gümüşane 
İstanbul 
Kütahya 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 

Bolu 
Çorum 
Erzincan 
Gazianteb 
Gümüşane 
İstanbul 
Manisa 
Tokad 
Zonguldak 

Afyon K. 
Ankara 
Çankırı 
Çorum 
Erzurum 
İzmir 
İzmir 
Malatya 
Manisa 

Hasan Cavid Rize 
Yusuf Kemal Tengirşenk Sinob 
Rifat Vardar Zonguldak 

1879 doğumlular 
Dr.Hüsamettin Kural Ağrı 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir 
Hasan Cemil Çambel Bolu 
Yusuf Başkaya Denizli 
FuadAğralı Elâzığ 
İstamat Özdamar Eskişehir 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
Dr.Fuad Sorağman Kocaeli 
Hamdi Yalman Ordu 
Sırrı İçöz Yozgad 

1880 doğumlular 
Gl. Kâzıım Özalp Balıkesir 
Memed Emir Balıkesir 
Fethi Okyar Bolu 
Refet Canıtez Bursa 
Nafiz Dumlu Erzurum 
Edib Servet Tör Gümüşane 
İzzet Ulvi Aykurd Hakkâri 
Dr.Mustafa Bengisu İzmir 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
İbrahim Tolon Kocaeli 
Osman Ercin Manisa 

Gl.Seyfı Düzgören Mardin 
Yunus Nadi Muğla 
Dr.Abravaya Marmaralı Niğde 
Dr.Saim Ali Dilemre Rize 
Ali Rıza Esen Siird 
Cemil Uybadm Tekirdağ 
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1881 doğumlular 
Hacim Çarıklı 
Salih Bozok 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Sabit Sağıroğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr.Refık Saydam 
GLRefet Bele 
Rahmi Köken 
RaufOrbay 
Dr.Hilmi Oytaç 
Razi Soyer 

1882 doğumlular 
EsadUras 
Dr.Hulûsi Alataş 
GLNaci Tmaz 
AtıfKamçıl 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Emin Sazak 
Abdülgani Türkmen 
Ali Rana Tarhan 
GLKâzım Karabekir 
G1.AH Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Dr.Saim Uzel 
Org.îzzettin Çalışlar 
Şükrü Ataman 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

Balıkesir 
Bilecik 
Çarıkın 
Elâzığ 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Malatya 
Urfa 

Amasya 
Aydın 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Muğla 
Muş 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 

1883 doğumlular 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Salih Başotaç 
Gl. Zeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 
Memed Tecirli 
Atıf Bayındır 
Zihni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Sami Erkman 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 

1884 doğumlular 
Aka Gündüz 
İsmet İnönü 
Dr.Münir Soykam 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Celâl Bayar 
Hüsrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 
Burhanettin Denker 
Vasıf Çmay 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeni Barkın 
Hilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 
İbrahim Arvas 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 
Hatay 
İstanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Çoruh 
Çoruh 
Elâzığ 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Malatya 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
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1885 doğumlular 
Dr.Cemal Tunca 
Muhittin Baha Pars 
AtıfTüzün 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mükerrem Karaağaç 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 
Dr. Vehbi Demir 
Salâhattin Çam 
Şefik Özdemir 
AtıfEsenbel 
Hasan Saka 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

1886 doğumlular 
Dr.Şakir Şener 
Abidin Daver 
Şükrü Âli Ögel 
Faik Baysal 
Memed Seyfeli 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Hüsnü Kitabcı 
Mitat Yenel 

1887 doğumlular 
Dr.Mazhar Germen 
Dr.Muhlis Suner 
Hilmi Ergeneli 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
İsparta 
Kırklareli 
Kırklareli 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

Aydın 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 
Maraş 
Maraş 
Muğla 
Tunceli 

Aydın 
Bilecik 
Çanakkale 

Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işm 
Şükrü Saraçoğlu 
Dr.Tevfık Aslan 
Ömer Taşçıoğlu 
Ragıb Akça 
İzzet Erdal 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Rıza Erten 
Ali Canib Yöntem 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Mustafa Bozma 

1888 doğumlulaı 
Nazmi Topcuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Süreyya Örgeevren 
Lûtfî Gören 
Osman Şahinbaş 
Saffet Ankan 
İzzet Arukan 
Talât Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çorak 
Ahmed Hilmi Kalaç 
İzzet Özkan 
Receb Peker 
Kenan Örer 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mardin 
Ordu 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Zonguldak 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Giresun 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Samsun 



Hamdi Ülkümen 
Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

1889 doğumlular 
Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 
İzzet Erdal 
Nevzad Ayaş 
Rusuhî Bulayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
Abdullah Mursaloğlu 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 
Hamdi Kuleli 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Yaşar Özey 
Damar Arıkoğlu 
Sırrı Day 

1890 doğumlular 
Ekrem Ergun 
Numan Aksoy 
Hayrettin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
İskender Artun 
Münir Hüsrev Göle 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

Aydın 
Burdur 
Konya 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Giresun 
Hatay 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Çorum 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 

Nafı AtufKansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Tahsin Coşkan 
Kâzım Gürel 
Tevfık Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 
Hüseyin Ekşi 
Abdürrahman Naci Demirağ 
Necmettin Sadak 
Galib Pekel 
Haydar Rüştü Öktem 

1891 doğumlular 
Haydar Çerçel 
Fazlı Güleç 
Veli Necdet Sünkitay 
Dr.Kâzım Samanlı 
Temel Köksel 
İsmail Sabuncu 
Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 

1892 doğumlular 
Halid Bayrak 
Tayfur Sökmen 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
Dr.Zihni Ülgen 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurd 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Giresun 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

Afyon K. 
Bursa 
Diyarbakır 
Denizli 
Edirne 
Giresun 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 
Siird 

Ağn 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Çanakkale 
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Dr.Hamdı Berkmen 
Necib Ali Küçüka 

Dr.Muhtar Berker 

Cemal Turhan Beriker 
Remzi Ünlü 
Mahmud Esad Bozkurd 

Şerafettin Karacan 
NuriTamaç 

İbrahim Dıblan 
Fuad Gökbudak 

Kâzım Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Cemil Atay 
Şeref Uluğ 

Denizli 
Denizli 

İçel 

İçel 
İsparta 
İzmir 

Kars 
Kastamonu 

Kocaeli 

Konya 
Konya 

Manisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 

1893 doğumlular 
Cemal Akçın 

Falih Rıfkı Atay 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Tevfık Temelli 
Dr.Galib Kahraman 

Avni Yukaruç 

Emin Aslan Tokad 
Salim Altuğ 
Dr.Memed Ali Ağakay 
Ahmed Ovacık 

Ahmed Şükrü Esmer 
Kahraman Arıklı 
Hazım Börekçi 

Ahmed Hamdi Dikmen 

Muttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 

Afyon K. 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 

Çanakkale 

Denizli 
Erzurum 

Gazianteb 
İçel 

İstanbul 
Kars 
Kırşehir 

Konya 

Malatya 
Maraş 

Dr.Rıza Levent Mardin 
Hamdi Şarlan Ordu 
Sıtkı Atanç Tokad 
Daniş Eyüboğlu Trabzon 
Sami İşbay Urfa 

1894 doğumlular 
Agâh Sırrı Levend 
Feyzi Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dr. Sadi Konuk 
Fahri Akçakoca Akça 
Ferid Celâl Güven 
Sadettin Uraz 
Sadettin Epikmen 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Nasuhi Baydar 
Ziya Kayran 
Naim Erem 
Memed Ali Yörüker 
Tevfık Tarman 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Mergube Gürleyük 
Faik Ahmed Barutçu 
Ahmed Sungur 

Aydın 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 
Malatya 
Maraş 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

1895 doğumlular 
Mümtaz Ökmen Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
Mihri Pektaş Malatya 
Naşit Fırat Samsun 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasip Ahmed Aytuna Tokad 
Mitat Aydın Trabzon 
Raif Karadeniz Trabzon 



1896 doğumlular 
Necmettin Sahir 
Dr.Abdurrahman Melek 
Fikret Atlı 
Kemal Turan 
Salih Turgay 

Vedit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Muammer Eriş 
Memet Sanlı 
Hasan Âli Yücel 
Muammer Develi 
Ziya Arkant 
Hazım Atıf Kuyucak 

1898 doğumlular 
Şehime Yunus 
Sadri Ertem 

Hikmet Işık 
1899 doğumlular 

Belkıs Baykan 
Adnan Menderes 
Cemil Özçağlar 

Ömer Asım Aksoy 

Ali Rıza Türel 
Fuad Sirmen 

1900 doğumlular 
Mebrure Gönenç 
Türkân Örs 

Bingöl 
Gazianteb 
Giresun 

İsparta 
Kayseri 

Kütahya 
Malatya 
Muğla 

Afyon K. 

AfyonK. 
Ankara 

Ankara 
Burdur 
İzmir 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

İzmir 
Kütahya 

Sivas 

Ankara 
Aydm 
Bolu 
Gazianteb 

Konya 
Rize 

AfyonK. 
Antalya 

Atıf Akgüç 
Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
Memed Aldemir 

Zühtü Alan 
Galib Gültekin 

1901 doğumlular 
Rahmi Selçuk 
Cahid Çubukçu 
Vehbi Bilgin 
Kemalettin Kamu 

Meliha Ulaş 
1902 doğumlular 

Hacer Dicle 
Şemsa İşcen 

1903 doğumlular 
Dr. Fatma Memik 
Benal Anman 
Suad Hayri Ürgüplü 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Kemali Beyazıt 

1904 doğumlular 
Cavid Oral 
Salise Abanozoğlu 
Salim Korkmaz 

1905 doğumlular 
Kasım Gülek 
Bekir Sıtkı Kunt 

Şinasi Devrin 
1906 doğumlular 

Hamdi Selçuk 
Cemal Aliş 
Cemal Kovalı 

Bursa 
Gazianteb 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 

Konya 

Balıkesir 
Diyarbakır 

Konya 
Rize 
Samsun 

Kastamonu 
Seyhan 

Edirne 
İzmir 
Kayseri 
Kütahya 

Maraş 

Niğde 
Trabzon 
Yozgad 

Bilecik 

Hatay 
Zonguldak 

Hatay 

Sinob 
Tokad 
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Mebusların Eğitim -

Âli 
Muhittin Birgen 

Bahriye 
Ahmed Hamdi Denizmen 
RaufOrbay 
Amiral Fahri Engin 
(ve İngiltere'de) 
Yusuf Ziya Özençi 

Baytar 
Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmed Yazgan 

Dişçi 
Muammer Develi (Üniversite) 

Öğretim ve Meslek Durumlarına Göre Tasnifi 

Mardin 

İstanbul 
Kastamonu 

Samsun 
Zonguldak 

Niğde 
Siird 
Urfa 

Tokad 
Ecole libre des sciences politiques et 

morales 
Fâzıl Ahmed Aykaç 

Eczacı 
Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç (ve üniversite) 
Rıza Saltuğ 
Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 

Evkaf 
Rüştü Bekit 

Harb Akademis 
ArifBaytın 
Gl. İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tmaz 
Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Elâzığ 

Balıkesir 
Erzincan 
Kastamonu 
Kastamonu 
Niğde 
Yozgad 

Diyarbakır 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Elâzığ 

Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Burhanettin Denker 

Org. Ali Said Akbaytuğan 
GLAli Fuad Cebesoy 
Recep Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Ercin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Org.İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 

Sami Erkman 
Harbiye 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Aka Gündüz (kısmen) 
Salih Bozok 
AtıfKamçıl 
Eyüb Sabri Akgöl 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

Tunceli 

Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Bilecik 
Çanakkale 
Çorum 



Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 
Fikret Atlı 
Hüsrev Kızıldoğan 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
İbrahim Tolon (jandarma) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çmay 
Kâzım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Hakkı Kılıcoğlu 
Selim Sırrı Tarcan 
Naşid Fırat 
Gl. Naci Eldeniz 
(ve Almanyada) 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 
AtıfEsenbel 
Gl. AkifÖztekin Erdemgil 
Gl. Sıtkı Üke 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk 
Cemal Akçın 
(üçüncü sınıfa kadar) 

Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
Giresun 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Afyon K. 

İhsan Tav 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Kasım Gülek (Paris,Columbia 
Londra, Kembriç,Berlin Üniv. 
Feridun Fikri (ve Paris'te) 
Necmettin Sahir 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç (ve Roma'da) 
Muhittin Baha Pars 
Ziya Gevher Etili 

Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 

) Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Fâzıl Nazmi Örkün (ve Atina) Çankırı 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Yusuf Başkaya(Ehliyatnameli) 
Emin Aslan Tokad (ve ziraat) 
Necib Ali Küçüka 
Osman Şahinbaş 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) 
İskender Artun 
(ikinci smıfa kadar) 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Ferid Celâl Güven 
(ve sanayii nefise) 
Turhan Cemal Beriker 
(iki sene ve idadi) 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Erzincan 

Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 

İçel 

İçel 

240 



Kemal Turan 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâeddin Gövsa (ve 
Cenvere Üniversitesi pedagoji) 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Paris'te) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(ve İsviçre'de) 
Rahmi Köken 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy (ve yüksek ticaret) 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel (ve Paris'te) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin (ve İsviçre'de) 
Kâzım Gürel 
İzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu (ve Paris'te) 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 

İsparta 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi (kısmen) 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen (ve Roma) 

Muğla 
Muğla 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Sinan Tekelioğlu (ve Harbiye) Seyhan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(ve Paris'te) 
Nâzım Poroy (ve Paris'te) 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç (ve ziraat) 
Faik Ahmed Barutçu 

Sinob 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel (ve Paris'te) 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve mülkiye) 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) 
Hazım Atıf Kuyucak (ve üniv 
Şinasi Devrin 
(Kollejde ve Paris'te) 

Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 

Urfa 
Yozgad 

) Zonguldak 

Zonguldak 
Hususî tahsil görenler 

Memed Emir 
Faik Kaltakkıran (ve rüşdiye) 

Balıkesir 
Edirne 

Emin Sazak (ve Medrese) Eskişehir 
Memed Şahin (ve rüşdiye) Gazianteb 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
İzzet Ulvî Aykut Hakkâri 
Memed Tecirli Hatay 
Ziya Karamursal (ve rüşdiye) İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Kâmil Dursun (ve lise) İzmir 
Esad Özoğuz Kars 



Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Şevket Ödül Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 
Faik Soylu (rüştiye) Niğde 
Hazım Tepeyran Niğde 
Damar Ankoğlu Seyhan 
Remzi Çiner (ve orta ve 
Paris'te ulûmu siyasiye 
mektebinde maliye dersleri) Sivas 
Ziya Basara (ve rüştiye) Sivas 
Hüseyin Sami (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüşdiye) Van 
Veled İzbudak (ve medrese) Yozgad 

İdadî tahsili görenler 
Eşref Demirel Ankara 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Hayrettin Karan Balıkesir 
Avni Yukaruç 
(üç sene Fransa'da) Çanakkale 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum 
Zülfü Tiğrel Diyarbakır 
Sabit Sağıroğlu Elâzığ 
Temel Göksel Edirne 
Turhan Cemal Beriker 
(ve iki sene hukuk) İçel 
Remzi Ünlü İsparta 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri 
İzzet Özkan 
(ve jandarma subay mek.) Kırşehir 
Şükrü Ataman (ve Paris'te) Muş 
Ziya Kayran Maraş 
Hüseyin Ekşi Ordu 
Cemil Atay Sinob 
Mitat Şükrü Bleda 
(ve Cenevre'de fen tahsili) Sivas 

Şerif Bilgen Trabzon 
Hakkı Ungan Van 
Sim İçöz (ve mülkiyeden 
ehliyetnameli) Yozgad 

İlk tahsili görenler 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasan Karabacak Zonguldak 

Jandarma subay mektebi 
İzzet Özkan (ve idadî) Kırşehir 

Kolejde okuyanlar 
Berç Türker (ve Galatasaray) Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Mihri Pektaş Malatya 
Şinasi Devrin (ve hukuk,Pariste) Zonguldak 

Lise tahsili görenler 
Hilmi Şeremetli Balıkesir 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Ahmed Ovacık 
(kısmen yüksek ticaret) İçel 
Ali Kâmi Akyüz (Darüşşafaka) İstanbul 
Abidin Daver 
(ve sanayii nefise s.2) İstanbul 
Kâmil Dursun (ve hususî) İzmir 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) Kocaeli 
Salâhattin Çam Seyhan 
Hikmet Işık (ve muallim mek.) Sivas 
Hüseyin Sami (ve hususî) Urfa 
İbrahim Arvas Van 
Salim Korkmaz Yazgad 
Ziya Arkant 
(ve bir sene hukuk) Yozgad 

Medrese tahsili görenler 
Rasih Kaplan (Camiülezher) Antalya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
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İsmet Eker (ve rüşdiye) 
Emin Sazak (ve hususi) 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Şefik Özdemir (Camiülezher) 
Veled İzbudak (ve hususi) 

Muallim Mekteb 
Fahri Akçakoca Akça 
Nakiye Elgün 

Çorum 
Eskişehir 
İçel 
İsparta 
Konya 
Konya 
Siird 
Yozgad 

ı 
Denizli 
Erzurum 

Hasan Âli Yücel (ve üniversite)İzmir 
Hacer Dicle Kastamonu 
Hazım Börekçi (Kısmen yüksek) Kırşehir 

Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 

Besim Atalay (yüksek) Kütahya 
Hamdi Yalman (yüksek) Ordu 
Hikmet Işık (ve lise) Sivas 
Şemsettin Günaltay (yüksek) Sivas 
Kemalettin Kamu (ve Paris 
ulûmu siyasiye M.) Rize 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

Mühendis Mektebi 
İzzet Arakan Eskişehir 
Sadettin Epikmen (Macaristan) İzmir 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Mitat Aydın Trabzon 
RaziSoyer Urfa 

Mülkiye 
Haydar Çerçel Afyon K. 
Esad Uras Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Cezmi Ercin Antalya 
Nazmi Topcuoğlu Aydın 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 

Zeki Mesud Alsan (ve Paris'te) Diyarbakır 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Aziz Akyürek Erzurum 
Münir Hüsrev Göle Erzurum 
Münir Akkaya Giresun 
NafiAtuf Kansu Giresun 
Mükerrem Karaağaç İsparta 
Atıf Bayındır İstanbul 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şükrü Saraçoğlu (ve Cenevre) İzmir 
Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker (ve Paris'te)Konya 
Kâzım Okay Konya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Muttalip Öker Malatya 
Faik Kurdoğlu (ve Brüksel üniv.) Manisa 
Hüsnü Yaman Manisa 
Hasan Reşid Tankut Maraş 



Mansur Bozdoğan 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYegena 
Hilmi Uran 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Paris'te) 

Maraş 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 

Sırrı Day (ve hukuk son sınıf) Trabzon 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve hukuk) Urfa 
Şeref Uluğ Urfa 
Sırrı İçöz (ehliyetnameli ve idadî) Yozgad 
İbrahim Etem Bozkurd Zonguldak 
Rifat Vardar Zonguldak 

Nüvvab mektebi 
RaifDinç Rize 

Orman mektebi (yüksek) 
Ahmed Cemal Karamuğla Muğla 
Ahmed Sungur Yozgad 

Orta tahsil görenler 
Ahmed Ulus Ankara 
Yahya Galib Kargı Ankara 
Tevfık Temelli Bitlis 
Lûtfî Gören Bolu 
Ziya İsfendiyaroğlu Çankırı 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Durak Sakarya Gümüşane 
Abdullah Mursaloğlu Hatay 

Abdülgani Türkmen Hatay 
Sadettin Uraz İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Kahraman Anklı (ve hususi) Kars 
Hamdi Kuleli Kırklareli 
Zühtü Akın Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve hususi) Kırşehir 
Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Osman Taner Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Halid Mengi Niğde 
Hasan Cavid Rize 
Cemal Aliş Sinob 
Remzi Çiner (ve hususi ve 
Paris'te ulûmu siyasiye mekte
binde maliye derslerine devam) Sivas 
Nazmi Trak Tekirdağ 
Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Cemal Kovalı Tokad 

Posta, telgraf (yüksek) 
Ali Rana Tarhan 
(Almanya ve Belçika) İstanbul 

Rüşdiye tahsili görenler 
Nafiz Aktın Amasya 
Rifat Araz Ankara 
Tayfur Sökmen Antalya 
Memed Sanlı Burdur 
İsmet Eker (ve medrese) Çorum 
Faik Kaltakkıran (ve hususi) Edirne 
Osman Işın Eskişehir 
Memed Şahin (ve hususi) Gazianteb 
Ziya Karamursal (ve hususi) İstanbul 
Mustafa Bacak Kütahya 
Mehmed Erten Maraş 
Faik Soylu (ve hususi) Niğde 
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Mergubu Gürleyük 
Ziya Basara (ve hususi) 
Daniş Eyüboğlu 
Münib Boya (ve hususi) 
Mustafa Bozma 

Sanayii nefise 
Ferid Celâl Güven (ve hukuk) 
Abidin Daver(sınıf 2 ve lise) 
Ressam Şevket Dağ 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Ere 
(ve Almanya'da) 
Ticaret mektebi (yüksek) 
İzzet Akosman (İsviçre'de) 
Fethi Altay 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) 

Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Van 
Zonguldak 

İçel 
İstanbul 
Siird 

1 
İstanbul 

Afyon K. 
Elazığ 
Giresun 

Ahmed Ovacık (kısmen ve lise)İçel 
Reşid Özsoy (ve hukuk) 
Nasuhi Baydar 

Tıb 
Dr.Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 

Kayseri 
Malatya 

Ağn 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 

Denizli 
Denizli 
Diyarbabr 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İçel 
İstanbul 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
(ve Almanya'da) 
Veli Necdet Sünkitay 
(jeoloji ve coğrafya) 
Talât Onay (edebiyat) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfık Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levend 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(ve Cenevre) 

Üniversite 

İstanbul 

Diyarbakır 
Giresun 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Rize 

Hamza Erkan (Cenevre Üniv.) Afyon K. 
Belkıs Baykan (Tabiiye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 

Ankara 
Ankara 



Muammer Eriş (Riyaziye) 
Türkân Örs (Felsefe) 
Agâh Sırrı Levend (Edebiyat) 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
(Edebiyat) 
Kasım Gülek (Paris,Columbia, 

Ankara 
Antalya 
Aydm 

Balıkesir 

Londra, Kembriç,Berlin Üniv.) Bilecik 
Cemil Özçağlar (fen) 
Nevzad Ayaş 

Bolu 
Bursa 

Reşad Nuri Güntekin (edebiyat) Çanakkale 
Tahir Berkay (kısmen) 
Veli Necdet Sünkitay 
(jeoloji ve coğrafya) 
Talât Onay (Edebiyat) 
Ahmed Şükrü Esmer 
(Newyork Columbia üniv.) 
Fakihe Öymen (Coğrafya) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
(Cenevre ve hukuk) 
Benal Anman (Sorbon Ünv.) 
Hasan Âli Yücel (Yüksek 
Muallim Mektebi Edebiyat Ş.) 
Nazmi İlker (Lozan Üniv.) 
Şehime Yunus 
Nuri Tamaç(Kimya ş.ve eczacı) 
Salih Turgay (Kimya) 
Sadri Ertem 
(Edebiyat ve Felsefe) 

Denizli 

Diyarbakır 
Giresun 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kütahya 

Hikmet Bayur (Sorbon Üniv.) Manisa 
Meliha Ulaş (Edebiyat) Samsun 
Şemsa İşcen (Fen) Seyhan 
Hulusi Orucoğlu (İlahiyat) Sinob 
Necmettin Sadak (Lion Üniv.) Sivas 
Yahya Kemal Beyatlı (Sorbon) Tekirdağ 
Hasip Ahmed Aytuna (Sofya) Tokad 
Muammer Develi (Fen ve dişçi) Tokad 
Refet Ülgen (Riyaziye) Urfa 
Hazım Atıf Kuyucak 
(Colombia ve hukuk) Zonguldak 

Ziraat mektebi 
Nuri Göktepe (Selanik) Aydm 
Emin Aslan Tokad 

(Montpellier ve hukuk) Denizli 
Tahsin Coşkan (Halkalı) Kastamonu 
İbrahim Dıblan (ve Fransa'da) Kocaeli 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(ve Almanya'da) Konya 
Muhlis Erkmen (ve Almanya'da) Kütahya 
Yaşar Özey (ve Almanya'da) Manisa 
Rıza Erten (ve Fransa'da) Mardin 
Cavid Oral (Almanya'da ve 
Siyasi Bilgiler Yüksek Mektebi) Niğde 
Tevfık Tarman (ve Almanya'da) Seyhan 
Naki Bekmen 
(Halkalı ve Almanya'da) Siird 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) Tokad 

Mebusların Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi 
Almanca (75) 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Dr. Hüsamettin Kural 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Hilmi Şeremetli 
Kasım Gülek 
Necmettin Sahir 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 

246 



Hasan Cemil Çambel 
Nevzad Ayaş 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
GL Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Galib Bahtiyar 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 
Nazmi İlker 
Hacer Dicle 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Erel İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Recep Peker 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Amiral Fahri Engin 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfık Tannan 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muammer Develi 
Celâl Arat 
Hüsamettin Okan 

Arabca (41) 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzat Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 

Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydm 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 



Tahir Berkay 
Rüştü Bekit 
Osman Şahinbaş 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talât Onay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Yalman 
RaifDinç 
Şefik Özdemir 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Şemsettin Günaltay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Celâl Arat 
Veled İzbudak 

Azerice (1) 
Veled İzbudak 

Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İsparta 
Kars 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 

Yozgad 

Bulgarca(2) 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aynına 

Ermenice (6) 
Berç Türker 
Esad Uras 
Fevzi Daldal 
Cemil Atay 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Farsça (26) 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Kasım Gülek 
Nevzad Ayaş 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Fazıl Nazmi Örkün 
İsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Hazım Tepeyran 
Ali Canib Yöntem 
RaifDinç 
Ruşeni Barkın 
Şemsettin Günaltay 

Tokad 
Tokad 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Sinob 
Van 
Van 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Eskişehir 
Giresun 
İçel 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sivas 
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Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Veled İzbudak 

Fransızca (293) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Esad Uras 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Belkıs Baykan 
Dr. Taptas [Nikola] 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcuoğlu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 

Van 
Van 
Yozgad 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
AfyonK. 
AfyonK. 
Ağn 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Salih Bozok 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Cemil Özçağlar 
Dr.Emin Cemal Suda 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bolayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
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Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
AzizAkyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Gl.Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
İzzet Arakan 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 

Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafî AtufKansu 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Hamdi Selçuk 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam ] 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl.RefetBele ] 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Öğel ] 
Ziya Karamursal 
Benal Anman 
CelâlBayar 1 

Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Gümüşane 
Gümüşane 
îatay 
Hakkâri 
[çel 
[çel 
[çel 
sparta 
sparta 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
stanbul 
zmir 
zmir 
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Dr. Mustafa Bengisu İzmir 
Halil Menteşe İzmir 
Hasan Âli Yücel İzmir 
Kâmil Dursun İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd İzmir 
MemedAldemir İzmir 
Nazmi İlker İzmir 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şehime Yunus İzmir 
Şükrü Saraçoğlu İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Fuad Köprülü Kars 
Gl. Muhittin Akyüz Kars 
Hüsrev Kızıldoğan Kars 
Şerafettin Karacan Kars 
Dr. Tevfık Aslan Kastamonu 
Nuri Tamaç Kastamonu 
Rauf Orbay Kastamonu 
Tahsin Coşkan Kastamonu 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Faik Baysal Kayseri 
Nazmi Toker Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
Salih Turgay Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Dr. Fuad Umay Kırklareli 
Dr. Hüseyin Ülkü Kırşehir 
Hazım Börekçi Kırşehir 
Ali Dikmen Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
İbrahim Dıblan Kocaeli 
İbrahim Tolon Kocaeli 
Kemalettin Olpak Kocaeli 
Org. Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 

Ali Muzaffer Göker Konya 
Ali Rıza Türel Konya 
Dr.Osman Şevki Uludağ Konya 
Fuad Gökbudak Konya 
Galib Gültekin Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy Konya 
Kâzım Okay Konya 
Şevki Ergün Konya 
Alâettin Tiridoğlu Kütahya 
Dr.Ali Süha Delilbaşı Kütahya 
Besim Atalay Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Muhlis Erkmen Kütahya 
Receb Peker Kütahya 
Sadri Ertem Kütahya 
Vedit Uzgören Kütahya 
Dr. Hilmi Oytaç Malatya 
Emrullah Barkan Malatya 
Gl. Osman Koptagel Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı Malatya 
Mihri Pektaş Malatya 
Muttalib Öker Malatya 
Nasuhi Baydar Malatya 
Vasıf Çınay Malatya 
Dr. Saim Uzel Manisa 
Faik Kurdoğlu Manisa 
Hikmet Bayur Manisa 
Hüsnü Yaman Manisa 
Kâzım Nami Duru Manisa 
Osman Ercin Manisa 
Refik İnce Manisa 
Rıdvan Nafiz Edgüer Manisa 
Yaşar Özey Manisa 
Dr. Kemali Bayazit Maraş 
Hasan Reşid Tankut Maraş 



Mansur Bozdoğan 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Org. İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazmı Tepeyran 
Naim Erem 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Yeğena 
Gl. Naci Eldeniz 

Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 

Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfık Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Cemal Koval 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aynına 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sun Day 
Mitat Yenel 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
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Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Razi Soyer 
Hüseyin Sami 
ŞerefUluğ 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sun İçöz 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Gürcüce (1) 
Osman Şahinbaş Edirne 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Esad Uras 
Dr. Taptas [Nikola] 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Cezmi Ercin 
Adnan Menderes 
Kasım Gülek 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 

Necib Ali Küçüka 
Dr.İbrahim Tali Öngören 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Aziz Akyürek 
Gl.Pertev Demirhan 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Cemal Mersinli 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
RaufOrbay 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Vedit Uzgören 
Mihri Pektaş 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Muhittin Birgen 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
AliMünifYeğena 
Şefik Özdemir 
Yusuf Kemal Tegirşenk 
Rahmi Apak 
Refet Ülgen 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 



İspanyolca (1) 
Berç Türker 

İtalyanca (12) 
Berç Türker 
Atıf Akgüç 
Hilmi Ergeneli 

Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Cahid Çubukçu 

Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Hilmi Oytaç 
Fuad Sirmen 
Mitat Şükrü Bleda 
Hamdi Ülkümen 
Celâl Arat 

Kıpçakça (1) 
Veled İzbudak 

Kürtçe (2) 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Lâtince (1) 
Fazıl Nazmi Örkün 

Macarca (1) 
Sadettin Epikmen 

Rumca (24) 

Berç Türker 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Emin Cemal Suda 
Fatin Güvendiren 

Fazlı Güleç 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İstamat Özdamar 

Afyon K. 

Afyon K. 

Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 
Çankn 
Diyarbakır 

İzmir 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Trabzon 

Yozgad 

Yozgad 

Van 
Van 

Çankırı 

İzmir 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bolu 
Bursa 

Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Eskişehir 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Kani Karaosman 
Dr. Rıza Levent 
Org.İzzeddin Çalışlar 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
Naki Bekmen 
AtıfEsenbel 
Sırrı Day 
Sami Erkman 

Rusça (12) 
Osman Şahinbaş 
Aziz Samih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Ali Ögel 
Kahraman Anklı 
Gl. Seyfı Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rahmi Apak Mr 

Hasip Ahmed Aytuna 
Tatarca (1) 

Veled İzbudak 
Türkmence (1) 

Veled İzbudak 
Uygurca (1) 

Veled İzbudak 

Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Tunceli 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Mardin 
Mardin 
Tekirdağ O 

Tokad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 
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Mebusların İhtisaslarına Göre Tasnifi 

İhsan Tav 
Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 
Necmettin Sahir 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Ziya İsfendiyaroğlu 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
Abdülhak Fırat 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 

Adliye ve Hukuk (18) 
Ağrı (ve maliye) 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya (ve içtimaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesir 
Bingöl 
Bingöl (ve idare ve matbuat) 
Bitlis 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbuat) 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çankırı (ve dil ve maarif ve tarih) 
Çankırı 
Çorum 
Çorum (idare ve maliye) 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve ziraat) 
Diyarbakır (ve ulûmu içtimâiye ve siyasiye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir 
Eskişehir (ve tarih ve dil) 
Gazianteb (ve ziraat) 
Gazianteb (ve askerlik ve iktisat) 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ticaret ve iktisat) 
Gümüşane (ve idare ve belediyecilik, ticaret) 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
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Atıf Bayındır 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfîk Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu 
Emrullah Barkın 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Edib Ergin 

Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktisat) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
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RaifDinç 
Sinan Tekelioğlu 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmet Barutçu 
Hamdi Ülkûmen 
Raif Karadeniz 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
ArifBaytın 
İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Salih Bozok 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Ali Rıza Erem 
Eyüp Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Rize 
Seyhan (ve askerlik ve idare ve jandarma) 
Sinob 
Sinob (ve iktisat) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak (ve iktisat) 
Zonguldak 
Askerlik (68) 

Afyon Karahisar 
Ağrı 
Ankara (ve nafıa) 
Ankara 
Balıkesir 
Bilecik (ve jandarma) 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve idare ve şimendifercilik ve sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
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Bekir Kaleli 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 
Osman Ercin 
Gl. Seyfı Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

Gazianteb (ve hukuk ve iktisat) 
Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 
Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 
İstanbul 
İstanbul 
Kars (ve diplomasi) 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 
Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 
Muğla (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
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Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim İncedayı 
AtıfEsenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Gl. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Rauf Orbay 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Özençi 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Kasım Gülek 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 
Remzi Ünlü 
Celâl Bayar 
İzzet Erdal 
Nasuhi Baydar 
Salâhattin Çam 

Naim Eren 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmet Yazgan 

Seyhan (ve hukuk ve idare ve jandarma) 
Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
Tunceli (ve kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (4) 
İstanbul (ve ticaret) 
Kastamonu 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 
Bankacılık (13) 
Afyon Karahisar (ve iktisat ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Bilecik (ve iktisat ve maliye ve ticaret) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Elâzığ (ve çiftçilik ve idare) 
İsparta 
İzmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
Malatya (Edebiyat ve iktisat ve ticaret) 
Seyhan (ve maliye) 

Baytar (3) 
Niğde (ve cezacı) 
Siird 
Urfa 



Mebrure Gönenç 
Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
İskender Artun 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgûn 
Durak Sakarya 
Galib Bahtiyar Göker 
Benal Anman 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Hikmet Işık 
Mergube Gûrleyûk 
Şeref Uluğ 
Ziya Arkant 

Fakihe Öymen 

Cemal Akçın 
Tayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 
Memed Sanlı 
İsmail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 
Salih Başotaç 

Belediyecilik (15) 
Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzincan (ve hesab işleri) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 
İstanbul (ve iktisat ve maarif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya (1) 
İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve Ziraat (57) 
Afyon Karahisar (ve ticaret) 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 
Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Burdur 
Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve bankacılık ve idare) 
Erzincan (ve eczacılık) 
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Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
Fikret Atlı 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Kuleli 
Şevked Ödül 
Zühtü Akın 
İbrahim Dıblan 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Rıza Erten 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Naşit Fırat 
Damar Arıkoğlu 
Tevfık Tarman 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 

Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazianteb (ve hukuk) 
Giresun (ve askerlik) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir 
Kars (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya (Bağcılık ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve maarif, orman ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 
Mardin (Nebat hastalıkları) 
Niğde (ve matbuat) 
Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilâtı) 
Siird (Ziraat ve ziraat kimyası) 
Siird (Nafıa işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 



İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadullah Güney 
Amiral Fahri Engin 

İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Veled İzbudak 

Hakkı Kılıcoğlu 

Fethi Okyar 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. İhsan Sökmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 

Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ticaret) 
Tunceli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve iktisat ve ticaret) 

Debagat (1) 
Denizli (ve iktisat ve ticaret) 
Deniz İşleri (2) 
Muğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dil (11) 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve hukuk ve maarif ve tarih) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
Gazianteb (ve tababet) 
Gazianteb (ve hukuk ve edebiyat ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 
Sivas (ve askerlik) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

Din (1) 
Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 
Diplomasi (13) 
Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Erzurum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve maatbuat) 
Kars 
Konya (ve tarih ve maarif; 
Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
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Hikmet Bayur 
Ruşeni Barkın 
Yahya Kemal Beyatlı 
Celâl Arat 

Muammer Develi 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Eren 
Ekrem Pekel 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Agâh Sun Levend 
Hayrettin Karan 
Necmeddin Sahir 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Muhittin Baha Pars 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurd 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Turan 
Abidin Daver 

Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgat (ve askerlik) 

Dişçilik (1) 
Tokad (ve maarif) 

Eczacılık (6) 
Balıkesir 
Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Edebiyat ve matbuat (46) 
Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 
Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çankırı (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maliye ve iktisat ve maarif) 
Diyarbakır 
Elâzığ (ve maarif) 
Gazianteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
Hakkâri (ve maarif) 
Hatay (ve hukuk) 
İçel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 
İstanbul (ve maarif) 
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Ahmed Şükrü Esmer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Fuad Köprülü 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sadri Ertem 
Nasuhi Baydar 
Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Haydar Rüştü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bekit 

Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 

Gl. Seyfi Düzgören 

Aka Gündüz 
Lûtfi Gören 

İstanbul (ve diplomasi) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve maarif) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktisat) 
Niğde (ve ziraat) 
Ordu (ve ticaret ve iktisat) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisat) 
Samsun (ve maarif) 
Sinob 
Sivas (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa 

Evkaf (2) 
Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (2) 
Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Bursa (ve maarif ve içtimaiyat) 

Gümrük işleri (1) 
Mardin (ve askerlik) 

Halkçılık (2) 
Ankara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve ziraat) 
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Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rusuhi Bulayırh 
İskender Artım 
Reşad Mimaroğlu 
İzzet Özkan 

Rasih Kaplan 
Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kâmi Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Benal Arıman 
Muhittin Birgen 
Hakkı Kılıcoğlu 
Kemalettin Kamu 
Necmettin Sadak 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Necmettin Sahir 
Lûtfı Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 

Harita (1) 
Malatya (ve kadastro ve askerlik) 
Hayvancılık (1) 
Aydın (ve ziraat) 
Hesab işleri (5) 
Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşehir 
İçtimaiyat (12) 
Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Çankırı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbakır (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Mardin (maarif ve iktisat) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisat ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 

İdare (78) 
Amasya 
Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl (ve adliye ve matbuat) 
Bolu (ve halkçılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 



Gl. Naci Tınaz 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Avni Doğan 
Atıf Tûzün 
Mazhar Müfid Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işm 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Reşad Mimaroğlu 
Esad Özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Hazım Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kâzım Gürel 

Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çankırı 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 
Elâzığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve amme hukuku) 
Kars 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisat) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafıa) 
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Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Öker 
Dr. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
Hazım Tepeyran 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Yeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
Cemil Uybadm 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 

Berç Türker 
Hamza Erkan 

Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve tababet) 
Manisa (ve iktisat ve maarif ve ziraat) 
Maraş 
Maraş (ve iktisat) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 
Niğde 
Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve jandarma) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

İktisat (43) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 



Haydar Çerçel 
Fevzi Daldal 
Nurullah Sümer 
Nazmi Topcuoğlu 
Kasım Gülek 
Asım Us 
Tahir Berkay 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 
İsmail Sabuncu 
Hasan Fehmi Ataç 
Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Sadettin Serim 
Galib Gültekin 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Muhittin Birgen 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Kemalettin Kamu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 

Afyon Karahisar (ve maarif) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya 
Aydın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye ve maarif ve matbuat) 
Denizli (ve debagat ve ticaret) 
Elâzığ (ve bankacılık) 
Elâzığ (ve maliye) 
Gazianteb (ve hukuk ve askerlik) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
İstanbul (ve belediyecilik ve maarif) 
İstanbul (ve maliye ve idare) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve makine mühendisi) 
İzmir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczacı ve ticaret) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve maarif ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Mardin (ve maarif ve içtimaiyat) 
Muğla (ve hukuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Rize (ve edebiyat ve içtimaiyat) 
Sinob (ve hukuk) 
Sivas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
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Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Hüseyin Sami 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Hazım Atıf Kuyucak 

Salih Bozok 
İbrahim Tolon 
Sinan Tekelioğlu 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkıs Baykan 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Cemil Özçağlar 
Nevzad Ayaş 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fazıl Nazmi Örkün 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Nakiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Nafı AtufKansu 

Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve Maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zonguldak (ve hukuk) 
Jandarma (3) 

Bilecik (ve askerlik) 
Kocaeli (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 
Kadastro (1) 

Malatya (ve harita ve askerlik) 
Kimya (2) 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 

Kooperatifçilik (1) 
Tunceli (ve bağcılık ve askerlik) 

Maarif (56) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Balıkesir (ve tarih) 
Bolu (ve nebatat) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktisat) 
Çoruh (ve idare) 
Elâzığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 



Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Hasan Âli Yücel 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Ömer Kûntay 
Hacer Dicle 
Hazım Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sun Tarcan 
Meliha Ulaş 
Şemsa İşcen 
Ressam Şevket Dağ 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hasib Ahmed Aytuna 

Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkâri (ve matbuat) 
İçel 
İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisat) 
İstanbul (askerlik ve içtimaiyat) 
İstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Mardin (ve iktisat ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samsun (ve edebiyat) 
Seyhan 
Siird (ve resim) 
Sivas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 
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Muammer Develi 
Salise Abanozoğlu 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 
Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zühtü Akın 

Berç Türker 
İhsan Tav 
Fevzi Daldal 
Yahya Galib Kargı 
Cezmi Ercin 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 
Rüsuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Mazhar Müfıd Kansu 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Fuad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Hilmi Çoruk 
Faik Baysal 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 

Tokad (ve diş tababeti) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine (2) 
Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye (33) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisat) 
Ağrı (ve hukuk) 
Ankara (ve idare ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve iktisat) 
Balıkesir (ve idare) 
Bilecik (ve idare) 
Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çoruh (ve matbuat, iktisat ve maarif) 
Çoruh (ve idare) 
Çorum 
Çorum (ve idare ve âmme hukuku) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 
İstanbul (ve iktisat ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve ticaret) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Muş (ve iktisat) 
Niğde 



Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Salâhattin Çam 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Hüseyin Sami 
Rifat Vardar 

İzzet Arakan 
Sadettin Epikmen 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mitat Aydın 
Razi Soyer 

ArifBaytm 
İzzet Arakan 
Kâzım Gürel 
Şefik Özdemir 
Razi Soyer 

Cemil Özçağlar 

Emin Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Sıtkı Atanç 
Ahmed Sungur 

Agâh Sırrı Levend 
Ali Kâmi Akyüz 
Kâzım Nami Duru 
Hasip Ahmed Aytuna 

Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 
Sivas 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Urfa (ve iktisat) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 
Mühendisler (5) 
Eskişehir (ve nafıa ve şimendifercilik) 
İzmir (Makine mühendisi ve iktisat) 
Sivas 
Trabzon 
Urfa (ve nafıa) 

Nâfıa (5) 
Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şimendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 
Urfa (ve nafıa) 

Nebatat (1) 
Bolu (ve maarif) 
Ormancılık (4) 
Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji (4) 
Aydın (ve edebiyat ve maarif) 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maarif) 
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Ali Rana Tarhan 

Ressam Şevket Dağ 

Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Muharrem Celâl Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
İzzet Arakan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Emin Cemal Suda 

Posta, telgraf ve telefon (1) 
İstanbul 

Resim (1) 
Siird (ve maarif) 

Riyaziye (1) 
Urfa (ve maarif) 

Sanayi (7) 
Ankara (ve makine) 
Ankara 
Kastamonu (Dokumacılık ve iktisat ve ticaret) 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (Maden ve idare) 
Zonguldak (madencilik) 
Sigortacılık (1) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 
Şark İlimleri (1) 
Bursa 

Şimendifercilik (5) 
Çoruh (ve askerlik) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafıa ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 
Tabiblik (42) 

Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 



Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Kemali Bayazit 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankın 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil) 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
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İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Fuad Köprülü 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
Veled İzbudak 

Şükrü Koçak 

Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Tayfur Sökmen 
Nazmi Topçuoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Kasım Gülek 
Tevfik Temelli 
Emin Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Temel Göksel 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 

Tarih (11) 
Balıkesir (millî tarih ve maarif) 
Bolu (ve askerlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Canlan (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil) 
Yozgad (ve Türk Tarihi ve dil) 
Tayyarecilik (1) 
Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret (49) 
Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktisat) 
Balıkesir 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve maliye) 
Bitlis 
Bolu (ve orman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbuat ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktisat ve debagat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Gazianteb 
Giresun (ve hukuk ve iktisat) 
Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyecilik) 
İçel (ve ziraat) 
İçel 



Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mustafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Memed Erten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Damar Arıkoğlu 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

Veled İzbudak 

Atıf Esenbel 

İsparta (ve ziraat) 
İsprta (ve hukuk ve matbuat) 
İstanbul (ve harbiye) 
İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kastamonu (ve eczacı ve iktisat) 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Konya 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve iktisat) 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafıa işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
Tokad 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 
Türkçülük (1) 

Yozgad (ve tarih ve dil) 
Zootekni (1) 

Sivas (ve askerlik) 
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Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi 
Birinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (36) 

Ali Çetinkaya 
İsmet İnönü 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ziya İsfendiyaroğlu 
Mazhar Müfıd Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Emin Sazak 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi Ataç 
Hüsnü Özdamar 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
İsparta 

Dr. Refik Saydam 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurt 
Esad Özoğuz 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Umay 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Besim Atalay 
Yunus Nadi 
Hamdi Yalman 
Damar Arıkoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Yozgad 

İkinci Dönemdenberi Mebus Olanlar (59) 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 
Falih Rıfkı Atay 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Salih Bozok 
Dr. Emin Cemal Suda 
Refet Canıtez 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Fuad Ağralı 

Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Elâzığ 

Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 
Nafiz Dumlu 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Mükerrem Karaağaç 
Ahmed Hamdi Denizmen 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
İçel 
İsparta 
İstanbul 

Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 



Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
Şevket Ödül 
Ali Dikmen 
Ragıb Akça 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfık Fikret Sılay 
Receb Peker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Mahmud Nedim Zabcı 
Dr. Saim Uzel 
Yaşar Özey 
Mehmet Erten 

İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya J 

Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Üçüncü Dönemden Be 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 
İsmail Hakkı Mumcu 
Rifat Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Aziz Samih İlter 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 

Rıza Erten 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadm 
Haydar Rüşdü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Veled İzbudak 
Halil Türkmen 

ri Mebus Olanlar (47) 
Aziz Akyürek 
Dr.Ahmed Fikri Tüzer 
Nafî AtufKansu 
Şevket Erdoğan 
Ferid Celâl Güven 
Ali Rana Tarhan 
Tahsin Coşkan 
Reşid Özsoy 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Gürel 
Muhlis Erkmen 
Muttalip Öker 
Vasıf Çmay 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 

Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Sivas 
Tekirdağ 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşhane 
İçel 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
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İrfan Ferid Alpaya 
Hakkı Kılıçoğlu 
Zühtü Durukan 
AliMünifYegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Mardin 
Muş 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Rifat Vardar 

Dördüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (32) 

Cemal Akçin 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Kemal Turan 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe 
Sadettin Epikmen 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Beşin 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Ahmed Ulus 
ArifBaytm 
Dr. [Nikola] Taptas 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Bursa 
Elâzığ 
Eskişehir 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 

ıci Dönemden Be 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Ali Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 
Hasan Reşid Tankut 
Dr.Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 
İbrahim Mete 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Ahmed Sungur 
Hasan Karabacak 

ri Mebus Olanlar (93) 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcuoğlu 
Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz 
Hilmi Ergeneli 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

Konya 
Manisa 
Maraş 
Muğla 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Aydın 
Aydm 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çarıkın 
Çankırı 



Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Fatma Memik 
Fethi Altay 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işın 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Şükrü Âli Ögel 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Reşad Mimaroğlu 

Fuad Köprülü 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Sadettin Serim 
Faik Baysal 
Salih Turgay 
Zühtü Akın 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Alaettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedid Uzgören 

Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

v Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
Sadullah Güney 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Selim Sun Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Mehmet Ali Yörüker 
Tevfik Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Cevdet Kerim İncedayı 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Rahmi Apak 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Sırrı Day 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
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Altıncı Dönemde Mebus Olanlar (132) 
Hamza Erkan 
Belkıs Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Dr.Münir Soykam 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 
Necmeddin Sahir 
Tevfık Temelli 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfı Gören 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 
Fazlı Güleç 
Nevzad Ayaş 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bolayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 

Cahid Çubukçu 
Veli Necdet Sünkitay 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 
Osman Şahinbaş 
İskender Artun 
Salih Başotaç 
Salim Altuğ 
İzzet Arukan 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Fikret Atlı 
Yusuf Ziya Zarbun 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Gl. Cemal Mersinli 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Galib Bahtiyar Göker 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Kahraman Arıklı 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
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Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
M. Rıza Saltuğ 
Muharrem Celâl Bayar 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergim 
Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Memed Şevket Özpazarbaş 
Nasuhi Baydar 

Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

ı Malatya 
Malatya 

Manisa 
Manisa 
Manisa 

Dr. Abdülkadir Kemali Beyazıt Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayıran 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 
Cemal Karamuğla 

Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşit Fırat 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 

. 
Şemsa Işcen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 

Seyhan J 

Siird 
Sinob 
Sinob 

Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
AtıfEsenbel 
Mergube Gürleyük 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aynına 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 
Salise Abanozoğlu 

Mithat Yenal 
Hüseyin İşbay 
Razi Soyer 
Ziya Arkant 
Salim Korkmaz 
Hazmı Atıf Kuyucak 
İbrahim Ethem Bozkurd 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 

Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 

Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
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Muhtelif Dönemlerde Mebusluk Yapmış Olanlar (31) 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri 
Süreyya Örgeevren 
Fethi Okyar 
Muhittin Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Eyüp Sabri Akgöl 
Dr.İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Durak Sakarya 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 
Rauf Orbay 
FuadGökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Refik İnce 
Hazım Tepeyran 
Raif Dinç 
Süleyman Necmi Selmen 
Yahya Kemal Beyatlı 
Mitat Aydm 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

3,6 
4,6 
2,6 
2,5,6 
1,2,3,5,6 
1,5,6 
1,3,4,5,6 
1,5,6 
2,3,5,6 
3,5,6 
1,2,4,5,6 
2,6 
2,6 
1,5,6 
3,6 
1,2,5,6 
1,2,5,6 
1,5,6 
1,5,6 
1 
1,2,6 
2,3,5,6 
1,2,4,5,6 
1,4,5,6 
2,6 
1,5,6 
2,6 
2,4,5,6 
2,3,5,6 
2,6 
2,6 



İstanbul Meclisinde Âzâlık Yapmış Olanlar (39) 

Ali Çetinkaya Afyon Karahisar 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Hacim Çarıklı Balıkesir 
Fethi Okyar Bolu 
Refet Canıtez Bursa 
AtıfKamçıl Çanakkale 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfıd Kansu 
Zülfı Tiğrel 

Çorum 
Çorum 
Çoruh 
Diyarbakır 
Edirne 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 

Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin İnankur 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Göker istanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Halil Menteşe İzmir 

Halil Menteşe 
Şükrü Saraçoğlu 
Rauf Orbay 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
AliMünifYeğena 
Hilmi Uran 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Hasan Saka 
Mehmed Emin Yurdakul 
Hakkı Ungan 
RaifDinç 
Yusuf Ziya Özençi 

İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 

Boşalan Mebusluklar ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler 
Ölenler 
Altıncı Devrenin birini İçtimâi zafında ölüm suretile sekiz mebusluk inhilâl 

etmiştir. Bunların isimleri ile vefatlarının Heyeti Umumiyeye tebliğ tarihleri 
aşağıdadır: 
Afyon Karahisar Cemal Akçın 25.XII.1940 
Ağrı İhsan Tav 11.VIII.1941 
Antalya Cezmi Ercin 30.XII.1940 
Bilecik Salih Bozok 2. V. 1941 
Bolu Dr. Emin Cemal Suda 20.XII.1940 
Çankırı Ziya İsfendiyaroğlu 11.XI. 1940 
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Denizli Dr. Kâzım Samanlı 12.111.1941 
Diyarbakır Zülfü Tiğrel 11 .XI. 1940 
Kars Gl. Muhittin Akyüz 22.XI. 1940 
Manisa Dr. Saim Uzel 15.K.1941 

Iskatlar 
Altıncı Devrenin ikinci içtimâi zarfında Mardin Mebusu Muhiddin Birgen, 

Heyeti Umumiyenin 13. VI. 1941 tarihli 64 üncü inikadında aşağıda yazılı 1245 
sayılı kararı veçhile mebusluktan ıskat edilmiştir: 

Mardin mebusu Muhittin Birgeriin iki ayı mütecaviz bir zamandan beri 
Meclisi Âliye devam etmediği ve yoklamalarda bulunmadığı, açık reylere iştirak 
etmediği ve mensup olduğu encümen toplantılarına da gelmediği tesbit edilmiş ve 
bu müddet zarfında mezuniyet istihsali için müracaat etmediği gibi bir gûna ma
zeret da serdeylememiş olduğundan Teşkilâtı Esasiye Kanununun 28 inci madde
si hükmüne tevfikan mumaileyhin mebusluğunun sakıt olmuş bulunduğuna karar 
verilmiştir. 

Seçimler 
1. İkinci içtimâ zarfında açık kalan Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çankırı, 

Diyarbakır ve Kars mebusluklarına seçilenler ile bunların intihap mazbatalarının 
tasdik tarihleri aşağıda gösterilmiştir: 

Afyon Karahisar Şevket Raşid Hatipoğlu 6.1.1941 
Antalya Celâl Sait Siren 6.1. 1941 
Bolu Nurullah Esat Sümer 6.1. 1941 
Çankırı Avni Doğan 6.1. 1941 
Diyarbakır Dr. Şükrü Emed 6.1. 1941 
Kars Etem İzzet Benice 6.1.1941 

2. Açık olan Ağrı, Bilecik, Denizli, Manisa ve Ivlardin mebusluklarına 
20.X.1941'de seçim yapılmış ise de intihapları yaz tatilinde vukubulduğundan 
Heyeti Umumiyeye arzedilmemiştir. 

28.IX.1941 tarihinde vefat eden Denizli mebusu Necib Ali Küçüka, 7.X.1941 
de vefat eden İçel mebusu Gl. Cemal Mersinli ile 22.X .1941 tarihinde vefat eden 
İstanbul mebusu Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel ve Tokad mebusu Gl. Sıtkı 
Üke'nin ölümleri yaz tatilinde vukubulduğundan Heyeti Umumiyeye tebliğ 
edilmemiş ve yerleri açık kalmıştır. 
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İkinci İçtimâ Zarfında Umumî Heyet Kararı ile İzinli Mebuslar 
İkinci İçtimâ zarfında aşağıda gösterilen üyeler, Umumî Heyet Karariyle izin 

almışlardır: 
Afyon K. 
Amasya 
Amasya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Bilecik 

Bolu 
Bolu 

Burdur 

Bursa 

Bursa 
Çankırı 

Çorum 
Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Diyarbakır 
Edime 

Edime 

Elâzığ 

Erzurum 
Gazianteb 

Gazianteb 

Giresun 
Gümüşane 
Hatay 

Hatay 
Hatay 

Berç Türker 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Nazmi Topcoğlu 
Nazmi Topcoğlu 

Salih Bozok 

Fethi Okyar 
Fethi Okyar 

Memed Sanlı 

Dr. Refik Güran 
Dr. Refik Güran 
Fâzıl Nazmi Örkün 

İsmet Eker 
Emin Aslan Tokad 

Dr. İbrahim Tali Öngören 

Rüştü Bekit 

Rüştü Bekit 
Dr. Fatma Memik 

Temel Göksel 

Fâzıl Ahmed Aykaç 
Dr. Fikri Tüzer 

Ahmet Aksu 

Nuri Pazarbaşı 

Gl. İhsan Sökmen 
Hasan Fehmi Ataç 
Abdullah Mursaloğlu 

Abdullah Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen 

1,5 ay hastalığına binaen 
2 ay 
1 ay 
10 gün mazeretine 
1 ay hastalığına 

2 ay 

1 ay mazeretine 

2 ay hastalığına 

2 ay 
2 ay 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

•1 

15 gün mazeretine binaen 
20 gün hastalığına 

20 gün mazeretine 
1 ay hastalığına 
1,5 ay hastalığına 

lay 
lay 
lay 
lay 
3 hafta mazeretine 

lay 
1 ay hastalığına 

2 ay 
1 ay mazeretine 

1 ay hastalığına 

2 ay 

lay 
15 gün hastalığına 

1,5 ay mazeretine 
2 ay hastalığına 

II 

•1 

•1 

II 

•1 

II 

•I 

II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

3.1.1941 
23. V .1941 
23. V .1941 
2. VII .1941 
12. VI .1941 

3.1.1941 
2. VII .1941 

31. III .1941 
19. ffl .1941 
23. V .1941 

2. VII .1941 

23. V .1941 
2. Vn .1941 

20. XI .1940 
12. VI. 1941 
2. VE .1941 

12. VII .1941 

3.1.1941 

13. XI .1941 

19. III .1941 
3.1.1941 

3.1.1941 
2. VII .1941 
19. IH .1941 

12. VI .1941 

31. III .1941 
23. V .1941 

13. XI .1940 

23. V.1941 

20. XI .1940 

286 



Hatay 
Hatay 
İsparta 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 

Malatya 

Manisa 

Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
Hüsnü Özdamar 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Ahmet Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Celâl Bayar 

Halil Menteşe 
Halil Menteşe 
Memed Aldemir 

Hüsrev Kızıldoğan 
Hüsrev Kızıldoğan 
Nuri Tamaç 
Sadettin Serim 
Zühtü Akın 
Hazım Börekçi 
Hazım Börekçi 
İzzet Özkan 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Kemalettin Olpak 
Orgl.Ali Sait Akbaytuğan 
Orgl. Ali Sait Akbaytuğan 
Orgl. Ali Sait Akbaytuğan 

Fuad Gökbudak 
Fuad Gökbudak 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Mihri Pektaş 

Vasıf Çmay 

Dr. Saim Uzel 

2 ay II 

1,5 ay mazeretine binaen 
2 ay hastalığına 

20 gün hastalığına 
1 ay 

lay 
2 ay 

2 ay 
2 ay 
2 ay mazeretine 

1 ay 
1 ay 

1,5 ay 

M 

•1 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

•I 

M 

II 

1,5 ay hastalığına binaen 
2 ay 
1,5 ay 
2 ay 
50 gün mazeretine 
1 ay 
2 ay hastalığına 
1 ay 
2 ay " 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 

1 ay mazeretine 
lay 
2 ay hastalığına 
20 gün mazeretine 

1,5 ay hastalığına 

2 ay 

•I 

•t 

•1 

II 

•I 

M 

•I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

İt 

•I 

II 

M 

19. III .1941 

23. V.1941 
2. VII .1941 

13. XI .1940 
2. VII .1941 
2. VII .1941 
13. XI .1940 

19. III .1941 
23. V .1941 

12. VI . 1941 
3.1.1941 

2. VII .1941 
23. V.1941 

3.1.1941 
31. III .1941 
2. VII .1941 
23. V.1941 
23.V.1941 

20. XI .1940 
31. III .1941 
19. III. 1941 
19. III. 1941 
19. III. 1941 
23. V . 1941 

13. XI . 1940 
19. III. 1941 
23. V.1941 

3.1.1941 
19. III .1941 
23. V . 1941 

3.1.1941 

23. V.1941 

12. VI . 1941 

287 



Manisa 

Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Muş 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 

Dr. Saim Uzel 

Kani Karaosman 
Refik İnce 
Dr. Kemali Beyazıt 
Ziya Kayran 
Ziya Kayran 
Hakkı Kılıçoğlu 
Hakkı Kılıçoğlu 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Kemalettin Kamu 
RaifDinç 
RaifDinç 
Meliha Ulaş 
İbrahim Mete 
İbrahim Mete 
Salâhaddin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Cemal Aliş 
İsmail Memed Uğur 
Gl. Sıtkı Üke 
Hamdi Ülkümen 
Daniş Eyiboğlu 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 
Veled İzbudak 

2 ay 

3 hafta mazeretine " 
1 ay hastalığına " 
1,5 ay mazeretine " 
1,5 ay 
1 ay '* 
2 ay hastalığına " 
2 ay " 
2 ay " 
1 ay " 
2 ay mazeretine 
1 ay hastalığına 
2 ay 
1,5 ay mazeretine 
1,5 ay " 
1,5 ay hastalığına 
1 ay 
1 ay 
6 hafta hastalığına 
2 ay 
2 ay 
20 gün mazeretine 
2 ay hastalığına 
1 ay 
1,5 ay mazeretine 
20 gün hastalığına 
1 ay mazeretine 
2 ay hastalığına 
20 gün mazeretine 
lay 
1 ay hastalığına 
lay 
1 ay mazeretine 
2 ay hastalığına 

2. VII .1941 

23. V.1941 
23. V .1941 
2. VII .1941 
20. XI .1941 
2. VII .1941 
19. III .1941 
23. V.1941 
23. V.1941 

3.1.1941 
12. VI .1941 
23. V .1941 
19. III .1941 
12. VI .1941 
12. VI .1941 
2. VII .1941 

3.1.1941 
13. XI .1940 

3.1.1941 
23. V . 1941 
23. V . 1941 

3.1.1941 
12. VI .1941 
2. VII .1941 

3.1.1941 
2.VII.1941 

" 20. XI .1940 
" 12. VI .1941 
" 2. VII .1941 

3.1.1941 
23. V .1941 

" 12. VI .1941 
23. V.1941 
23. V .1941 
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Teşriî Masuniyet 

İkinci İçtimâ zarfında teşriî masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu olan 
zatlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir: 

Ankara Ahmed Ulus 
Birinci tctimâdan Kalanlar 

Türk parası kıymetini ko- Takibat icrasının Devre sonuna 
ruma kanununa muhalif bırakılmasına 30.IV. 1941 tarihin-
hareketde 

İçel Ferid Celâl Güven Matbuat kanununa 
muhalif hareket 

Kastamonu Hacer Dicle ve 
Muharrem 
Celâl Bayar 

Muğla Yunus Nadi 

Memuriyet vazifesini 
suiistimal 

Matbuat kanununa 
muhalif hareket 

Seyhan Sinan Tekelioğlu Tahkir 

Siird Şefik Özdemir Dövmek suçundan 

Tokad Hasip Ahmed 
Aynına 

Trabzon Şerif Bilgen 

Urfa ŞerefUluğ 

Tahrifat 

Kanun hilâfına 
muamele yapmak 

Vazifesini suiistimal 

karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 27.XII.1940 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasmın Devre sonuna 
bırakılmasına 25.1VI941 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 27.XII.1940 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 27.XII.1940 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 6.1.1941 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Encümendedir 

Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 30.IV. 1941 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 30.IV 1941 tarihin
de karar verilmiştir. 

Ankara Ahmed Ulus 

Denizli Dr. Kâzım 
Samanlı 

İkinci İçtimâ Esnasında Gelenler 
Türk parası kıymetini Encümendedir. 
koruma kanununa muhalif 
hareket 
Bankalar kanununa 
muhalif hareket 

Mumaileyh 12.111.1941 tarihinde 
vefat ettiğinden muameleye 
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Denizli Necib Ali Küçüka Matbuat kanununa 
muhalif hareket 

İçel Turhan Cemal Memuriyet vazifesini 
Beriker ihmal 

Turhan Cemal Yolsuz sarfiyat ve saire 
Beriker 

içel 

Konya Şevki Ergun Vazifesini ihmal ve 
suiistimal 

Ordu Ahmed İhsan Müstehcen mahiyeti 
Tokgöz haiz neşriyat 

mahal olmadığı hakkındaki 
Muhtelit Encümen mazbatası 
Umumî Heyetin 25.IV. 1941 tarih
li 44 ncü inikadında okunmuştur. 
Takibat icrasmm Devre sonuna 
bırakılmasına 14.IV 1941 tarihin
de karar verilmiştir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 15.DC.1941 tarihin
de karar verilmiştir. 
Encümendedir. 

Takibat icrasmm Devre sonuna 
.bırakılmasına 16.V1941 tarihinde 
karar verilmiştir. 
Mumaileyh hakkındaki hukuku 
umumiye dâvası devam etme
diğinden tâyini muameleye mahal 
olmadığına dair olan Muhtelit 
Encümen mazbatası Umûmî 
Heyetin 25.IV 1941 tarihli 44 ncü 
inikadında okunmuştur. 

Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler 
Bu İctimâda, böyle bir vazife tahaddüs etmemiştir." 
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VI. DÖNEM MEBUSLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER30 

(1 Teşrinisani [Kasım] 1941 - 31 Teşrinievvel [Ekim] 1942) 

Mebusların Soyadlarına Göre Tasnifi 

- A -
"Abanozoğlu 
Ağakay 
Ağralı 
Akbaytuğan 
Akça 
Akçakoca Akça 
Akgöl 
Akgüç 
Akın 
Akkaya 
Akosman 
Akpınar 
Aksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktın 
Akyürek 
Akyüz 
Alataş 
Aldemir 
Aliş 
Alpaya 
Alpsar 
Alsan 
Altay 
Altuğ 
Apak 

Salise 
Dr. Mehmed Ali 
Fuad 
Or.Gl. Ali Said 
Ragıb 
Fahri 
Eyüb Sabri 
Atıf 
Zühtü 
Münir 
İzzet 
Muzaffer 
Numan 
Ömer Asım 
Ahmet 
Nafiz 
Aziz 
AliKâmi 
Dr. Hulusi 
Mehmet 
Cemal 
İrfan Ferit 
İsmail Kemal 
Zeki Mesud 
Fethi 
Salim 
Rahmi 

Trabzon 
Gazianteb 
Elâzığ 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 
Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 
Antalya 
Gazianteb 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
İstanbul 
Aydın 
İzmir 
Sinob 
Mardin 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Tekirdağ 

30 T.B.M.M. Yıllık, Üewe: Vl-İctimâ: 3, 1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942. Ankara 
15.11.1943 Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 401-465. ss. 
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Arat 
Araz 
Ankan 
Anklı 
Ankoğlu 
Anman 
Arkan 
Arkant 
Arukan 
Artun 
Arvas 
Aslan 
Ataç 
Atalay 
Ataman 
Atanç 
Atay 
Atay 
Atlı 
Ayaş 
Aydın 
Aykaç 
Aykurd 
Aynına 

Bacak 
Balkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 
Barutçu 
Basara 
Başkaya 
Başotaç 
Bayar 

Celâl 
Rifat 
Saffet 
Kahraman 
Damar 
Benal 
Dr. Akif 
Ziya 
İzzet 
İskender 
İbrahim 
Dr. Tevfık 
Hasan Fehmi 
Besim 
Şükrü 
Sıtkı 
Cemil 
Falih Rıfkı 
Fikret 
Nevzad 
Mitat 
Fâzıl Ahmed 
İzzet Ulvi 
Hasip Ahmed 

- B -
Mustafa 
Fuad 
Şakir 
Emrullah 
Ruşeni 
Faik Ahmed 
Ziya 
Yusuf 
Salih 
Celâl 

Yozgad 
Ankara 
Erzincan 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankırı 
Yozgad 
Eskişehir 
Erzincan 
Van 
Kastamonu 
Gümüşane 
Kütahya 
Muş 
Tokad 
Sinob 
Ankara 
Giresun 
Bursa 
Trabzon 
Elâzığ 
Hakkâri 
Tokad 

Kütahya 
Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Sivas 
Denizli 
Erzincan 
İzmir 
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Bayar 
Baydar 
Bayındır 
Baykan 
Bayrak 
Baysal 
Baytın 
Bayur 
Bekit 
Bekmen 
Bele 
Bengisu 
Benice 
Beriker 
Berkay 
Berker 
Berkman 
Beyatlı 
Beyazıt 
Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Bleda 
Boya 
Bozdoğan 
Bozkurd 
Bozkurd 
Bozma 
Boztepe 
Börekçi 
Bulayırlı 
Burcu 

Camtez 
Cantekin 

Muharrem Celâl 
Nasuhi 
Atıf 
Belkıs 
Halid 
Faik 
Arif 
Hikmet 
Rüştü 
Naki 
Gl. Refet 
Dr. Mustafa 
Etem İzzet 
Turhan Cemal 
Tahir 
Dr. Muhtar 
Dr. Hamdi 
Yahya Kemal 
Dr.Kemali 
Şerif 
Vehbi 
Abidin 
Mitat Şükrü 
Münib 
Mansur 
İbrahim Etem 
Mahmud Esad 
Mustafa 
Halil Nihad 
Hazım 
Rusuhi 
Osman Niyazi 

- C -
Refet 
Dr. Mustafa 

Kastamonu 
Malatya 
İstanbul 
Ankara 
Ağrı 
Kayseri 
Ankara 
Manisa 
Diyarbakır 
Siird 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
İçel 
Denizli 
İçel 
Denizli 
Tekirdağ 
Maraş 
Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Sivas 
Van 
Maraş 
Zonguldak 
İzmir 
Zonguldak 
Trabzon 
Kırşehir 
Çanakkale 
Balıkesir 

Bursa 
Çorum 
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Cavid 
Cebesoy 
Cimcoz 
Coşar 
Coşkan 

Çağıl 
Çakır 
Çalışlar 
Çam 
Çamaş 
Çambel 
Çarıklı 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çınay 
Çiner 
Çiyiltepe 
Çoruk 
Çubukçu 

Dağ 
Daldal 
Daver 
Day 
Demir 
Demir 
Demirağ 
Demirel 
Demirhan 
Denker 
Denizmen 
Delilbaşı 
Develi 
Devrin 

Hasan 
Gl.AliFuad 
Salâh 
Hüseyin Sami 
Tahsin 

-ç-
Münir 
Hüsnü 
Org. İzzeddin 
Salâhattin 
İsmail 
Hasan Cemil 
Hacim 
Haydar 
Ali 
Vasıf 
Remzi 
Fuad Ziya 
Hilmi 
Cahid 

- D -
Ressam Şevket 
Fevzi 
Abidin 
Sun 
Dr. Vehbi 
Memed 
Abdurrahman Naci 
Eşref 
Gl. Pertev 
Burhanettin 
Ahmed Hamdi 
Dr. Ali Süha 
Muammer 
Şinasi 

Rize 
Konya 
İstanbul 
Urfa 
Kastamonu 

Çorum 
Samsun 
Muğla 
Seyhan 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Malatya 
Sivas 
Elâzığ 
Kastamonu 
Diyabakır 

Siird 
Ankara 
İstanbul 
Trabzon 
Ordu 
Balıkesir 
Sivas 
Ankara 
Erzurum 
Kırklareli 
İstanbul 
Kütahya 
Tokad 
Zonguldak 
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Dicle 
Dikmen 
Dikmen 
Dilenire 
Dilmen 
Dinç 
Dıblan 
Doğan 
Dumlu 
Duru 
Dursun 
Durukan 
Düşünsel 
Düzgören 

Edgüer 
Eker 
Ekşi 
Eldeniz 
Elgün 
Emed 
Engin 
Epikmen 
Ercin 
Erdal 
Erdemgil 
Erdoğan 
Erel 
Erem 
Erem 
Ergeneli 
Ergin 
Ergim 
Ergun 
Eriş 

Hacer 
Ahmed Hamdi 
Ali 
Dr. Saim Ali 
İbrahim Necmi 
Raif 
İbrahim 
Avni 
Nafiz 
Kâzım Nami 
Kâmil 
Zühtü 
Feridun Fikri 
Gl. Seyfı 

- E -
Rıdvan Nafiz 
İsmet 
Hüseyin 
Gl. Naci 
Nakiye 
Dr. Şükrü 
Amiral Fahri 
Sadettin 
Osman 
İzzet 
Gl. Akif Öztekin 
Şevket 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Naim 
Ali Rıza 
Hilmi 
Edib 
Şevki 
Ekrem 
Muammer 

Kastamonu 
Konya 
Kocaeli 
Rize 
Burdur 
Rize 
Kocaeli 
Çarıkın 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Samsun 
Bingöl 
Mardin 

Manisa 
Çorum 
Ordu 
Seyhan 
Erzurum 
Diyarbakır 
Samsun 
İzmir 
Manisa 

Konya 
Sivas 
Gümüşane 
İstanbul 
Niğde 
Çoruh 
Çanakkale 
Mardin 
Konya 
Ankara 
Ankara 
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Erişken 
Erkan 
Erkman 
Erkmen 
Ertem 
Erten 
Erten 
Esmer 
Esen 
Esenbel 
Etili 
Eyüboğlu 

Fırat 
Fırat 

Gerçeker 
Germen 
Gökbudak 
Göker 
Göker 
Göksel 
Göle 
Göktepe 
Gönenç 
Gören 
Gövsa 
Güleç 
Gülek 
Gültekin 
Günaltay 
Gündüz 
Güney 
Güntekin 
Güran 

Resai 
Hamza 
Sami 
Muhlis 
Sadri 
Memed 
Rıza 
Ahmed Şükrü 
Ali Rıza 
Atıf 
Ziya Gevher 
Daniş 

- F -
Abdülhak 
Naşid 

- G -
Mustafa Fehmi 
Dr. Mazhar 
Fuad 
Ali Muzaffer 
Galib Bahtiyar 
Temel 
Münir Hüsrev 
Nuri 
Mebrure 
Lûtfî 
İbrahim Alâettin 
Fazlı 
Kasım 
Galib 
Şemsettin 
Aka 
Sadullah 
Reşad Nuri 
Dr. Refik 

Tokad 
Afyon Karahisar 
Tunceli 
Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
İstanbul 
Siird 
Sivas 
Çanakkale 
Trabzon 

Erzincan 
Samsun 

Bursa 
Aydın 
Konya 
Konya 
İstanbul 
Edirne 
Erzurum 
Aydın 
Afyon Karahisar 
Bolu 
İstanbul 
Bursa 
Bilecik 
Konya 
Sivas 
Ankara 
Muğla 
Çanakkale 
Bursa 
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Gürel 
Gürleyük 
Gürpınar 
Güven 
Güvendiren 

Hatipoğlu 

İçöz 
İlker 
İlter 
İnankur 
İnce 
İncedayı 
İnönü 
İzbudak 

Işık 
Işın 

Kahraman 
Kalaç 
Kaleli 
Kaltakkıran 
Kamçıl 
Kamu 
Kansu 
Kansu 
Kaplan 
Karaağaç 
Karabacak 
Karabekir 
Karacan 
Karadeniz 
Karamursal 

Kâzım 
Mergube 
Hüseyin Rahmi 
Ferid Celâl 
Fatin 

- H -
Şevket Raşit 

- İ -
Sırrı 
Nazmi 
Aziz Samih 
Emin 
Refik 
Cevdet Kerim 
İsmet 
Veled 

- I -
Hikmet 
Osman 

- K -
Dr. Galib 
Ahmed Hilmi 
Bekir 
Faik 
Atıf 
Kemalettin 
Mazhar Müfid 
Nafı Atıf 
Rasih 
Mükerrem 
Hasan 
Gl. Kâzım 
Şerafettin 
Raif 
Ziya 

Konya 
Sivas 
Kütahya 
İçel 
Bursa 

Afyon Karahisar 

Yozgad 
İzmir 
Erzincan 
İçel 
Manisa 
Sinob 
Ankara 
Yozgad 

Sivas 
Eskişehir 

Bursa 
Kayseri 
Gazianteb 
Edirne 
Çanakkale 
Rize 
Çoruh 
Giresun 
Antalya 
İsparta 
Zonguldak 
İstanbul 
Kars 
Trabzon 
İstanbul 
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Karamuğla 
Karan 
Karaosman 
Kargı 
Kayaalp 
Kayran 
Kitabcı 
Kılıcoğlu 
Kızıldoğan 
Koçak 
Konuk 
Koptagel 
Korkmaz 
Kovalı 
Köken 
Köprülü 
Köstekçioğlu 
Kuleli 
Kunt 
Kural 
Kurdoğlu 
Kuyucak 
Küçüka 
Küntay 

Levend 
Levend 

Marmaralı 
Melek 
Menıik 
Menemencioğlu 
Menderes 
Mengi 
Menteşe 
Mersinli 

Cemal 
Hayrettin 
Kani 
Yahya Galib 
Nuri 
Ziya 
Hüsnü 
Hakkı 
Hüsrev 
Şükrü 
Dr. Sadi 
Gl. Osman 
Salim 
Cemal 
Rahmi 
Fuad 
Süleyman 
Hamdi 
Bekir Sıtkı 
Dr. Hüsamettin 
Faik 
Hazmı Atıf 
Necib Ali 
Ömer 

- L -
Agâh Sim 
Dr. Rıza 

- M -
Dr. Abravaya 
Dr. Abdurrahman 
Dr. Fatma 
Hasan 
Adnan 
Halid 
Halil 
Gl. Cemal 

Muğla 
Balıkesir 
Manisa 
Ankara 
Çorum 
M araş 
Muğla 
Muş 
Kars 
Erzurum 
Bursa 
Malatya 
Yozgad 
Tokad 
İzmir 
Kars 
Çorum 
Kırklareli 
Hatay 
Ağrı 
Manisa 
Denizli 
Denizli 
Kars 

Aydm 
Mardin 

Niğde 
Gazianteb 
Edirne 
Mardin 
Aydm 
Niğde 
İzmir 
İçel 
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Mete 
Mimaroğlu 
Mumcu 
Mursaloğlu 

Nadi 

Okay 
Okyar 
Olpak 
Onat 
Onay 
Oral 
Orbay 
Örer 
Orhon 
Oruçoğlu 
Ovacık 
Oytaç 

Ödül 
Ögel 
Öker 
Ökmen 
Öktem 
Öngören 
Örgeevren 
Örkün 
Örs 
Öymen 
Özalp 
Özçağlar 
Özdamar 
Özdamar 
Özdemir 
Özkan 

İbrahim 
Reşad 
îsmail Hakkı 
Abdullah 

• - N -

Yunus 
- O -

Kâzım 
Fethi 
Kemalettin 
Naim Hazım 
Talât 
Cavid 
Rauf 
Kenan 
Zihni 
Hulusi 
Ahmed 
Dr. Hilmi 

- Ö -
Şevket 
Şükrü Ali 
Muttalib 
Mümtaz 
Haydar Rüştü 
Dr. İbrahim Tali 
Süreyya 
Fâzıl Nazmi 
Türkân 
Fakihe 
Gl. Kâzım 
Cemil 
Hüsnü 
İstamat 
Şefik 
İzzet 

Seyhan 
İzmir 
Amasya 
Hatay 

Muğla 

Konya 
Bolu 
Kocaeli 
Konya 
Giresun 
Niğde 
Kastamonu 
Manisa 
Kars 
Sinob 
İçel 
Malatya 

Kırklareli 
İstanbul 
Malatya 
Ankara 
Tunceli 
Diyarbakır 
Bitlis 
Çankırı 
Antalya 
İstanbul 
Balıkesir 
Bolu 
İsparta 
Eskişehir 
Siird 
Kırşehir 
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Özençi 
Özer 
Özey 
Özoğuz 
Özpazarbaşı 
Özsoy 
Öztrak 

Pars 
Pazarbaşı 
Pekel 
Pekel 
Peker 
Pektaş 
Poroy 

Renda 

Sabuncu 
Sadak 
Sağıroğlu 
Saka 
Sakarya 
Saltuğ 
Sanlı 
Saraçoğlu 
Saydam 
Sazak 
Selçuk 
Selçuk 
Selmen 
Serim 
Sevüktekin 
Seyfeli 
Siren 

Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 
Yaşar 
Esad 
Memed Şevket 
Reşid 
Faik 

- P -
Muhittin Baha 
Nuri 
Ekrem 
Galib 
Receb 
Mihri 
Nâzım 

- R -
Mustafa Abdülhalik 

- S -
İsmail 
Necmettin 
Sabit 
Hasan 
Durak 
Rıza 
Memed 
Şükrü 
Dr. Refik 
Emin 
Hamdi 
Rahmi 
Süleyman Necmi 
Sadettin 
Gl. Kâzım 
Memed 
Celâl Sait 

Zonguldak 
Eskişehir 
Manisa 
Kars 
Malatya 
Kayseri 
Tekirdağ 

Bursa 
Gazianteb 
Yozgad 
Tokad 
Kütahya 
Malatya 
Tokad 

Çankırı 

Giresun 
Sivas 
Elâzığ 
Trabzon 
Gümüşane 
Kastamonu 
Burdur 
İzmir 
İstanbul 
Eskişehir 
Hatay 
Balıkesir 
Samsun 
Kayseri 
Diyarbakır 
Kırşehir 
Bolu 
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Sirmen 
Sılan 
Sılay 
Somyürek 
Sorağman 
Soydemir 
Soyer 
Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Sözener 
Suner 
Sungur 
Sümer 
Sûnkitay 

Şahin 
Şahinbaş 
Şarlan 
Şener 
Şeremetli 

Talay 
Tamaç 
Taner 
Tankut 
Taptas 
Tarcan 
Tarhan 
Tarman 
Taşçıoğlu 
Tecirli 
Tekelioğlu 
Temelli 

Fuad 
Necmeddin Sahir 
Tevfik Fikret 
Dr. Hasan Vasıf 
Dr. Fuad 
Gl. Zeki 
Razi 
Dr. Münir 
Faik 
Gl. İhsan 
Tayfur 
Fevzi 
Dr. Muhlis 
Ahmed 
Nurullah Esad 
Veli Necdet 

- ş-
Memed 
Osman 
Hamdi 
Dr. Şakir 
Hilmi 

- T -
Dr. Rasim Ferid 
Nuri 
Osman 
Hasan Reşid 
Dr. [Nikola] 
Selim Sırrı 
Ali Rana 
Tevfik 
Ömer 
Memed 
Sinan 
Tevfik 

Rize 
Bingöl 
Konya 
Giresun 
Kocaeli 
Erzurum 
Urfa 
Antalya 
Niğde 
Giresun 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Yozgad 
Antalya 
Diyarbakır 

Gazianteb 
Edirne 
Ordu 
Aydın 
Balıkesir 

Niğde 
Kastamonu 
Malatya 
Maraş 
Ankara 
Ordu 
İstanbul 
Seyhan 
Kayseri 
Hatay 
Seyhan 
Bitlis 



Tengirşenk 
Tepeyran 
Tiridoğlu 
Tiritoğlu 
Tınaz 
Tokad 
Toker 
Topcuoğlu 
Tokgöz 
Tolon 
Tör 
Trak 
Tunca 
Turan 
Turgay 
Tüzer 
Tümer 
Türel 
Türker 
Türkmen 
Türkmen 
Tüzün 

Uğur 
Ulaş 
Uludağ 
Uluğ 
Ulus 
Ulusan 
Umay 
Ungan 
Uran 
Uras 
Uraz 
Us 

Yusuf Kemal 
Hazım 
Alâettin 
Fahrettin 
Gl. Naci 
Emin Aslan 
Nazmi 
Nazmi 
Ahmed İhsan 
İbrahim 
Edib Servet 
Nazmi 
Dr. Cemal 
Kemal 
Salih 
Dr. Ahmed Fikri 
Asım 
Ali Rıza 
Berç 
Halil 
Abdülgani 
Atıf 

- U -
İsmail Memed 
Meliha 
Dr. Osman Şevki 
Şeref 
Ahmed 
Mustafa 
Dr. Fuad 
Hakkı 
Hilmi 
Esad 
Sadettin 
Asım 

Sinob 
Niğde 
Kütahya 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Aydın 
Ordu 
Kocaeli 
Gümüşane 
Tekirdağ 
Antalya 
İsparta 
Kayseri 
Erzurum 
Manisa 
Konya 
Afyon Karahisar 
Zonguldak 
Hatay 
Çoruh 

Sivas 
Samsun 
Konya 
Urfa 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 
Van 
Seyhan 
Amasya 
İstanbul 
Çoruh 
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Uybadın 
Uzay 
Uzgören 
Uzunçarşılı 

Üke 
Ülgen 
Ülgen 
Ülkü 
Ülkümen 
Ünlü 
Ürgüblü 

Vardar 

Yalçın 
Yalman 
Yaman 
Yargı 
Yazgan 
Yeğena 
Yenel 
Yerlikaya 
Yeşilyurd 
Yiğit 
Yöntem 
Yörüker 
Yukaruç 
Yunus 
Yurdakul 
Yücel 

Zabcı 
Zarbun 
Zırh 

Cemil 
Yahya Sezai 
Vedid 
İsmail Hakkı 

- Ü -
Gl. Sıtkı 
Dr. Zihni 
Refet 
Dr. Hüseyin 
Hamdi 
Remzi 
Suad Hayri 

- V -
Rifat 

- Y -
Hüseyin Cahid 
Hamdi 
Hüsnü 
Salâh 
Gl. Ahmed 
Ali Münif 
Mitat 
Emin 
Dr. Ahmed Ruhi 
İbrahim Süreyya 
Ali Canib 
Memed Ali 
Avni 
Şehime 
Mehmed Emin 
Hasan Âlî 

- Z -
Mahmud Nedim 
Yusuf Ziya 
Ali 

Tekirdağ 
Balıkesir 
Kütahya 
Balıkesir 

Tokad 
Bolu 
Urfa 
Kırşehir 
Trabzon 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

Çankırı 
Ordu 
Manisa 
Kocaeli 
Urfa 
Seyhan 
Tunceli 
Bolu 
Burdur 
Kocaeli 
Ordu 
Samsun 
Çanakkale 
İzmir 
Urfa 
İzmir 

Malatya 
Gümüşane 
Rize 



Mebusların Doğum Tarihlerine Göre Tasnifi 

1864 doğumlular 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hazım Tepeyran 

1868 doğumlular 
Kemalettin Olpak 

1869 doğumlular 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Kütahya 
Niğde 

Kocaeli 

Bursa 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ziya Basara 
Mehmed Emin Yurdakul 
Veled İzbudak 

1870 doğumlular 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 

1871 doğumlular 
Dr. [Nikola] Taptas 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Akkaya 
Ali Kâmi Akyüz 
Süleyman Necmi Selmen 

1872 doğumlular 
Org. Ali Said Akbaytugan 
Hakkı Kılıcoğlu 
İsmail Çamaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Münib Boya 

1873 doğumlular 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 

Ordu 
Sivas 
Urfa 
Yozgad 

Afyon K. 
Amasya 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 

Ankara 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Samsun 

Kocaeli 
Muş 
Ordu 
Urfa 
Van 

Bursa 
Bursa 

Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Ziya Karamursal 
Mustafa Ulusan 

1874 doğumlular 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Mazhar Müfıd Kansu 
Emin İnankur 
Halil Menteşe 
Gl. Osman Koptagel 
Kani Karaosman 
Faik Soylu 
Selim Sim Tarcan 
RaifDinç 
AliMünifYeğena 
Mitat Şükrü Bleda 

1875 doğumlular 
ArifBaytın 
Osman Niyazi Burcu 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Nuri Kayaalp 
Dr.İbrahim Tali Öngören 
Hüsnü Özdamar 
Esad Özoğuz 
Rıza Saltuğ 
Nazmi Toker 
Ali Dikmen 
Gl.Naci Eldeniz 
Ressam Şevket Dağ 
Yusuf Ziya Özençi 

Giresun 
İçel 
İstanbul 
Konya 

Ankara 
Çorum 
Çorum 
Çoruh 
İçel 
İzmir 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Seyhan 
Sivas 

Ankara 
Balıkesir 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
İsparta 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Seyhan 
Siird 
Zonguldak 
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1876 doğumlular 
Eyüb Sabri Akgöl 

Durak Sakarya 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Mustafa Bacak 

İbrahim Mete 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 

Remzi Çiner 
1877 doğumlular 

İsmet Eker 

Gl. Kâzım Sevüktekin 
Aziz Samih İlter 

Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 
Salâh Cimcoz 
Kâzım Nami Duru 

Gl.Sıtkı Üke 

Hasan Karabacak 

1878 doğumlular 
Ali Çetinkaya 
Rifat Araz 

Dr.Mustafa Cantekin 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Kâmil Dursun 

Reşad Mimaroğlu 
Emrullah Barkan 

Asım Tümer 

Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

1879 doğumlular 
Dr.Hüsamettin Kural 
İsmail Hakkı Mumcu 

Çorum 

Gümüşane 
İstanbul 

Kütahya 
Seyhan 
Sivas 

Sivas 

Çorum 

Diyarbakır 

Erzincan 
Gazianteb 
Gümüşane 

İstanbul 
Manisa 

Tokad 

Zonguldak 

Afyon K. 
Ankara 

Çorum 
Erzurum 
İzmir 

İzmir 

Malatya 
Manisa 

Rize 
Sinob 
Zonguldak 

Ağn 
Amasya 

Yahya Sezai Uzay 

Hasan Cemil Çambel 

Dr. Fuad Sorağman 

Hamdi Yalman 

Yusuf Başkaya 

Fuad Ağralı 

İstamat Özdamar 

Hasan Fehmi Ataç 

Sim İçöz 

1880 doğumlular 

Gl. Kâzım Özalp 

Memed Demir 

Fethi Okyar 

Refet Canıtez 

Nafiz Dumlu 

Edib Servet Tör 

İzzet Ulvi Aykurd 

Dr.Mustafa Bengisu 

İbrahim Süreyya Yiğit 

İbrahim Tolon 
Osman Ercin 

Gl.Seyfı Düzgören 

Yunus Nadi 

Dr.Abravaya Marmaralı 

Dr.Saim Ali Dilemre 

Ali Rıza Esen 

Cemil Uybadın 

1881 doğumlulaı 

Hacim Çarıklı 

Mustafa Abdülhalik Renda 

Sabit Sağıroğlu 

Galib Bahtiyar Göker 

Balıkesir 

Bolu 

Kocaeli 

Ordu 
Denizli 

Elâzığ 
Eskişehir 

Gümüşane 

Yozgad 

Balıkesir 

Balıkesîf 

Bolu 

Bursa 

Erzurum 

Gümüşane 

Hakkâri 

İzmir 

Kocaeli 

Kocaeli 
Manisa 

Mardin 

Muğla 

Niğde 

Rize 

Siird 

Tekirdağ 

Balıkesir 

Çankırı 

Elâzığ 

İstanbul 



Dr.Refık Saydam 
GLRefet Bele 
Rahmi Köken 
RaufOrbay 
DnHilmi Oytaç 
Razi Soyer 

1882 doğumlular 
Esad Uras 
Dr.Hulûsi Alataş 
GLNaci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Emin Sazak 
Abdülgani Türkmen 
Ali Rana Tarhan 
Gl.Kâzım Karabekir 
G1.AH Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Org.İzzettin Çalışlar 
Şükrü Ataman 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

1883 doğumlular 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Salih Başotaç 
GLZeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 
Memed Tecirli 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Malatya 
Urfa 

Amasya 
Aydm 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Hatay 
İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Muğla 
Muş 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 
Hatay 

Atıf Bayındır 
Zihni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
SamiErkman 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 

1884 doğumlular 
Aka Gündüz 
İsmet İnönü 
Dr.Münir Soykam 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Celâl Bayar 
Hüsrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 

Burhanettin Denker 
Vasıf Çınay 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeni Barkm 
Hilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 
İbrahim Arvas 

1885 doğumlular 
Dr.Cemal Tunca 
Muhittin Baha Pars 
AtıfTüzün 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Çoruh 
Çoruh 
Elâzığ 
İzmir 
Kars 
Kayseri 

Kırklareli 
Malatya 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 

Van 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
İsparta 
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Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 
Dr. Vehbi Demir 
Salâhattin Çam 
Şefik Özdemir 
AtıfEsenbel 
Hasan Saka 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Kırklareli 
Kırklareli 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

1886 doğumlular 
Dr.Şakir Şener 
Abidin Daver 
Şükrü Âli Ögel 
Faik Baysal 
Memed Seyfeli 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Hüsnü Kitabcı 
Mitat Yenel 

Aydın 
İstanbul 
İstanbul 
Kayseri 
Kırşehir 
Maraş 
Maraş 
Muğla 
Tunceli 

1887 doğumlular 
Dr.Mazhar Germen 
Dr.Muhlis Suner 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işın 
Şükrü Saraçoğlu 
Dr.Tevfık Aslan 
Ömer Taşçıoğlu 
Ragıb Akça 
İzzet Erdal 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Rıza Erten 

Aydın 
Bilecik 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mardin 

Ali Canib Yöntem Ordu 
NazmiTrak Tekirdağ 
Rahmi Apak Tekirdağ 
Mustafa Bozma Zonguldak 

1888 doğumlular 
Nazmi Topcuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Süreyya Örgeevren 
Lûtfî Gören 
Osman Şahinbaş 
Saffet Ankan 
İzzet Arukan 
Talât Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
İzzet Özkan 
Receb Peker 
Kenan Örer 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 
Hamdi Ülkümen 
Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Giresun 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

1889 doğumlular 
Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 
Nevzad Ayaş 
Rusuhi Bulayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 

Aydın 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Giresun 
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Abdullah Mursaloğlu 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 
Hamdi Kuleli 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Yaşar Özey 
Damar Ankoğlu 
Sırrı Day 

Hatay 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

1890 doğumlular 
Ekrem Ergun 
Numan Aksoy 
Hayrettin Karan 
Şakir Baran 
Fethi Altay 
İskender Artun 
Münir Hüsrev Göle 
NafıÂtıfKansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Tahsin Coşkan 
Kâzım Gürel 
Tevfık Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 
Hüseyin Ekşi 
Abdürrahman Naci Demirağ 
Necmettin Sadak 
Galib Pekel 
Haydar Rüştü Öktem 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Çorum 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

1891 doğumlular 
Haydar Çerçel Afyon K. 
Fazlı Güleç Bursa 

Veli Necdet Sünkitay 
Temel Köksel 
İsmail Sabuncu 
Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 

Diyarbakır 
Edirne 
Giresun 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 
Siird 

1892 doğumlular 
Halid Bayrak 
Tayfur Sökmen 
Muzaffer Akpmar 
Feridun Fikri Düşünsel 
Dr.Zihni Ülgen 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurd 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Avni Doğan 
Dr.Hamdi Berkmen 
Necib Ali Küçüka 
Dr.Muhtar Berker 
Cemal Turhan Beriker 
Remzi Ünlü 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şerafettin Karacan 
Nuri Tamaç 
İbrahim Dıblan 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Cemil Atay 
Şeref Uluğ 

Ağn 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Burdur 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Denizli 
Denizli 
İçel 
İçel 
İsparta 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Manisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 
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1893 doğumlular 
Falih Rıfkı Atay 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Tevfık Temelli 
Dr.Galib Kahraman 
Avni Yukaruç 
Emin Aslan Tokad 
Salim Altuğ 
Dr.Memed Ali Ağakay 
Ahmed Ovacık 
Ahmed Şükrü Esmer 
Kahraman Arıklı 
Hazım Börekçi 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Muttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 
Dr.Rıza Levent 
Hamdi Şarlan 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Hüseyin Sami Coşar 

1894 doğumlular 
Agâh Sırrı Levend 
Feyzi Sözener 
Emin Yerlikaya 
Dr. Sadi Konuk 
Fahri Akçakoca Akça 
Ferid Celâl Güven 
Sadettin Uraz 
Sadettin Epikmen 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Nasuhi Baydar 
Ziya Kayran 
Naim Erem 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kırşehir 
Konya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Ordu 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 

Aydın 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Denizli 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 
Malatya 
Maraş 
Niğde 

Memed Alı Yörüker 
Tevfık Tarman 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Mergube Gürleyük 
Faik Ahmed Barutçu 
Ahmed Sungur 

1895 doğumlular 
Mümtaz Ökmen 
Mihri Pektaş 
Naşit Fırat 
İsmail Memed Uğur 
Hasip Ahmed Atuna 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

1896 doğumlular 
Necmettin Sahir Sılan 

Dr.Abdurrahman Melek 
Fikret Atlı 
Kemal Turan 

Salih Turgay 
Vedit Uzgören 
Osman Taner 
Cemal Karamuğla 

1897 doğumlular 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Muammer Eriş 
Memet Sanlı 
Hasan Âli Yücel 
Muammer Develi 
Ziya Arkant 
Hazım Atıf Kuyucak 

Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Ankara 
Malatya 
Samsun 
Sivas 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Bingöl 

Gazianteb 
Giresun 
İsparta 

Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Muğla 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Burdur 
İzmir 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 



1898 doğumlular 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Şükrü Emed 
Şehime Yunus 
Sadri Ertem 
Hikmet Işık 

1899 doğumlular 
Belkıs Baykan 
Nurullah Esad Sümer 
Adnan Menderes 
Cemil Özçağlar 
Ömer Asmı Aksoy 
Ali Rıza Türel 
Fuad Sirmen 

1900 doğumlular 
Mebrure Gönenç 
Türkân Örs 
Atıf Akgüç 
Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
Memed Aldemir 
Zühtü Akın 
Galib Gültekin 

1901 doğumlular 
Rahmi Selçuk 
Cahid Çubukçu 

Mebusların Eğitim - ( 
Bahriye 

Ahmed Hamdi Denizmen 
RaufOrbay 
Amiral Fahri Engin 
(ve İngiltere'de) 
Yusuf Ziya Özençi 

Baytar 
Naim Erem (ve eczacı) 
Ali Rıza Esen 

AfyonK. 
Diyarbakır 
İzmir 
Kütahya 
Sivas 

Ankara 
Antalya 
Aydm 
Bolu 
Gazianteb 
Konya 
Rize 

Afyon K. 
Antalya 
Bursa 
Gazianteb 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Konya 

Balıkesir 
Diyarbakır 

İVğretim ve T 

İstanbul 
Kastamonu 

Samsun 
Zonguldak 

Niğde 
Siird 

Vehbi Bilgin 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 

1902 doğumlular 
Hacer Dicle 
Şemsa İşcen 

1903 doğumlular 
Dr. Fatma Memik 
Benal Anman 
Etem İzzet Benice 
Suad Hayri Ürgüplü 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Kemali Beyazıt 

1904 doğumlular 
Cavid Oral 
Salise Abanozoğlu 
Salim Korkmaz 

1905 doğumlular 
Kasım Gülek 
Bekir Sıtkı Kunt 
Şinasi Devrin 

1906 doğumlular 
Celâl Sait Siren 
Hamdi Selçuk 
Cemal Aliş 
Cemal Kovalı 

Konya 
Rize 
Samsun 

Kastamonu 
Seyhan 

Edirne 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kütahya 
Maraş 

Niğde 
Trabzon 
Yozgad 

Bilecik 
Hatay 
Zonguldak 

Bolu 
Hatay 
Sinob 
Tokad 

tf eslek Durumlarına Göre Tasnifi 
Gl. Ahmed Yazgan 

Dişçi 
Muammer Develi (üniversite) 

Urfa 

Tokad 
Ecole libre des sciences politiques et 

morales 
Fâzıl Ahmed Aykaç 

Eczacı 
Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 

Elâzığ 

Balıkesir 
Erzincan 
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Nuri Tamaç (ve üniversite) 
Rıza Saltuğ 
Naim Erem (ve baytar) 
Ekrem Pekel 

Evkaf 
Rüştü Bekit 

Harb Akademisi 
ArifBaytm 
Gl. İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 
Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Burhanettin Denker 
Org. Ali Said Akbaytuğan 
GLAli Fuad Cebesoy 
Recep Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Ercin 
Gl.Seyfı Düzgören 
Org.İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Kastamonu 
Kastamonu 
Niğde 
Yozgad 

Diyarbakır 
ı 

Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muğla 

Ruşeni Barkın 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Sami Erkman 

Harbiye 
Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Aka Gündüz (kısmen) 
AtıfKamçıl 
Eyüb Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Fikret Atlı 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 
Nazmi Toker 
İbrahim Tolon (jandarma) 
Kemalettin Olpak 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çınay 
Kâzım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk] 
Hakkı Kılıcoğlu 
Selim Sırrı Tarcan 
Naşit Fırat 
Gl. Naci Eldeniz 
(ve Almanyada) 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 

Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tunceli 

Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Çanakkale 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
Giresun 
Kars 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 

3X1 



AtıfEsenbel 
Gl.AkifÖztekin Erdemgil 
Gl. Sıtkı Üke 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk 
Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 

Sivas 
Sivas 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 

Kasım Gülek (Paris,Columbia, 
Londra, Kembriç, Berlin Üniv.) Bilecik 
Feridun Fikri Düşünsel 
(ve Paris'te) 
Necmettin Sahir Sılan 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç (ve Roma'da) 
Muhittin Baha Pars 
Ziya Gevher Etili 

Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Fâzıl Nazmi Örkün (ve Atina) Çankırı 
Münir Çağıl 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad (ve ziraat) 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (ehliyetnamelf 

Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 

Osman Şahinbaş Edirne 
Abdülhak Fırat (ve harbiye) Erzincan 
İskender Artun 
(ikinci sınıfa kadar) Erzincan 
İstamat Özdamar Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir 
Bekir Kaleli Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) Giresun 

Bekir Sıtkı Kunt Hatay 
Hamdi Selçuk Hatay 
Ferid Celâl Güven 
(ve sanayii nefise) İçel 
Turhan Cemal Beriker 
(iki sene ve idadi) İçel 
Kemal Turan İsparta 
Galib Bahtiyar Göker İstanbul 
İbrahim Alâeddin Gövsa (ve 
Cenevre Üniversitesi pedagoji) İstanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 
Halil Menteşe (ve Paris'te) İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd 
(ve İsviçre'de) İzmir 
Rahmi Köken İzmir 
Fuad Köprülü Kars 
Ömer Küntay Kars 
Abidin Binkaya Kastamonu 
Hilmi Çoruk Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar Kastamonu 
Faik Baysal Kayseri 
Reşid Özsoy (ve yüksek ticaret) Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Ragıb Akça Kocaeli 
Salâh Yargı Kocaeli 
Ali Rıza Türel (ve Paris'te) Konya 
Fuad Gökbudak Konya 
Galib Gültekin (İsviçre'de) Konya 
Kâzım Gürel Konya 
İzzet Erdal Konya 
Şevki Ergün Konya 
Tevfık Fikret Sılay Konya 
Vehbi Bilgin Konya 
Alâettin Tiridoğlu (ve Paris'te) Kütahya 
Asım Tümer Manisa 
Kenan Örer Manisa 

312 



Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Edib Ergin 

Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 

İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) Mardin 
Hüsnü Kitabcı Muğla 
Yunus Nadi (kısmen) Muğla 
Ali Canib Yöntem Ordu 
Hamdi Şarlan Ordu 
Ali Zırh Rize 
Sinan Tekelioğlu (ve Harbiye) Seyhan 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(ve Paris'te) Sinob 
Nâzım Poroy (ve Paris'te) Tokad 
Resai Erişken Tokad 
Sıtkı Atanç (ve ziraat) Tokad 
Faik Ahmet Barutçu Trabzon 
Hamdi Ülkümen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz Trabzon 
Haydar Rüştü Öktem Tunceli 
Mitat Yenel (ve Paris'te) Tunceli 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve mülkiye) Urfa 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) Yozgad 
Hazım Atıf Kuyucak (ve üniv.) Zonguldak 
Şinasi Devrin 
(Kolejde ve Paris'te) Zonguldak 

Hususî tahsil görenler 
Memed Demir Balıkesir 
Faik Kaltakkıran (ve rüşdiye) Edirne 
Sabit Sağıroğlu Elâzığ 
Emin Sazak (ve Medrese) Eskişehir 
Memed Şahin (ve rüşdiye) Gazianteb 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
İzzet Ulvî Aykurd Hakkâri 
Memed Tecirli Hatay 

Ziya Karamursal (ve rüşdiye) İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Kâmil Dursun (ve lise) İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Şevket Ödül Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 
Faik Soylu (rüşdiye) Niğde 
Hazım Tepeyran Niğde 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Remzi Çiner (ve orta ve Paris'te 
ulûmusiyasiye mektebinde 
maliye dersleri) Sivas 
Ziya Basara (ve rüşdiye) Sivas 
Hüseyin Sami Coşar (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüşdiye) Van 
Veled İzbudak (ve medrese) Yozgad 

İdadî tahsili görenler 
Eşref Demirel Ankara 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Hayrettin Karan Balıkesir 
Avni Yukaruç (üç sene Fransa'da) Çanakkale 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum 
Temel Göksel Edirne 
Turhan Cemal Beriker 
(ve iki sene hukuk) İçel 
Remzi Ünlü İsparta 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri 
İzzet Özkan 
(ve jandarma subay mek.) Kırşehir 
Şükrü Ataman (ve Paris'te) Muş 
Ziya Kayran Maraş 
Hüseyin Ekşi Ordu 
Cemil Atay Sinob 
Mitat Şükrü Bleda 
(ve Cenevre'de fen tahsili) Sivas 



Şerif Bilgen 
Hakkı Ungan 
Sim İçöz (ve mülkiyeden 
ehliyetnameli) 

İlk tahsili görenler 
İsmail Memed Uğur 
Hasan Karabacak Zonguldak 
Jandarma subay mektebi 
İzzet Özkan (ve idadî) Kırşehir 

Kolejde okuyanlar 
Berç Türker (ve Galatasaray) Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Mihri Pektaş Malatya 
Şinasi Devrin 
(Ve hukuk,Paris'te) Zonguldak 

Lise tahsili görenler 
Hilmi Şeremetli Balıkesir 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Ahrned Ovacık 
(kısmen yüksek ticaret) İçel 
Ali Kâmi Akyüz (Darüşşafaka) İstanbul 
Abidin Daver 
(ve sanayii nefise s.2) İstanbul 
Kâmil Dursun (ve hususî) İzmir 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) Kocaeli 
Salâhattin Çam Seyhan 
Hikmet Işık (ve muallim mek.) Sivas 
Sami îşbay Coşar (ve hususî) Urfa 
İbrahim Arvas Van 
Salim Korkmaz Yazgad 
Ziya Arkant 
(ve bir sene hukuk) Yozgad 

Medrese tahsili görenler 
RasıhKaplan (Camiülezher) Antalya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 

Trabzon 
Van 

Yozgad 

Sivas 

İsmet Eker (ve rüşdiye) 
Emin Sazak (ve hususi) 
Eminİnankur 
Hüsnü Özdamar 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 

Çorum 
Eskişehir 
İçel 
İsparta 
Konya 
Konya 

Şefik Özdemir (Camiülezher) Siird 
Veled İzbudak (ve hususi) Yozgad 

Muallim Mektebi 
Fahri Akçakoca Akça Denizli 
Nakiye Elgün Erzurum 
Hasan Âli Yücel (ve üniversite) İzmir 
Hacer Dicle Kastamonu 
Hazım Börekçi (kısmen yüksek) Kırşehir 
Besim Atalay (yüksek) Kütahya 
Hamdi Yalman (yüksek) Ordu 
Hikmet Işık (ve lise) Sivas 
Şemsettin Günaltay (yüksek) Sivas 
Kemalettin Kamu 
(ve Paris ulûmu siyasiye M.) Rize 
Salise Abanozoğlu Trabzon 

Mühendis Mektebi 
İzzet Arakan Eskişehir 
Sadettin Epikmen (Macaristan) İzmir 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Mitat Aydın Trabzon 
Razi Soyer Urfa 

Mülkiye 
Haydar Çerçel Afyon K. 
Esad Uras Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Nazmi Topcuoğlu Aydm 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 
Hacim Çarıklı Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay Balıkesir 
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Celâl Sait Siren 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 

Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
ZühtüDurukan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hasan Saka (ve Paris'te) 
Sırrı Day (ve hukuk son smıf 

Maraş 
Maraş 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 

Zeki Mesud Alsan (ve Paris'te) Diyarbakır 
Fuad Ağralı Elâzığ 
Aziz Akyürek Erzurum 
Münir Hüsrev Göle Erzurum 
Münir Akkaya Giresun 
Nafı Atıf Kansu Giresun 
Mükerrem Karaağaç İsparta 
Atıf Bayındır İstanbul 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şükrü Saraçoğlu (ve Cenevre) İzmir 
Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker (ve Paris'te) Konya 
Ahmed Sungur Yozgad 
Kâzım Okay Konya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
MuttalipÖker Malatya 
Faik Kurdoğlu (ve Brüksel üniv.) Manisa 
Hüsnü Yaman Manisa 

Mehmed Emin Yurdakul 
(ve hukuk) Urfa 
Şeref Uluğ Urfa 
Sun İçöz 
(ehliyetnameli ve idadî) Yozgad 
İbrahim Etem Bozkurd Zonguldak 
Rifat Vardar Zonguldak 

Nüvvab mektebi 
RaifDinç Rize 

Orman mektebi (yüksek) 
Ahmed Cemal Karamuğla Muğla 

Orta tahsil görenler 
Ahmed Ulus Ankara 
Yahya Galib Kargı Ankara 
Tevfık Temelli Bitlis 
Lûtfî Gören Bolu 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Durak Sakarya Gümüşane 
Abdullah Mursaloğlu Hatay 
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Abdülgani Türkmen 
Sadettin Uraz 
Memed Aldemir 
Kahraman Anklı (ve hususi) 
Hamdi Kuleli 
Zühtû Akın 
Memed Seyfeli (ve hususi) 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Osman Taner 
Kani Karaosman 
Halid Mengi 
Hasan Cavid 
Cemal Aliş 
Remzi Çiner (ve hususi ve 
Paris'te ulûmu siyasiye mekte 

Hatay 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Sinob 

binde maliye derslerine devam) Sivas 
Nazmi Trak 
Halil Nihad Boztepe 
Cemal Kovalı 

Tekirdağ 
Trabzon 
Tokad 

Posta, telgraf (Yüksek) 
Ali Rana Tarhan 
(Almanya ve Belçika) İstanbul 

Rüşdiye tahsili görenler 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Tayfur Sökmen 
Memed Sanlı 
İsmet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve hususi) 
Osman Işm 
Memed Şahin (ve hususi) 
Ziya Karamursal (ve hususi) 
Mustafa Bacak 
Memed Erten 
Faik Soylu (ve hususi) 
Mergube Gürleyük 

Amasya 
Ankara 
Antalya 
Burdur 
Çorum 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
İstanbul 
Kütahya 
Maraş 
Niğde 
Sivas 

Ziya Basara (ve hususi) 
Daniş Eyüboğlu 
Münib Boya (ve hususi) 
Mustafa Bozma 

Sanayii nefise 
Ferid Celâl Güven (ve hukuk) 
Abidin Daver (sınıf 2 ve lise) 
Ressam Şevket Dağ 
Ticaret Mektebi (Yüksek) 
İzzet Akosman (İsviçre'de) 

Sivas 
Trabzon 
Van 
Zonguldak 

İçel 
İstanbul 
Siird 

Afyon K. 
Nurullah Esad Sümer 
(Berlin'de Frankfurt) Antalya 
Fethi Altay Elâzığ 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) Giresun 
Ahmed Ovacık (kısmen ve lise) İçel 
Etem İzzet Benice 
Reşid Özsoy (ve hukuk) 
Nasuhi Baydar 

Tıp 
Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. İbrahim Tali Öngören 

Kars 
Kayseri 
Malatya 

Ağn 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çarıkın 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
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Dr. Şükrü Emed (ve Almanya) Diyarbakır 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Ere 
(ve Almanya'da) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(ve Cenevre) 

Üniversite 
Hamza Erkan (Cenevre Üniv) 
Belkıs Baykan (Tabiiye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 
Muammer Eriş (Riyaziye) 
Nurullah Esad Sümer 
(Frankfurt Üniv. ve ticaret) 
Türkân Örs (Felsefe) 
Agâh Sırrı Levend (Edebiyat) 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
(Edebiyat) 

Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İçel 
İstanbul 

1 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Rize 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Kasım Gülek (Paris,Columbia, 
Londra, Kembriç, Berlin Üniv.) Bilecik 
Cemil Özçağlar 
(Fen fak. Hayatiye şubesi) 
Nevzad Ayaş 
Reşad Nuri Güntekin 
(Edebiyat) 
Tahir Berkay (kısmen) 
Veli Necdet Sünkitay 
(Jeoloji ve Coğrafya) 
Talât Onay (Edebiyat) 
Ahmed Şükrü Esmer 
(New York-Kolombia üniv.) 
Fakihe Öymen (Coğrafya) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
(Cenevre ve hukuk) 
Benal Anman (Sorbon Üniv) 
Hasan Âli Yücel (ve Yüksek 
Muallim Mektebi Edebiyat Ş.) 
Nazmi İlker (Lozan Üniv.) 
Şehime Yunus 
Nuri Tamaç(Kimya Ş. ve eczacı 

Bolu 
Bursa 

Çanakkale 
Denizli 

Diyarbakır 
Giresun 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 

) Kastamonu 
Kayseri 

Kütahya 
Manisa 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 

Salih Turgay (Kimya) 
Sadri Ertem 
(Edebiyat ve Felsefe) 
Hikmet Bayur (Sorbon üniv.) 
Meliha Ulaş (Edebiyat) 
Şemsa İşcen (Fen) 
Hulusi Orucoğlu (İlahiyat) 
Necmettin Sadak (Lion Üniv.) Sivas 
Yahya Kemal Beyatlı (Sorbon) Tekirdağ 
Hasip Ahmed Aytuna (Sofya) Tokad 
Muammer Develi 
(Fen ve dişçi) Tokad 
Refet Ülgen (Riyaziye) Urfa 
Hazım Atıf Kuyucak 
(Kolombiya ve hukuk) Zonguldak 



Şevket Raşit Hatiboğlu 
(Halkalı ve Almanya'da) 
Nuri Göktepe (Selanik) 
Emin Aslan Tokad 
(Montpellier ve hukuk) 
Tahsin Coşkan (Halkalı) 
İbrahim Dıblan (ve Fransa'da) 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(ve Almanya'da) 

Afyon K. 
Aydın 

Denizli 
Kastamonu 
Kocaeli 

Konya 

Muhlis Erkmen 
(ve Almanya'da) Kütahya 
Yaşar Özey (ve Almanya'da) Manisa 
Rıza Erten (ve Fransa'da) Mardin 
Cavid Oral (Almanya'da ve Siyasal 
Bilgiler Yüksek Mektebi) Niğde 
Tevfık Tannan (ve Almanya'da) Seyhan 
Naki Bekmen 
(Halkalı ve Almanya'da) Siird 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) Tokad 

Dillere Göre Tasnifi 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmen Melek 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Cemal Mersinli 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Galib Bahtiyar 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 
Nazmi İlker 
Hacer Dicle 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Org. Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Hamdi Dikmen 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 

Mebusların Bildikleri Yat 
Almanca (77) 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Hüsamettin Kural 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Hilmi Şeremetli 
Kasım Gülek 
Necmettin Sahir Sılan (Az) 
Hasan Cemil Çambel 
NevzadAyas 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 

AfyonK. 
AfyonK. 
AfyonK. 
Ağn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Bursa 
Canlan 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzincan 
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Ali Muzaffer Göker 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Recep Peker 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Org. İzzeddin Çalışlar 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Amiral Fahri Engin 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfik Tarman 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muammer Develi 
Celâl Arat 
Hüsamettin Okan 

Arapça (40) 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzat Ayaş 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Tahir Berkay 
Rüştü Bekit 
Osman Şahinbaş 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talât Onay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Yalman 
RaifDinç 
Şefik Özdemir 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Şemsettin Günaltay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Celâl Arat 
Veled İzbudak 

Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İsparta 
Kars 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 



Azerice (1) 
Veled İzbudak 

Bulgarca (2) 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 

Ermenice (6) 
Berç Türker 
Esad Uras 
Fevzi Daldal 
Cemil Atay 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Farsça (26) 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Kasım Gülek 
Nevzad Ayaş 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Fâzıl Nazmi Örkün 
İsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Hazım Tepeyran 
Ali Canib Yöntem 
RaifDinç 
Ruşeni Barkın 
Şemsettin Günaltay 

Yozgad 

Tokad 
Tokad 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Sinob 
Van 
Van 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Bursa 
Çarıkın 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Eskişehir 
Giresun 
İçel 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Sivas 

Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Veled İzbudak 

Fransızca (292) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Esad Uras 
Aka Gündüz 
Arif Bayım 
Belkıs Baykan 
Dr. Taptas [Nikola] 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Dr.Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sümer 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcuoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 

Van 
Van 
Yozgad 

Afyon K 
Afyon K 
Afyon K 
Afyon K 
Afyon K 
Afyon K. 
Afyon K 
Ağn 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydm 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 

320 



Kasım Gülek 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmettin Sahir Sılan (Az) 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr.Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
AtıfAkgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bolayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 

Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 

İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Gl. Zeki Soydemir 
GLPertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
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Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
NafıÂtıfKansu 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 
Hamdi Selçuk 
İzzet Ulvi Aykurd 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Öğel 
Ziya Karamursal 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Gümüşane 
Gümüşane 
Hatay 
Hakkâri 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Mahmud Esad Bozkurd İzmir 
Memed Aldemir İzmir 
Nazmi İlker İzmir 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şehime Yunus İzmir 
Şükrü Saraçoğlu İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Etem İzzet Benice Kars 
Fuad Köprülü Kars 
Gl. Muhittin Akyüz Kars 
Şerafettin Karacan Kars 
Dr. Tevfık Aslan Kastamonu 
Nuri Tamaç Kastamonu 
RaufOrbay Kastamonu 
Tahsin Coşkan Kastamonu 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Faik Baysal Kayseri 
Nazmi Toker Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
Salih Turgay Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Dr. Fuad Umay Kırklareli 
Dr.Hüseyin Ülkü Kırşehir 
Hazım Börekçi Kırşehir 
Ali Dikmen Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
İbrahim Dıblan Kocaeli 
İbrahim Tolon Kocaeli 
Kemalettin Olpak Kocaeli 
Org. Ali Said Akbaytuğan Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker Konya 
Ali Rıza Türel Konya 
Dr.Osman Şevki Uludağ Konya 
Fuad Gökbudak Konya 
Galib Gültekin Konya 
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Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Şevki Ergûn 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr.Ali Süha Delilbaşı 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 
Dr. Kemali Beyazıt 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Org. İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazım Tepeyran 
NaimErem 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Selim Sim Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYeğena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfik Tannan 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 

Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 



Cemal Aliş 
Cemil Atay (Az) 
Cevdet Kerim İncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasib Ahmed Aynına 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüsrev Sami Coşar 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
ŞerefUluğ 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Ahmed Sungur 

Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sun İçöz 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Gürcüce (1) 
Osman Şahinbaş 

İngilizce (48) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Esad Uras 
Dr. Taptas [Nikola] 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Nurullah Esat Sümer 
Adnan Menderes 
Kasım Gülek 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Necib Ali Küçüka 
Dr.İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Aziz Akyürek 
GLPertev Demirhan 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Cemal Mersinli 

Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Edirne 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Çankırı 
Çarıkın 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
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Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
RaufOrbay 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Vedit Uzgören 
Mihri Pektaş 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
AliMünifYeğena 
Şefik Özdemir 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rahmi Apak 
Refet Ülgen 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

İspanyolca (1) 
Berç Türker Afyon K. 

İtalyanca (12) 
Berç Türker 
Atıf Akgüç 
Hilmi Ergeneli 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Cahid Çubukçu 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Hilmi Oytaç 
Fuad Sirmen 

Afyon K. 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Diyarbakır 
İzmir 
Malatya 
Rize 

Mitat Şükrü Bleda Sivas 
Hamdi Ülkümen Trabzon 
Celâl Arat Yozgad 

Kıpçakça (1) 
Veled İzbudak Yozgad 

Kürtçe (2) 
Hakkı Ungan Van 
Münib Boya Van 

Lâtince (1) 
Fâzıl Nazmi Örkün Çanları 

Macarca (1) 
Sadettin Epikmen İzmir 

Rumca (23) 
Berç Türker 
Dr. Taptas [Nikola] 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İstamat Özdamar 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Kani Karaosman 
Dr. Rıza Levent 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
Naki Bekmen 
AtıfEsenbel 
Sırrı Day 
Sami Erkman 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Tunceli 



Rusça (11) 
Osman Şahinbaş 
Aziz Samih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Ali Ögel 
Kahraman Arıklı 

Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 

Gl. Seyfı Düzgören 
Rahmi Apak 
Hasip Ahmed Aytuna 

Tatarca (1) 
Veled İzbudak 

Türkmence (1) 
Veled İzbudak 

Uygurca (1) 
Veled İzbudak 

Mebusların İhtisaslarına Göre Tasnifi 

Ekrem Ergun 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmettin Sahir Sılan 
Süreyya Örgeevren 
îbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
Abdülhak Fırat 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Adliye ve Hukuk (77) 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya (ve içtimaiyat) 
Aydın (ve çiftçilik) 
Balıkesir 
Bingöl 
Bingöl (ve idare ve matbuat) 
Bitlis 
Burdur (ve dil ve tarih ve matbuat) 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Canlan (ve dil ve maarif ve tarih) 
Çorum 
Çorum (idare ve maliye) 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 
Denizli (ve ziraat) 

Mardin 
Tekirdağ 
Tokad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 

Diyarbakır (ve ulûmu içtimâiye ve siyasiye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir 
Eskişeh ir (ve tarih ve dil) 
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Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
İsmail Sabuncu 
Durak Sakarya 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Atıf Bayındır 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurt 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfîk Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu 
Emrullah Barkın 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 

Gazianteb (ve ziraat) 
Gazianteb (ve askerlik ve iktisat) 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Giresun (ve ticaret ve iktisat) 
Gümüşane (ve idare ve belediyecilik, ticaret) 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
İstanbul (ve idare) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve askerlik) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
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Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
RaifDinç 
Sinan Tekelioğlu 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmet Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
ArifBaytın 
İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tmaz 
AtıfKamçıl 
Ali Rıza Erem 
Eyüp Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Abdülhak Fırat 

Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Muğla (ve iktisat) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
Rize 
Seyhan (ve askerlik) 
Sinob 
Sinob (ve iktisat) 
Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak 
Askerlik (66) 

Afyon Karahisar 
Ağn 
Ankara (ve nafia) 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ (ve idare ve şimendifercilik ve sigortacılık) 
Erzincan (ve hukuk) 
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Şükrü Sökmensüer 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Bekir Kaleli 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 
Osman Ercin 
Gl. Seyfî Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Erzincan (ve idare) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Gazianteb (ve hukuk ve iktisat) 
Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 
Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (jandarma) 
Kocaeli (ve idare) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 
Muğla (ve deniz işleri) 
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Hakkı Kılıcoğlu 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim İncedayı 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Gl. Sıtkı Üke 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Rauf Orbay 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Özençi 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Nurullah Esat Sümer 
Kasım Gülek 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 
Remzi Ünlü 
Celâl Bayar 
İzzet Erdal 

Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Seyhan (ve hukuk) 
Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad (ve orman ve ticaret ve ziraat) 
Tunceli (ve kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (4) 
İstanbul (ve ticaret) 
Kastamonu 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 
Bankacılık (14) 
Afyon Karahisar (ve iktisat ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Antalya (ve iktisat) 
Bilecik (ve iktisat ve maliye ve ticaret) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Elâzığ (ve çiftçilik ve idare) 
İsparta 
İzmir 
Konya (ve hukuk ve maliye ve ticaret) 
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Nasuhi Baydar 
Salâhattin Çam 

Naim Eren 
Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmet Yazgan 

Mebrure Gönenç 
Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
İskender Artım 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Durak Sakarya 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Benal Anman 
Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Hikmet İşık 
Mergube Gürleyuk 
Şeref Uluğ 
Ziya Arkant 

Fakihe Öymen 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Tayfur Sökmen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 
Memed Sanlı 

Malatya (edebiyat ve iktisat ve ticaret) 
Seyhan (ve maliye) 

Baytar (3) 
Niğde (ve cezacı) 
Siird 
Urfa 

Belediyecilik (15) 
Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzincan (ve hesab işleri) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 
İçel (ve ticaret) 
İstanbul (ve iktisat ve maarif) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya (1) 
İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve ziraat (56) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Antalya (ve ticaret) 
Aydın (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 
Bolu (ve orman ve ticaret) 
Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Burdur 



İsmail Kemal Alpsar 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 
Salih Başotaç 
Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
Fikret Atlı 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
MemedTecirli 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Kahraman Arıklı 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Kuleli 
Şevked Ödül 
Zühtü Akın 
İbrahim Dıblan 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Hüsnü Yaman 
Kani Karosman 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Rıza Erten 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 

Çorum (ve idare) 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Edirne 
Elâzığ (ve bankacılık ve idare) 
Erzincan (ve eczacılık) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Gazianteb (ve hukuk) 
Giresun (ve askerlik) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir 
Kars (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (ziraatı umumiye) 
Konya (bağcılık ve ağaççılık) 
Kütahya (zootekni ve sütçülük) 
Manisa (ve idare ve iktisat ve maarif, orman ekonomisi) 
Manisa 
Manisa (ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 
Mardin (nebat hastalıkları) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ticaret ve maliye) 
Ordu (ve idare) 
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Naşit Fırat 
Damar Arıkoğlu 
Tevfık Tarman 
Naki Berkmen 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 
Sıtkı Atanç 
Sami Erkman 
İbrahim Arvas 
Salim Korkmaz 

Tahir Berkay 

Sadullah Güney 
Amiral Fahri Engin 

İbrahim Necmi Dilmen 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Veled İzbudak 

Hakkı Kılıcoğlu 

Fethi Okyar 
Hüseyin Cahid Yaçın 

Samsun (ve askerlik) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (ziraat ekonomisi ve teşkilâtı) 
Siird (ziraat ve ziraat kimyası) 
Siird (nafıa işleri ve ticaret) 
Sinob (ve ticaret) 
Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ticaret) 
Tunceli (ve askerlik ve kooperatifçilik) 
Van (ve idare) 
Yozgad (ve iktisat ve ticaret) 

Debagat (1) 
Denizli (ve iktisat ve ticaret) 
Deniz işleri (2) 
Muğla (ve askerlik) 
Samsun (ve bahriye) 

Dil (11) 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 
Çankırı (ve hukuk ve maarif ve tarih) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
Gazianteb (ve tababet) 
Gazianteb (ve hukuk ve edebiyat ve maari 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Malatya (ve hukuk) 
Sivas (ve askerlik) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 

Din (1) 
Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 
Diplomasi (13) 
Bolu (ve askerlik) 
Çankırı (ve içtimaiyat ve edebiyat) 



Gl. Pertev Demirhan 
Gl. İhsan Sökmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Etem İzzet Benice 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vedit Uzgören 
Hikmet Bayur 
Ruşeni Barkın 
Yahya Kemal Beyatlı 
Celâl Arat 

Muammer Develi 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Erem 
Ekrem Pekel 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Agâh Sırrı Levend 
Hayrettin Karan 
Necmeddin Sahir Sılan 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Muhittin Baha Pars 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Hüseyin Cahid Yalçm 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 

Erzurum (ve askerlik) 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İstanbul (ve maarif) 
Kars (ve matbuat) 
Konya (ve tarih ve maarif) 
Konya (ve askerlik) 
Kütahya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Samsun (ve askerlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Yozgat (ve askerlik) 

Dişçilik (1) 
Tokad (ve maarif) 

Eczacılık (6) 
Balıkesir 
Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Edebiyat ve matbuat (47) 
Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 
Bingöl (ve hukuk ve idare) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat) 
Bursa (ve hukuk) 
Çanakkale (ve maarif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çankırı (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maliye ve iktisad ve maarif) 
Diyarbakır 
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Fâzıl Ahmed Aykaç 
Ömer Asım Aksoy 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurd 
Bekir Sıtkı Kunt 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Turan 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Sadri Ertem 
Nasuhi Baydar 
Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Kemalettin Kamu 
Meliha Ulaş 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Haydar Rüştü Öktem 
Memed Emin Yurdakul 

Elâzığ (ve maarif) 
Gazianteb (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
Hakkâri (ve maarif) 
Hatay (ve hukuk) 
İçel 
İsparta (ve hukuk ve ticaret) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul (ve diplomasi) 
İstanbul (ve maarif) 
İstanbul 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve maarif) 
Kars (ve diplomasi) 
Kars (ve tarih) 
Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Konya (ve dil) 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Muğla (ve hukuk ve iktisat) 
Niğde (ve ziraat) 
Ordu (ve ticaret ve iktisat) 
Ordu (ve maarif) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisat) 
Samsun (ve maarif) 
Sinob 
Sivas (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Trabzon (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa 
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Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bekit 

Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 

Gl. Seyfî Düzgören 

Aka Gündüz 
Lûtfı Gören 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Rüsuhi Bulayırlı 
İskender Artun 
Reşad Mimaroğlu 
İzzet Özkan 

Rasih Kaplan 
Türkân Örs 
Nevzad Ayaş 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Zeki Mesud Alsan 
Ali Kâmi Akyüz 
Gl. Kâzım Karabekir 
Benal Anman 
Hakkı Kılıcoğlu 
Kemalettin Kamu 
Necmettin Sadak 

Evkaf (2) 
Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (2) 
Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 
Bursa (ve maarif ve içtimaiyat) 

Gümrük işleri (1) 
Mardin (ve askerlik) 

Halkçılık (2) 
Ankara (ve matbuat) 
Bolu (ve idare ve ziraat) 

Harita (1) 
Malatya (ve kadastro ve askerlik) 
Hayvancılık (1) 
Aydın (ve ziraat) 
Hesap işleri (5) 
Ankara (ve bankacılık) 
Çanakkale (ve maliye) 
Erzincan (ve belediye) 
İzmir (Amme hukuku ve idare) 
Kırşehir 
İçtimaiyat (11) 
Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Bursa (ve maarif ve felsefe) 
Çankırı (ve diplomasi ve edebiyat) 
Diyarbakır (ve hukuk) 
İstanbul (ve pedagoji) 
İstanbul (askerlik ve maarif) 
İzmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Rize (ve edebiyat ve iktisat ve matbuat) 
Sivas (ve matbuat) 
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Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çanklı 
Yahya Sezai Uzay 
Necmettin Sahir Sılan 
Lûtfı Gören 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Avni Doğan 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işın 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

İdare (77) 
Amasya 
Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir (ve belediye) 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl (ve adliye ve matbuat) 
Bolu (ve halkçılık ve ziraat) 
Bursa 
Bursa 
Bursa (ve askerlik) 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çankırı 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh 
Çorum (ve çiftçilik) 
Çorum 
Çorum (ve evkaf) 
Diyarbakır (ve tıb) 
Diyarbakır (ve bankacılık) 
Edirne 
Elâzığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun 
Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, ticaret) 
Gümüşane (ve askerlik) 
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Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Reşad Mimaroğlu 
Esad Özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Hilmi Çorak 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
Hazim Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Muttalib Öker 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Edib Ergin 

Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
Hazım Tepeyran 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYeğena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir (ve hesab işleri ve amme hukuku) 
Kars 
Kars (ve askerlik) 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kayseri (ve askerlik) 
Kayseri (ve iktisat) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Konya (ve nafıa) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve iktisat ve maarif ve ziraat) 
Maraş 
Maraş (ve iktisat) 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla (ve orman) 
Niğde 
Ordu (ve ziraat) 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve jandarma) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
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Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
GalibPekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 

Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Fevzi Daldal 
Nurullah Esad Sümer 
Nazmi Topcoğlu 
Kasım Gülek 
Asım Us 
Tahir Berkay 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Bekir Kaleli 
İsmail Sabuncu 
Hasan Fehmi Ataç 
Galib Bahtiyar Göker 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 

Tekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

İktisat (43) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık) 
Afyon Karahisar (ve maarif) 
Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Ankara (ve idare ve maliye) 
Antalya 
Aydın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye ve maarif ve matbuat) 
Denizli (ve debagat ve ticaret) 
Elâzığ (ve bankacılık) 
Elâzığ (ve maliye) 
Gaizanteb (ve hukuk ve askerlik) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Gümüşane (ve maliye) 
İstanbul (ve belediyecilik ve maarif) 
İstanbul (ve maliye ve idare) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
İzmir (ve makine mühendisi) 
İzmir (ve hukuk) 
Kastamonu (ve sanayi ve ticaret) 
Kastamonu (ve eczacı ve ticaret) 



Sadettin Serim 
Galip Gültekin 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Kemalettin Kamu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Hüseyin Sami Coşar 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Hazım Atıf Kuyucak 

Salih Bozok 
Sinan Tekelioğlu 

Mahmud Nedim Zabcı 

Nuri Tamaç 
Salih Turgay 

Sami Erkman 

Haydar Çerçel 
Belkıs Baykan 
Türkân Örs 

Kayseri (ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve maarif ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Muğla (ve hukuk) 
Muğla (ve hukuk ve matbuat) 
Muş (ve maliye) 
Ordu (ve ticaret ve matbuat) 
Rize (ve edebiyat ve içtimaiyat) 
Sinob (ve hukuk) 
Sivas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Yozgad (ve orman) 
Yozgad (ve ziraat ve ticaret) 
Zonguldak (ve hukuk) 
Jandarma (2) 

Bilecik (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 
Kadastro (1) 

Malatya (ve harita ve askerlik) 
Kimya (2) 

Kastamonu (ve eczacılık) 
Kayseri 

Kooperatifçilik (1) 
Tunceli (ve bağcılık ve askerlik) 

Maarif (55) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
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Agâh Sırrı Levend 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Cemil Özçağlar 
Nevzad Ayaş 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Nakiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
NafıÂtıfKansu 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Abidin Daver 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Hasan Âli Yücel 
Nazmi İlker 
Şenime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hazım Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 

Antalya (edebiyat ve pedagoji) 
Balıkesir (ve tarih) 
Bolu (ve nebatat) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Çanakkale (ve matbuat) 
Çankırı (ve dil ve hukuk ve tarih) 
Çoruh (ve matbuat ve maliye ve iktisat) 
Çoruh (ve idare) 
Elâzığ (ve edebiyat) 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil, edebiyat, hukuk) 
Giresun 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkâri (ve matbuat) 
İçel 
İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul (ve coğrafya) 
İstanbul (ve belediyecilik ve iktisat) 
İstanbul (askerlik ve içtimaiyat) 
İstanbul (ve matbuat) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 
Kars (ve hukuk) 
Kastamonu 
Kırşehir (ve idare) 
Kocaeli 
Konya (ve tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Konya (ve hukuk) 
Malatya 
Manisa (ve diplomasi) 



Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Muhittin Birgen 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 
Meliha Ulaş 
Şemsa Işcen 
Ressam Şevket Dağ 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Salise Abanozoğlu 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 
Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zühtü Akın 

Berç Türker 
Fevzi Daldal 
Yahya Galib Kargı 
Fahrettin Tiritoğlu 
Kasım Gülek 
Celâl Sait Siren 
Rüsuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Manisa (ve idare ve iktisat ve ziraat) 
Manisa (ve pedagoji) 
Manisa 
Mardin (ve iktisat ve içtimaiyat) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samsun (ve edebiyat) 
Seyhan 
Siird (ve resim) 
Sivas (ve belediyecilik) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Tokad (ve pedagoji) 
Tokad (ve diş tababeti) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
Urfa (ve belediye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine (2) 
Ankara (ve sanayi) 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye (32) 
Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisat) 
Ankara (ve idare ve iktisat) 
Ankara 
Balıkesir (ve idare) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve ticaret) 
Bolu 
Çanakkale (ve hesab işleri) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çarıkın (ve idare) 
Çoruh (ve matbuat, iktisat ve maarif) 
Çoruh (ve idare) 
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İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Fuad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Hilmi Çoruk 
Faik Baysal 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hüsnü Çakır 
Salâhattin Çam 
Remzi Çiner 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Hüseyin Sami Coşar 
Rifat Vardar 

İzzet Arukan 
Sadettin Epikmen 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mitat Aydın 
Razi Soyer 

Arif Bayrın 
İzzet Arukan 
Kâzım Gürel 
Şefik Özdemir 
Razi Soyer 

Cemil Özçağlar 

Çorum 
Çorum (ve idare ve hukuku âmme) 
Elâzığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 
İstanbul (ve iktisat ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kastamonu (ve idare) 
Kayseri (ve hukuk) 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve ticaret) 
Konya (ve maarif ve idare) 
Muş (ve iktisat) 
Niğde 
Niğde (ve belediyecilik ve ziraat ve ticaret) 
Samsun (ve idare) 
Seyhan (ve bankacılık) 
Sivas 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Urfa (ve iktisat) 
Zonguldak (ve idare ve maarif) 
Mühendisler (5) 
Eskişehir (ve nafia ve şimendiferdik) 
İzmir (Makine mühendisi ve iktisat) 
Sivas 
Trabzon 
Urfa (ve nafıa) 

Nâfıa (5) 
Ankara (ve askerlik) 
Eskişehir (ve mühendislik ve şimendifercilik) 
Konya (ve idare) 
Siird (ve ticaret ve ziraat) 
Urfa (ve mühendislik) 

Nebatat (1) 
Bolu (ve maarif) 



Emin Yerlikaya 
Cemal Karamuğla 
Sıtkı Atanç 
Ahmed Sungur 

Agâh Sırrı Levend 
Ali Kâmi Akyüz 
Kâzım Nami Duru 
Hasip Ahmed Aytuna 

Ali Rana Tarhan 

Ressam Şevket Dağ 

Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Muharrem Celâl Bayar 
Mustafa Bacak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Mustafa Fehmi Gerçeker 

Ali Rıza Erem 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih îlter 
İzzet Arukan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 

Ormancılık (4) 
Bolu (ve çiftçilik ve ticaret) 
Muğla (ve idare) 
Tokad (ve hukuk ve ticaret ve ziraat) 
Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji (4) 
Aydın (ve edebiyat ve maarif) 
İstanbul (ve içtimaiyat) 
Manisa (ve maarif) 
Tokad (ve maarif) 

Posta, telgraf ve telefon (1) 
İstanbul 

Resim (1) 
Siird (ve maarif) 

Riyaziye (1) 
Urfa (ve maarif) 

Sanayi (7) 
Ankara (ve makine) 
Ankara 
Kastamonu (Dokumacılık ve iktisat ve ticaret) 
Kütahya (ve ticaret) 
Zonguldak (Madencilik) 
Zonguldak (Maden ve idare) 
Zonguldak (Madencilik) 
Sigortacılık (1) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve demiryolu) 
Şark İlimleri (1) 
Bursa 

Şimendifercilik (5) 
Çoruh (ve askerlik) 
Elâzığ (ve askerlik ve idare ve sigortacılık) 
Erzincan (ve askerlik) 
Eskişehir (ve nafıa ve mühendislik) 
Kocaeli (ve askerlik) 
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Tabiblik (41) 
Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Hilmi Oytaç 

Ağrı 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır (ve idare) 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil) 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 



Dr. Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Fuad Köprülü 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim Atalay 
Veled İzbudak 

Şükrü Koçak 

İzzet Akosman 
Tayfur Sökmen 
Nazmi Topçuoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Kasım Gülek 
Tevfik Temelli 
Emin Yerlikaya 
Ziya Gevher Etili 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Temel Göksel 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
İsmail Sabuncu 

Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 

Tarih (11) 
Balıkesir (millî tarih ve maarif) 
Bolu (ve askerlik ve matbuat) 
Burdur (ve dil ve hukuk ve matbuat) 
Çarıkın (ve dil ve hukuk ve maarif) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
Kars (ve edebiyat) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya (ve tabiblik) 
Kütahya (ve dil) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve dil) 
Tayyarecilik (1) 
Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret (48) 
Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 
Aydm (ve iktisat) 
Balıkesir 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bilecik (ve bankacılık ve iktisat ve maliye) 
Bitlis 
Bolu (ve orman ve ziraat) 
Çanakkale (ve matbuat ve maliye) 
Denizli 
Denizli (ve iktisat ve debagat) 
Edirne 
Eskişehir (ve ziraat) 
Gazianteb 
Giresun (ve hukuk ve iktisat) 
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Durak Sakarya 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Mustafa Bacak 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
NasuhiBaydar 
Osman Taner 
Memed Erten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Damar Ankoğlu 
Şefik Özdemir 
Hulusi Orucoğlu 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 
Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

Veled İzbudak 

Atıf Esenbel 

Gümüşane (ve hukuk ve idare ve belediyecilik) 
İçel (ve ziraat) 
İçel (ve belediyecilik) 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve hukuk ve matbuat) 
İstanbul (ve harbiye) 
İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kastamonu (ve eczacı ve iktisat) 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya (ve hukuk ve bankacılık ve maliye) 
Konya 
Kütahya (ve sanayi) 
Malatya 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve iktisat) 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat ve maliye ve belediye) 
Ordu (iktisat ve matbuat) 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Seyhan (ve ziraat) 
Siird (ve nafıa işleri ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Tekirdağ (ve çiftçilik) 
Tokad 
Tokad (ve hukuk ve orman ve ziraat) 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 
Türkçülük (1) 
Yozgad (ve tarih ve dil) 

Zootekni (1) 
Sivas (ve askerlik) 



Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi 
Birinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (35) 

Ali Çetinkaya 
İsmet İnönü 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Mazhar Müfîd Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Emin Sazak 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi Ataç 
Hüsnü Özdamar 
Dr. Refik Saydam 

İkinci 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 
Falih Rıfkı Atay 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Refet Canıtez 
Avni Doğan 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Necib Ali Küçüka 
Fuad Ağralı 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 
Nafiz Dumlu 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
İsparta 
İstanbul 

Dönemden Beı 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 

Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurt 
Esad Özoğuz 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Umay 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Besim Atalay 
Yunus Nadi 
Hamdi Yalman 
Damar Ankoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz 

i Mebus Olanlar (56) 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Emin İnankur 
Mükerrem Karaağaç 
Ahmed Hamdi Denizmen 

İzmir 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Yozgad 

Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
İçel 
İsparta 
İstanbul 

Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
Şevket Ödül 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kırklareli 
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İsmail Çamaş 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Haydar Rüşdü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Veled İzbudak 
Halil Türkmen 

Ordu 
Rize 
Rize 
Sivas 
Tekirdağ 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Ali Dikmen 
Ragıb Akça 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Receb Peker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Mehmet Erten 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Niğde 

Üçüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (46) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Halid Bayrak 
İsmail Hakkı Mumcu 
Rifat Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesüd Alsan 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Aziz Samih İlter 
Aziz Akyürek 
Dr.Ahmed Fikri Tüzer 
Nafi Atıf Kansu 
Şevket Erdoğan 
Ferid Celâl Güven 
Ali Rana Tarhan 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşhane 
İçel 
İstanbul 

Tahsin Coşkan 
ReşidÖzsoy 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Gürel 
Muhlis Erkmen 
Muttalip Öker 
Vasıf Çınay 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
İrfan Ferid Alpaya 
Hakkı Kılıçoğlu 
Zühtü Durukan 
AliMünifYeğena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Rifat Vardar 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 
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Dördüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (30) 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Kemal Turan 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe 
Sadettin Epikmen 
Ömer Küntay 
Ali Muzaffer Göker 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bursa 
Bursa 
Elâzığ 
Eskişehir 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Konya 

Hikmet Bayur 
Hasan Reşid Tankut 
Hüsnü Kitabcı 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 
İbrahim Mete 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Ahmed Sungur 
Hasan Karabacak 

Manisa 
Maraş 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Beşinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (92) 

Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Ahmed Ulus 
ArifBaytın 
Dr. [Nikola] Taptas 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcuoğlu 
Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tınaz 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydm 
Aydm 
Aydın 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Hilmi Ergeneli 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Fatma Memik 
Fethi Altay 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işın 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 
FakiheÖymen 

Çanakkale 
Çankırı 
Çarıkın 
Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
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Şükrü Ali Ögel 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Reşad Mimaroğlu 
Fuad Köprülü 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Zühtü Akın 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedid Uzgören 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Dr. Rıza Levend 
Kenan Örer 

Altı 

Hamza Erkan 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Fevzi Daldal 
Belkıs Baykan 
Ekrem Ergun 
Dr.Münir Soykam 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Manisa 

ncı Dönemde IV 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 

Edib Ergin 
Sadullah Güney 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Selim Sim Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Mehmet Ali Yörüker 
Tevfik Tannan 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Cevdet Kerim İncedayı 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Rahmi Apak 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Sırrı Day 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

[ebus Olanlar (135) 

Nurullah Esad Sümer 
Dr. Şakir Şener 
Agâh Sırrı Levend 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 

Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 

Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 



Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Necmeddin Sahir Sılan 
Tevfîk Temelli 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfî Gören 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 
Fazlı Güleç 
Nevzad Ayaş 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bolayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 
Osman Şahinbaş 
İskender Arttın 
Salih Başotaç 
Salim Altuğ 
İzzet Arukan 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 

Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
Fikret Atlı 
Yusuf Ziya Zarbım 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
İsmail Hakkı Ülkümen 
Galib Bahtiyar Göker 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
M. Rıza Saltuğ 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Dr. Hüseyin Ülkü 

Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
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Salâhattin Çam Seyhan 
Sinan Tekelioğlu Seyhan 
Şemsa İşcen Seyhan 
Şefik Özdemir Siird 
Cemal Aliş Sinob 
Cemil Atay Sinob 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
AtıfEsenbel Sivas 
Mergube Gürleyük Sivas 
Nazmi Trak Tekirdağ 
Cemal Kovalı Tokad 
Hasip Ahmed Aynına Tokad 
Muammer Develi Tokad 
Sıtkı Atanç Tokad 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon 
Salise Abanozoğlu Trabzon 
Şerif Bilgen Trabzon 
Mithat Yenal Tunceli 
Hüseyin Sami Coşar Urfa 
Razi Soyer Urfa 
Salim Korkmaz Yozgad 
Ziya Arkant Yozgad 
Hazım Atıf Kuyucak Zonguldak 
İbrahim Ethem Bozkurd Zonguldak 
Mustafa Bozma Zonguldak 
Şinasi Devrin Zonguldak 

Muhtelif Dönemlerde Mebusluk Yapmış Olanlar (31) 
Fahrettin Tiritoğlu Balıkesir 3,6 
Muzaffer Akpınar Balıkesir 4,6 
Feridun Fikri Düşünsel Bingöl 2,6 
Süreyya Örgeevren Bitlis 2,5,6 
Ali Fethi Okyar Bolu 1,2,3,5,6 
Muhittin Baha Pars Bursa 1,5,6 
Atıf Tüzün Çoruh 1,3,4,5,6 
Eyüp Sabri Akgöl Çorum 1,5,6 

İzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 

Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Nasuhi Baydar 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Dr. Kemali Beyazıt 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayıran 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşit Fırat 

Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
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İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Bekit 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Durak Sakarya 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 
RaufOrbay 
Fuad Gökbudak 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Refik İnce 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Hazım Tepeyran 
Raif Dinç 
Süleyman Necmi Selmen 
Yahya Kemal Beyatlı 
Mitat Aydın 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

İstanbul Meclisinde Âzâlık Yapmış Olanlar (38) 

Ali Çetinkaya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Hacim Çarıklı 
Fethi Okyar 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Hüseyin Cahid Yalçın 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 

Şükrü Saraçoğlu 
Zihni Orhon 
RaufOrbay 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
AliMünifYeğena 

2,3,5,6 
3,5,6 
2,6 
2,6 
1,5,6 
1,2,5,6 
1,2,5,6 
3,6 
1,5,6 
1,5,6 
1 
1,2,6 
2,3,5,6 
1,2,4,5,6 
1,4,5,6 
2,6 
2,6 
1,2,5,6 
2,6 
2,4,5,6 
2,3,5,6 
2,6 
2,6 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
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Münir Çağıl 
Mazhar Müfid Kansu 
Faik Kaltakkıran 
Hasan Fehmi Ataç 
Emin İnankur 
Atıf Bayındır 
Galib Bahtiyar Göker 
Salâh Cimcoz 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 

Çorum 
Çoruh 
Edirne 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 

Hilmi Uran 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Hasan Saka 
Memed Emin Yurdakul 
Hakkı Ungan 
RaifDinç 
Yusuf Ziya Özençi 

Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 

Boşalan Mebusluklar ve Bu Yerlere Yeniden Seçilenler 
Altıncı Devrenin Üçüncü İçtimâi zarfında 3 istifa ve 14 ü ölüm suretiyle 

olmak üzere 17 mebusluk inhilâl etmiştir. 

İstifa edenler 
Bursa 
Erzincan 
Kastamonu 

Ölenler 
Ankara 
Denizli 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kocaeli 
Kütahya 
Samsun 
Seyhan 
Tokad 
Zonguldak 

Fazlı Güleç 16.111.1942 
Saffet Arıkan 3.VIII.1942 
RaufOrbay 16.IIL1942 

Yahya Galib Kargı 6.IV. 1942 
Necib Ali Küçüka 12.XI.1941 
İstender Artun 7. VIII. 1942 
Gl. Cemal Mersinli 12.XI.1941 
Dr. Refik Saydam 3.VIII.1943 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel 12.XI. 1942 
Dr.Mustafa Bengisu 18.III. 1942 
Hüsrev Kızıldoğan 6.IV. 1942 
Kemalettin Olpak 19.11.1942 
Mustafa Bacak 18.III. 1942 
Meliha Ulaş 3.VIII.1942 
İbrahimMete 13.11.1942 
Gl. Sıtkı Üke 12.XI.1941 
Mustafa Bozma 18.111.1942 
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Seçilenler 
İkinci İctimâda inhilâl etmiş olan Ağrı, Bilecik, Denizli, Manisa ve Mardin 

mebuslukları ile üçüncü İctimâda münhal kalan yukarıda yazılı mebusluklara 
yeniden seçilenler ile bunların intihap mazbatalarının tasdik tarihleri aşağıda gös
terilmiştir: 

Ağrı 

Ankara 
Bilecik 
Bursa 
Denizli 
Denizli 
Erzincan 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Kütahya 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Seyhan 
Tokad 
Zonguldak 

Korgeneral Kemal Doğan 
Gl. Nihat Anılmış 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. M.Talât Simer 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Günver 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 
Refik Koraltan 
İsmail Hakkı Ülkümen 
Numan Menemencioğlu 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Cevat Dursunoğlu 
Dr. Hayrullah Diker 
Suphi Artel 
G. Aşir Atlı 
Korg. Ali Rıza Artunkal 
Halid Onaran 
Sabiha Gökçül 
Ahmed Kutsi Tecer 
Halid Nazmi Keşmir 
Emin Erişirgil 

7.XI.1941 

8.VI.1942 
7.XI.1941 
8.VI.1942 
7.XI.1941 

16.111.1942 
12.VIII.1942 
12.VIII.1942 

16.111.1942 
16.111.1942 

12.VIII.1942 
12.VI.1942 
12.VI.1942 
12.VI.1942 
8.VI.1942 

12.VI.1942 
7.XI.1941 
7.XI.1941 

12.VIII.1942 
12.VI.1942 
16.111.1942 
19.VI.1942 

16.VIII.1942 tarihinde vefat eden Erzurum mebusu Dr. Ahmed Fikri Tüzer, 
2l.X. 1942 tarihinde vefat eden Gümüşane mebusu Durak Sakarya, 5.X.1942 ta
rihinde vefat eden Malatya mebusu Dr. Hilmi Oytaç'ın ölümleri yaz tatilinde 
vukubulmuş olduğundan Heyeti Umumiyeye tebliğ edilememiş ve yerleri açık 
kalmıştır. 
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Üçüncü İçtimâ Zarfında Umûmî Heyet Kararı ile izinli Mebuslar 
Üçüncü İçtimâ zarfında aşağıda gösterilen üyeler, Umûmî 

izin almışlardır: 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Eskişehir 
Eskişehir 
Giresun 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 

Berç Türker 
Aka Gündüz 
Yahya Galib Kargı 
Tayfur Sökmen 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Fethi Okyar 
Fethi Okyar 
Fethi Okyar 
Dr. Galib Kahraman 
AtıfKamçıl 
Şakir Baran 
Behçet Uz 
Dr. Şükrü Emed 
Fuad Balkan 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
İskender Artım 
İstamat Özdamar 
İstamat Özdamar 
Gl. İhsan Sökmen 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Salâh Cimcoz 
Salâh Cimcoz 

20 gün 
1,5 ay 
2 ay 
1,5-ay 
15 gün 
2 ay 
2ay 
2 ay 
2 ay 

20 gün 
1 ay 
1 ay 
2 ay 
10 gün 
20 gün 
40 gün 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
15 gün 
1 ay 
20 gün 
1 ay 
1 ay 
1 ay 
10 gün 
1,5 ay 
15 gün 
2 ay 
2 ay 

! Heyet karanyle 

mazeretine binaen 
hastalığına 

»» 
II 

mazeretine 

1» 

II 

II 

II 

hastalığına binaen 
II 

II 

M 

II 

II 

II 

mazeretine binaen 
hastalığına 

II 

II 

II 

mazeretine binaen 
II 

II 

hastalığına 
II 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

mazeretine 
II 

II 

hastalığına 
II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

13.IV.1942 
28.1.1942 
28.1.1942 
8.V.1942 

7.XI.1941 
28.1.1942 
7.XI.1942 
28.1.1942 

13.IV.1942 
8.V.1942 

28.1.1942 
13.IV.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 

13.IV.1942 
28.1.1942 
28.1.1942 
13.V.1942 
8.V.1942 

28.1.1942 
28.1.1942 

13.IV.1942 
28.1.1942 
28.1.1942 

13.IV.1942 
13.IV.1942 

28.1.1942 
13.IV.1942 
8.IV.1942 
7.XI.1942 
28.1.1942 
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İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Muş 
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Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Şenime Yunus 
Şehime Yunus 
Ömer Küntay 
Hacer Dicle 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 
Sadettin Serim 
Sadettin Serim 
Hazım Börekçi 
Hazım Börekçi 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Kemalettin Olpak 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Muttalib Öker 
Memed Erten 
Memed Erten 
Ziya Kayran 
Ziya Kayran 
Hakkı Kılıcoğlu 

2 ay 
1 ay 
1,5 ay 
2 ay 
2 ay 
1,5 ay 
2 ay 
1 ay 
1 ay 
15 gün 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
1,5 ay 
2 ay 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
12 gün 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
3 hafta 
U ay 
1,5 ay 
1,5 ay 
1,5 ay 
15 gün 
15 gün 
2 ay 

hastalığına binaen 
II 

II 

mazeretine 
•1 

II 

hastalığına 
•1 

II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

II 

•I 

II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

•I 

II 

II 

II 

II 

•t 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

18.IV.1942 
28.1.1942 

13.IV1942 
12.VIII.1942 

13.IV1942 
13.V.1942 
8.V1942 

13.IV.1942 
28.1.1942 

13.IV.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 

13.IV1942 
28.1.1942 

13.IV.1942 
12.111.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 
7.XI.1942 
28.1.1942 
13.1.1942 
28.1.1942 
28.1.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 

13.IV1942 
13.IV.1942 

8.V.1942 
8.V1942 

28.1.1942 
28.1.1942 
8.V1942 

28.1.1942 
12.VIII.1942 

7.XI.1942 



Muş 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Siird 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Van 
Van 
Van 

Hakkı Kılıcoğlu 
Hakkı Kılıcoğlu 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazım Tepeyran 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ahmed İhsan Tokgöz 

Ali Canib Yöntem 
Meliha Ulaş 
Ressam Şevket Dağ 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
GLAkif Öztekin Erdemgil 
Hamdi Ülkûmen 
Şerif Bilgen 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Mehmed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 
Hakkı Ungan 
Hakkı Ungan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

2 ay 
2 ay 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
20 gün 
20 gün 
2 ay 
1 ay 
1 ay 
1 ay 
1 ay 
1,5 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
1 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
2 ay 
1 ay 

hastalığına binaen 
II 

mazeretine 
hastalığına 

II 

II 

II 

II 

mazeretine 
II 

•I 

II 

hastalığına 
•1 

II 

II 

II 

II 

II 

•I 

•1 

•I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•1 

II 

•1 

II 

II 

•I 

•1 

II 

II 

mazeretine binaen 
hastalığına 

II 

II 

•1 

mazeretine 

II 

II 

•1 

II 

II 

28.1.1942 
13.IV.1942 
13.IV.1942 

8.V.1942 
28.1.1942 
7.XI.1941 

13.IV.1942 

13.IV.1942 
28.1.1942 
7.XI.1941 

13.IV.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 
28.1.1942 
8.V1942 

13.IV.1942 
28.1.1942 
8.V.1942 

28.1.1942 
13.IV.1942 

28.1.1942 
7.XI.1941 
28.1.1942 

13.IV.1942 
8.V.1942 

28.1.1942 

Teşriî Masuniyet 
Üçüncü İçtimâ zarfında teşriî masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu 

olan zatlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir. 

Ankara Ahmed Ulus 
İkinci İctimâdan Kalanlar 

Türk parası kıymetini Takibat icrasının Devre sonuna 
koruma kanununa 
muhalif hareket 

bırakılmasına 14.1.1942 tarihinde 
karar verilmiştir 
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İçel Turhan Cemal 
Beriker 

Tokad Hasip Ahmed 
Aytuna 

Denizli 

İstanbul 

Kars 
Urfa 

Dr. Behçet Uz 

Galip Bahtiyar 
Göker 

Memuriyetine ait 
vazifeyi suiistimal 
karar verilmiştir. 

Vazifesini ihmal 

Etem İzzet Benice Hukuku âmme 
Refet Ülgen Emniyeti suiistimal, 

evrak üzerinde tahrif 
yolu ile sahtekârlık 

Van İbrahim Arvas 

Yolsuz sarfiyat ve saire Takibat icrasınm Devre sonuna 
bırakılmasına 14.1.1942 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Tahrifat Mumaileyhe isnadolunan suç 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 nci maddesinde sayılan 
mevaddan görülmekle teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına 
23.1.1942 tarihinde karar verilmiş 
ve hakkında meni muhakeme 
kararı verildiğini mübeyyin 
tezkere 1.IV. 1942 de okunmuştur. 

Üçüncü İçtimâ Esnasında Gelenler 
Takibat icrasınm Devre sonuna 
bırakılmasına 20.V.1942 tarihinde 

Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 14.1.1942 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Encümendedir. 

Mumaileyhe isnadolunan suç, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
12 nci maddesinde sayılan suçlar
dan görüldüğünden teşriî 
masuniyetinin kaldırılmasına 
23.1.1942 tarihinde karar verilmiştir. 

Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 20. V. 1942 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Millî korunma kanununa 
ayları hareket 

Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler 

Bu içtimâ zarfında ve 26.VIII.1942 tarihinde Çankırı mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın, İstanbul mebusu Abidin Daver ve İstanbul mebusu Ahmed Şükrü Esmer 
İngiltere Hükümetinin daveti üzerine İngiltere'ye gitmişlerdir. Mezkûr 
Hükümetin misafiri olarak orada bir ayı mütecaviz bir müddet tetkikatta bulun
duktan sonra aynı maksatla Amerika'ya da seyahat etmişlerdir. 

Bunun haricinde bir vazife tahaddüs etmemiştir. 
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VI. DÖNEM MEBUSLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER31 

(1 Teşrinisani [Kasım] 1942 - 8 Mart 1943) 

Mebusların Soyadlarına Göre Tasnifi 

-A-(52) 
"Abanozoğlu 
Ağakay 
Ağralı 
Akbaytuğan 
Akça 
Akçakoca Akça 
Akgöl 
Akgüç 
Akın 
Akkaya 
Akosman 
Akpınar 
Aksoy 
Aksoy 
Aksu 
Aktın 
Akyürek 
Akyüz 
Alataş 
Aldemir 
Aliş 
Alpaya 
Alsan 
Altay 
Altuğ 
Anılmış 

Salise 
Dr. Mehmed Ali 
Fuad 
Org.Gl. Ali Said 
Ragıb 
Fahri 
Eyüb Sabri 
Atıf 
Zühtü 
Münir 
İzzet 
Muzaffer 
Numan 
Ömer Asım 
Ahmet 
Nafiz 
Aziz 
Ali Kâmi 
Dr. Hulusi 
Mehmet 
Cemal 
İrfan Ferit 
Zeki Mesud 
Fethi 
Salim 
Gl. Nihat 

Trabzon 
Gazianteb 
Elâzığ 
Kocaeli 
Kocaeli 
Denizli 
Çorum 
Bursa 
Kırklareli 
Giresun 
Afyon Karahisar 
Balıkesir 
Antalya 
Gazianteb 
Gazianteb 
Amasya 
Erzurum 
İstanbul 
Aydın 
İzmir 
Sinob 
Mardin 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
Ankara 

31 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İctimâ:4,1 Teşrinisani 1942-8 Mart 1943. Ankara 5.X.1943 Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Matbaası. 249-305. ss. 
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Apak 
Arat 
Araz 
Anklı 
Ankoğlu 
Anman 
Arkan 
Arkant 
Artel 
Artunkal 
Arakan 
Arvas 
Aslan 
Ataç 
Atalay 
Ataman 
Atanç 
Atay 
Atay 
Atlı 
Atlı 
Ayaş 
Aydın 
Aykaç 
Aykurd 
Aynına 

Balkan 
Baran 
Barkan 
Barkın 
Barutçu 
Basara 
Başkaya 

Rahmi 
Celâl 
Rifat 
Kahraman 
Damar 
Benal 
Dr. Akif 
Ziya 
Suphi 
Korgl. Ali Rıza 
İzzet 
İbrahim 
Dr. Tevfık 
Hasan Fehmi 
Besim 
Şükrü 
Sıtkı 
Cemil 
Falih Rıfkı 
Fikret 
Gl. Aşir 
Nevzad 
Mitat 
Fâzıl Ahmed 
İzzet Ulvi 
Hasip Ahmed 

- B - (39) 
Fuad 
Şakir 
Emrullah 
Ruşeni 
Faik Ahmed 
Ziya 
Yusuf 

Tekirdağ 
Yozgad 
Ankara 
Kars 
Seyhan 
İzmir 
Çankırı 
Yozgad 
Kocaeli 
Manisa 
Eskişehir 
Van 
Kastamonu 
Gümüşane 
Kütahya 
Muş 
Tokad 
Sinob 
Ankara 
Giresun 
Kütahya 
Bursa 
Trabzon 
Elâzığ 
Hakkâri 
Tokad 

Edirne 
Çorum 
Malatya 
Samsun 
Trabzon 
Sivas 
Denizli 
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Başotaç 
Bayar 
Bayar 
Baydar 
Bayındır 
Baykan 
Bayrak 
Baysal 
Baytın 
Bayur 
Bekit 
Bekmen 
Bele 
Benice 
Beriker 
Berkay 
Berker 
Berkman 
Beyatlı 
Beyazıt 
Bilgen 
Bilgin 
Binkaya 
Bleda 
Boya 
Bozdoğan 
Bozkurd 
Bozkurd 
Bozma 
Bozok 
Boztepe 
Börekçi 
Bulayırlı 
Burcu 

Salih 
Celâl 
Muharrem Celâl 
Nasuhi 
Atıf 
Belkıs 
Halid 
Faik 
Arif 
Hikmet 
Rüştü 
Naki 
Gl. Refet 
Etem İzzet 
Turhan Cemal 
Tahir 
Dr. Muhtar 
Dr. Hamdi 
Yahya Kemal 
Dr.Kemali 
Şerif 
Vehbi 
Abidin 
Mitat Şükrü 
Münib 
Mansur 
İbrahim Etem 
Mahmud Esad 
Mustafa 
Salih 
Halil Nihad 
Hazım 
Rusuhi 
Osman Niyazi 

Erzincan 
İzmir 
Kastamonu 
Malatya 
İstanbul 
Ankara 
Ağrı 
Kayseri 
Ankara 
Manisa 
Diyarbakır 
Siird 
İstanbul 
Kars 
İçel 
Denizli 
İçel 
Denizli 
Tekirdağ 
Maraş 
Trabzon 
Konya 
Kastamonu 
Sivas 
Van 
Maraş 
Zonguldak 
İzmir 
Zonguldak 
Bilecik 
Trabzon 
Kırşehir 
Çanakkale 
Balıkesir 



Canıtez 
Cantekin 
Cavid 
Cebesoy 
Cimcoz 
Coşar 
Coşkan 
Cura 

Çağıl 
Çakır 
Çalışlar 
Çam 
Çamaş 
Çambel 
Çarıklı 
Çerçel 
Çetinkaya 
Çınay 
Çiner 
Çoruk 
Çubukçu 

Dağ 
Daldal 
Daver 
Day 
Demir 
Demir 
Demirağ 
Demirel 
Demirhan 
Denker 
Denizmen 
Delilbaşı 

- C - ( 8 ) 
Refet 
Dr. Mustafa 
Hasan 
Gl. Ali Fuad 
Salâh 
Hüseyin Sami 
Tahsin 
Dr. Hüseyin Hulki 

-Ç- (13 ) 
Münir 
Hüsnü 
Org. İzzeddin 
Salâhattin 
İsmail 
Hasan Cemil 
Hacim 
Haydar 
Ali 
Vasıf 
Remzi 
Hilmi 
Cahid 

-D-(31) 
Ressam Şevket 
Fevzi 
Abidin 
Sırrı 
Dr. Vehbi 
Memed 
Abdurrahman Naci 
Eşref 
Gl. Pertev 
Burhanettin 
Ahmed Hamdi 
Dr. Ali Süha 

Bursa 
Çorum 
Rize 
Konya 
İstanbul 
Urfa 
Kastamonu 
İzmir 

Çorum 
Samsun 
Muğla 
Seyhan 
Ordu 
Bolu 
Balıkesir 
Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 
Malatya 
Sivas 
Kastamonu 
Diyarbakır 

Siird 
Ankara 
İstanbul 
Trabzon 
Ordu 
Balıkesir 
Sivas 
Ankara 
Erzurum 
Kırklareli 
İstanbul 
Kütahya 

364 



Develi 
Devrin 
Dicle 
Diker 
Dikmen 
Dikmen 
Dilemre 
Dilmen 
Dinç 
Dıblan 
Doğan 
Doğan 
Dumlu 
Duru 
Dursun 
Dursunoğlu 
Durukan 
Düşünsel 
Düzgören 

Edgüer 
Eker 
Ekşi 
Eldeniz 
Elgün 
Emed 
Engin 
Epikmen 
Ercin 
Erdal 
Erdem 
Erdemgil 
Erdoğan 
Erem 
Erem 

Muammer 
Şinasi 
Hacer 
Dr.Hayrullah 
Ahmed Hamdi 
Ali 
Dr. Saim Ali 
İbrahim Necmi 
Raif 
İbrahim 
Avni 
Korgl. Kemal 
Nafiz 
Kâzım Nami 
Kâmil 
Cevat 
Zühtü 
Feridun Fikri 
Gl. Seyfı 

- E - (33) 
Rıdvan Nafiz 
İsmet 
Hüseyin 
Gl. Naci 
Nakiye 
Dr. Şükrü 
Amiral Fahri 
Sadettin 
Osman 
İzzet 
Safiyüttin 
Gl. AkifÖztekin 
Şevket 
Naim 
Ali Rıza 

Tokad 
Zonguldak 
Kastamonu 
Kastamonu 
Konya 
Kocaeli 
Rize 
Burdur 
Rize 
Kocaeli 
Çankırı 
Ağrı 
Erzurum 
Manisa 
İzmir 
Kars 
Samsun 
Bingöl 
Mardin 

Manisa 
Çorum 
Ordu 
Seyhan 
Erzurum 
Diyarbakır 
Samsun 
İzmir 
Manisa 
Konya 
Erzincan 
Sivas 
Gümüşane 
Niğde 
Çoruh 



Ergendi 
Ergin 
Ergun 
Eriş 
Erişirgil 
Erişken 
Erkan 
Erkman 
Erkmen 
Ertem 
Erten 
Erten 
Esen 
Esenbel 
Esendal 
Esmer 
Etili 
Eyüboğlu 

Fırat 
Fırat 

Gerçeker 
Germen 
Gökbudak 
Gökçül 
Göker 
Göker 
Göksel 
Göle 
Göktepe 
Gönenç 
Gören 
Gövsa 
Güleç 

Hilmi 
Edib 
Şevki 
Muammer 
Emin 
Resai 
Hamza 
Sami 
Muhlis 
Sadri 
Memed 
Rıza 
Ali Rıza 
Atıf 
Memduh Şevket 
Ahmed Şükrü 
Ziya Gevher 
Daniş 

- F - ( 2 ) 
Abdülhak 
Naşid 

-G- (25) 
Mustafa Fehmi 
Dr. Mazhar 
Fuad 
Sabiha 
Ali Muzaffer 
Galib Bahtiyar 
Temel 
Münir Hüsrev 
Nuri 
Mebrure 
Lûtfî 
İbrahim Alâettin 
Fazlı 

Çanakkale 
Mardin 
Konya 
Ankara 
Zonguldak 
Tokad 
Afyon Karahisar 
Tunceli 
Kütahya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Siird 
Sivas 
Bilecik 
İstanbul 
Çanakkale 
Trabzon 

Erzincan 
Samsun 

Bursa 
Aydın 
Konya 
Samsun 
Konya 
İstanbul 
Edirne 
Erzurum 
Aydın 
Afyon Karahisar 
Bolu 
İstanbul 
Bursa 
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Gülek 
Gültekin 
Günaltay 
Gündüz 
Güney 
Güntekin 
Günver 
Güran 
Gürel 
Gürleyük 
Gürpınar 
Güven 
Güvendiren 

Hatipoğlu 

Işık 
Işın 

İçöz 
İlker 
İlter 
İnankur 
İnce 
İncedayı 
İnönü 
İşçen 
İzbudak 

Kahraman 
Kalaç 
Kaleli 
Kaltakkıran 
Kamçıl 
Kamu 

Kasım 
Galib 
Şemsettin 
Aka 
Sadullah 
Reşad Nuri 
Haydar 
Dr. Refik 
Kâzım 
Mergube 
Hüseyin Rahmi 
Ferid Celâl 
Fatin 

- H - ( l ) 
Şevket Raşit 

- I - ( 2 ) 
Hikmet 
Osman 

- I - ( 9 ) 
Sırrı 
Nazmi 
Aziz Samih 
Emin 
Refik 
Cevdet Kerim 
İsmet 
Şemsa 
Veled 

-K- (37 ) 
Dr. Galib 
Ahmed Hilmi 
Bekir 
Faik 
Atıf 
Kemalettin 

Bilecik 
Konya 
Sivas 
Ankara 
Muğla 
Çanakkale 
Denizli 
Bursa 
Konya 
Sivas 
Kütahya 
İçel 
Bursa 

Afyon Karahisar 

Sivas 
Eskişehir 

Yozgad 
İzmir 
Erzincan 
İçel 
Manisa 
Sinob 
Ankara 
Seyhan 
Yozgad 

Bursa 
Kayseri 
Gazianteb 
Edirne 
Çanakkale 
Rize 



Kansu 
Kansu 
Kaplan 
Karaağaç 
Karabacak 
Karabekir 
Karacan 
Karadeniz 
Karamursal 
Karamuğla 
Karan 
Karaosman 
Kayaalp 
Kayran 
Kitaba 
Kılıcoğlu 
Koçak 
Konuk 
Korkmaz 
Koraltan 
Kovalı 
Köken 
Köprülü 
Köstekçioğlu 
Kuleli 
Kunt 
Kural 
Kurdoğlu 
Kuyucak 
Küntay 

Mazhar Müfid 
Nafı Atuf 
Rasih 
Mükerrem 
Hasan 
Gl. Kâzım 
Şerafettin 
Raif 
Ziya 
Cemal 
Hayrettin 
Kani 
Nuri 
Ziya 
Hüsnü 
Hakkı 
Şükrü 
Dr. Sadi 
Salim 
Refik 
Cemal 
Rahmi 
Fuad 
Süleyman 
Hamdi 
Bekir Sıtkı 
Dr. Hüsamettin 
Faik 
Hazım Atıf 
Ömer 

Çoruh 
Giresun 
Antalya 
İsparta 
Zonguldak 
İstanbul 
Kars 
Trabzon 
İstanbul 
Muğla 
Balıkesir 
Manisa 
Çorum 
Maraş 
Muğla 
Muş 
Erzurum 
Bursa 
Yozgad 
İçel 
Tokad 
İzmir 
Kars 
Çorum 
Kırklareli 
Hatay 
Ağrı 
Manisa 
Denizli 
Kars 

- L - ( 2 ) 
Levend Agâh Sırrı Aydın 
Levend Dr. Rıza Mardin 

- M - (11) 
Marmaralı Dr. Abravaya Niğde 
Melek Dr. Abdurrahman Gazianteb 
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Memik 
Menemencioğlu 
Menemencioğlu 
Menderes 
Mengi 
Menteşe 
Mimaroğlu 
Mumcu 
Mursaloğlu 

Nadi 

Okay 
Okyar 
Onaran 
Onat 
Onay 
Oral 
Örer 
Orhon 
Oruçoğlu 
Ovacık 

Ödül 
Ögel 
Öker 
Ökmen 
Öktem 
Öngören 
Örgeevren 
Örkün 
Örs 
Öymen 
Özalp 
Özçağlar 
Özdamar 

Dr. Fatma 
Hasan 
Numan 
Adnana 
Halid 
Halil 
Reşad 
İsmail Hakkı 
Abdullah 

- N - ( l ) 
Yunus 

-O- (10 ) 
Kâzım 
Fethi 
Halid 
Naim Hazım 
Talât 
Cavid 
Kenan 
Zihni 
Hulusi 
Ahmed 

-Ö- (23 ) 
Şevket 
Şükrü Ali 
Muttalib 
Mümtaz 
Haydar Rüştü 
Dr. İbrahim Tali 
Süreyya 
Fâzıl Nazmi 
Türkân 
Fakihe 
Gl. Kâzım 
Cemil 
Hüsnü 

Edirne 
Mardin 
İstanbul 
Aydın 
Niğde 
İzmir 
İzmir 
Amasya 
Hatay 

Muğla 

Konya 
Bolu 
Mardin 
Konya 
Giresun 
Niğde 
Manisa 
Kars 
Sinob 
İçel 

Kırklareli 
İstanbul 
Malatya 
Ankara 
Tunceli 
Diyarbakır 
Bitlis 
Çankırı 
Antalya 
İstanbul 
Balıkesir 
Bolu 
İsparta 



Özdamar 
Özdemir 
Özkan 
Özençi 
Özer 
Özey 
Özoğuz 
Özpazarbaşı 
Özsoy 
Öztrak 

Pars 
Pazarbaşı 
Pekel 
Pekel 
Peker 
Pektaş 
Poroy 

Renda 

Sabuncu 
Sadak 
Sağıroğlu 
Saka 
Saltuğ 
Sami 
Sanlı 
Saraçoğlu 
Sazak 
Selçuk 
Selçuk 
Selmen 
Serim 
Sevüktekin 

İstamat 
Şefik 
İzzet 
Yusuf Ziya 
Yusuf Ziya 
Yaşar 
Esad 
Memed Şevket 
Reşid 
Faik 

- P - ( 7 ) 
Muhittin Baha 
Nuri 
Ekrem 
Galib 
Receb 
Mihri 
Nâzmı 

- R - ( l ) 
Mustafa Abdülhalik 

- S - (33) 
İsmail 
Necmettin 
Sabit 
Hasan 
Rıza 
Hüseyin 
Memed 
Şükrü 
Emin 
Hamdi 
Rahmi 
Süleyman Necmi 
Sadettin 
Gl. Kâzım 

Eskişehir 
Siird 
Kırşehir 
Zonguldak 
Eskişehir 
Manisa 
Kars 
Malatya 
Kayseri 
Tekirdağ 

Bursa 
Gazianteb 
Yozgad 
Tokad 
Kütahya 
Malatya 
Tokad 

Çankırı 

Giresun 
Sivas 
Elâzığ 
Trabzon 
Kastamonu 
Urfa 
Burdur 
İzmir 
Eskişehir 
Hatay 
Balıkesir 
Samsun 
Kayseri 
Diyarbakır 
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Seyfeli 
Simer 
Siren 
Sirmen 
Sılan 
Sılay 
Somyürek 
Sorağman 
Soydemir 
Soyer 
Soykam 
Soylu 
Sökmen 
Sökmen 
Sökmensüer 
Sözener 
Suner 
Sungur 
Sümer 
Sünkitay 

Şahin 
Şahinbaş 
Şarlan 
Şener 
Şeremetli 

Talay 
Tamaç 
Taner 
Tankut 
Taptas 
Tarcan 
Tarhan 
Tarman 
Taşçıoğlu 

Memed 
Dr. M. Talât 
Celâl Sait 
Fuad 
Necmeddin Sahir 
Tevfık Fikret 
Dr. Hasan Vasıf 
Dr. Fuad 
Gl. Zeki 
Razi 
Dr. Münir 
Faik 
Gl. İhsan 
Tayfur 
Şükrü 
Fevzi 
Dr. Muhlis 
Ahmed 
Nurullah Esad 
Veli Necdet 

- Ş - ( 5 ) 
Memed 
Osman 
Hamdi 
Dr. Şakir 
Hilmi 

- T - (33) 
Dr. Rasim Ferid 
Nuri 
Osman 
Hasan Reşid 
Dr. [Nikola] 
Selim Sırrı 
Ali Rana 
Tevfık 
Ömer 

Kırşehir 
Bursa 
Bolu 
Rize 
Bingöl 
Konya 
Giresun 
Kocaeli 
Erzurum 
Urfa 
Antalya 
Niğde 
Giresun 
Antalya 
Erzincan 
Balıkesir 
Bilecik 
Yozgad 
Antalya 
Diyarbakır 

Gazianteb 
Edirne 
Ordu 
Aydın 
Balıkesir 

Niğde 
Kastamonu 
Malatya 
Maraş 
Ankara 
Ordu 
İstanbul 
Seyhan 
Kayseri 



Tecer 
Tecirli 
Tekelioğlu 
Temelli 
Tengirşenk 
Tepeyran 
Tiridoğlu 
Tiritoğlu 
Tınaz 
Tokad 
Toker 
Topcuoğlu 
Tolon 
Tör 
Trak 
Tunca 
Turan 
Turgay 
Tümer 
Türel 
Türker 
Türkmen 
Türkmen 
Tüzün 

Uğur 
Uludağ 
Uluğ 
Ulus 
Ulusan 
Umay 
Ungan 
Uran 
Uras 
Uraz 
Us 

Ahmed Kutsi 
Memed 
Sinan 
Tevfik 
Yusuf Kemal 
Hazım 
Alâettin 
Fahrettin 
Gl. Naci 
Emin Aslan 
Nazmi 
Nazmi 
İbrahim 
Edib Servet 
Nazmi 
Dr. Cemal 
Kemal 
Salih 
Asım 
Ali Rıza 
Berç 
Halil 
Abdülgani 
Atıf 

-U- (16) 
İsmail Memed 
Dr. Osman Şevki 
Şeref 
Ahmed 
Mustafa 
Dr. Fuad 
Hakkı 
Hilmi 
Esad 
Sadettin 
Asım 

Seyhan 
Hatay 
Seyhan 
Bitlis 
Sinob 
Niğde 
Kütahya 
Balıkesir 
Bursa 
Denizli 
Kayseri 
Aydın 
Kocaeli 
Gümüşane 
Tekirdağ 
Antalya 
İsparta 
Kayseri 
Manisa 
Konya 
Afyon Karahisar 
Zonguldak 
Hatay 
Çoruh 

Sivas 
Konya 
Urfa 
Ankara 
Konya 
Kırklareli 
Van 
Seyhan 
Amasya 
İstanbul 
Çoruh 
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Uybadın 
Uz 
Uzay 
Uzgören 
Uzunçarşılı 

Ülgen 
Ülgen 
Ülkü 
Ülkümen 
Ünlü 
Ürgüblü 

Vardar 

Yalçın 
Yalman 
Yaman 
Yargı 
Yazgan 
Yeğena 
Yenel 
Yerlikaya 
Yeşilyurd 
Yiğit 
Yöntem 
Yörüker 
Yukaruç 
Yunus 
Yurdakul 
Yücel 

Zabcı 
Zarbun 
Zırh 

Cemil 
Dr. Behçet 
Yahya Sezai 
Vedit 
İsmail Hakkı 

- Ü - ( 7 ) 
Dr. Zihni 
Refet 
Dr. Hüseyin 
Hamdi 
Remzi 
Suad Hayri 

- V - ( l ) 
Rifat 

-Y- (16) 
Hüseyin Cahid 
Hamdi 
Hüsnü 
Salâh 
Gl. Ahmed 
Ali Münif 
Mitat 
Emin 
Dr. Ahmed Ruhi 
İbrahim Süreyya 
Ali Canib 
Memed Ali 
Avni 
Şehime 
Memed Emin 
Hasan Âlî 

- Z - ( 3 ) 
Mahmud Nedim 
Yusuf Ziya 
Ali 

Tekirdağ 
Denizli 
Balıkesir 
Kütahya 
Balıkesir 

Bolu 
Urfa 
Kırşehir 
Trabzon 
İsparta 
Kayseri 

Zonguldak 

Çankırı 
Ordu 
Manisa 
Kocaeli 
Urfa 
Seyhan 
Tunceli 
Bolu 
Burdur 
Kocaeli 
Ordu 
Samsun 
Çanakkale 
İzmir 
Urfa 
İzmir 

Malatya 
Gümüşane 
Rize 
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Mebusların Doğum 

1864 doğumlular (2) 
Hüseyin Rahmi Gürpınar Kütahya 
Hazmı Tepeyran Niğde 

1868 doğumlular (1) 
Suphi Artel Kocaeli 

1869 doğumlular (4) 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
Ziya Basara Sivas 
Mehmed Emin Yurdakul Urfa 
Veled İzbudak Yozgad 

1870 doğumlular (4) 
Berç Türker Afyon K. 
Nafiz Aktın Amasya 
Faik Kaltakkıran Edirne 
Yusuf Ziya Özer Eskişehir 

1871 doğumlular (5) 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara 
Gl. Pertev Demirhan Erzurum 
Münir Akkaya Giresun 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Süleyman Necmi Selmen Samsun 

1872 doğumlular (5) 
Org. Ali Said Akbaytugan Kocaeli 
Hakkı Kılıcoğlu Muş 
İsmail Çamaş Ordu 
Gl. Ahmed Yazgan Urfa 
Münib Boya Van 

1873 doğumlular (5) 
Dr. Refik Güran Bursa 
Fatin Güvendiren Bursa 
G. İhsan Sökmen Giresun 
Ziya Karamursal İstanbul 
Mustafa Ulusan Konya 

Tarihlerine Göre Tasnifi 

1874 doğumlular (10) 
Münir Çağıl Çorum 
Mazhar Müfıd Kansu Çoruh 
Emin İnankur İçel 
Halil Menteşe İzmir 
Kani Karaosman Manisa 
Faik Soylu Niğde 
Selim Sırrı Tarcan Ordu 
RaifDinç Rize 
AliMünifYeğena Seyhan 
Mitat Şükrü Bleda Sivas 

1875 doğumlular (15) 
ArifBaytın Ankara 
Osman Niyazi Burcu Balıkesir 
Fâzıl Nazmi Örkün Çarıkın 
Hüseyin Cahid Yalçın Çankırı 
Nuri Kayaalp Çorum 
Dr.İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 
Hüsnü Özdamar İsparta 
Esad Özoğuz Kars 
Dr. Hayrullah Diker Kastamonu 
Rıza Saltuğ Kastamonu 
Nazmi Toker Kayseri 
Ali Dikmen Kocaeli 
Gl.Naci Eldeniz Seyhan 
Ressam Şevket Dağ Siird 
Yusuf Ziya Özençi Zonguldak 

1876 doğumlular (4) 
Eyüb Sabri Akgöl Çorum 
Ahmed Hamdi Denizmen İstanbul 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil Sivas 
Remzi Çiner Sivas 

1877 doğumlular (8) 
İsmet Eker Çorum 
Gl. Kâzım Sevüktekin Diyarbakır 
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Aziz Samih İlter 
Memed Şahin 
Yusuf Ziya Zarbun 
Salâh Cimcoz 
Kâzım Nami Dura 
Hasan Karabacak 

Erzincan 
Gazianteb 
Gümüşane 
İstanbul 
Manisa 
Zonguldak 

1878 doğumlular (11) 
Ali Çetinkaya 
Gl. Nihat Anılmış 
Rifat Araz 
Dr.Mustafa Cantekin 
Kâmil Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Emrullah Barkan 
Asım Tümer 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rifat Vardar 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çorum 
İzmir 
İzmir 
Malatya 
Manisa 
Rize 
Sinob 
Zonguldak 

1879 doğumlular (12) 
Dr.Hüsamettin Kural 
Korgl. Kemal Doğan 
İsmail Hakkı Mumcu 
Yahya Sezai Uzay 
Hasan Cemil Çambel 
Yusuf Başkaya 
Fuad Ağralı 
İstamat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
Dr. Fuad Sorağman 
Hamdi Yalman 
Sırn İçöz 

Ağn 
Ağn 
Amasya 
Balıkesir 
Bolu 
Denizli 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gümüşane 
Kocaeli 
Ordu 
Yozgad 

1880 doğumlular (16) 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Demir 

Balıkesir 
Balıkesir 

Fethi Okyar 
Refet Camtez 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tor 
İzzet Ulvi Aykurd 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Osman Ercin 
GLSeyfı Düzgören 
Yunus Nadi 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Rıza Esen 
Cemil Uybadın 

Bolu 
Bursa 
Erzurum 
Gümüşane 
Hakkâri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Siird 
Tekirdağ 

1881 doğumlular (9) 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Sabit Sağıroğlu 
Galib Bahtiyar Göker 
GLRefet Bele 
Rahmi Köken 
GLAşirAtlı 
Halid Onaran 
Razi Soyer 

Balıkesir 
Çarıkın 
Elâzığ 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kütahya 
Mardin 
Urfa 

1882 doğumlular (21) 
Esad Uras 
Dr.Hulûsi Alataş 
Gl.Naci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Rüştü Bekit 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
Emin Sazak 
Abdülgani Türkmen 

Amasya 
Aydın 
Bursa 
Çanakkale 
Diyarbakır 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Hatay 
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Ali Rana Tarhan 
GLKâzım Karabekir 
G1.A1İ Fuad Cebesoy 
Besim Atalay 
Org.İzzettin Çalışlar 
Şükrü Ataman 
Şemsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Kütahya 
Muğla 
Muş 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Van 

1883 doğumlular (18) 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Memduh Şevket Esendal 
Salih Başotaç 
GLZeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 
Memed Tecirli 
Atıf Bayındır 
Zihni Orhon 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Sami Erkman 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Bilecik 
Erzincan 
Erzurum 
Gümüşane 
Hatay 
İstanbul 
Kars 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

1884 doğumlular (18) 
Aka Gündüz Ankara 
İsmet İnönü Ankara 
Dr.Münir Soykam Antalya 
Ali Rıza Erem Çoruh 
Asım Us Çoruh 
Fâzıl Ahmed Aykaç Elâzığ 
Celâl Bayar İzmir 

Reşid Özsoy 
Burhanettin Denker 
Vasıf Çınay 
İrfan Ferid Alpaya 
Sadullah Güney 
Halid Mengi 
Ruşeni Barkın 
Hilmi Uran 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 
İbrahim Arvas 

Kayseri 
Kırklareli 
Malatya 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 

1885 doğumlular (19) 
Dr.Cemal Tunca 
Muhittin Baha Pars 
AtıfTüzün 
Haydar Günver 
Şükrü Koçak 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı 
Mükerrem Karaağaç 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Dr. Vehbi Demir 
Salâhattin Çam 
Şefik Özdemir 
AtıfEsenbel 
Hasan Saka 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Antalya 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
İsparta 
Kırklareli 
Kırklareli 
Manisa 
Mardin 
Ordu 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

1886 doğumlular (9) 
Dr.Şakir Şener Aydın 
Abidin Daver İstanbul 
Şükrü Âli Ögel İstanbul 
Faik Baysal Kayseri 
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Memed Seyfeli Kırşehir 
Mansur Bozdoğan Maraş 
Memed Erten Maraş 
Hüsnü Kitabcı Muğla 
Mitat Yenel Tunceli 

1887 doğumlular (21) 
Dr.Mazhar Germen 
Dr.Muhlis Suner 
Hilmi Ergeneli 
Tahir Berkay 
Fuad Balkan 
Osman Işın 
Şükrü Saraçoğlu 
Dr.Tevfık Aslan 
Ömer Taşçıoğlu 
Ragıb Akça 
İzzet Erdal 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Rıza Erten 
Ali Canib Yöntem 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Aydın 
Bilecik 
Çanakkale 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mardin 
Ordu 
Tekirdağ 
Tekirdağ 

1888 doğumlular (21) 
Nazmi Topcuoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Süreyya Örgeevren 
Lûtfî Gören 
Osman Şahinbaş 
İzzet Arukan 
Talât Onay 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
İzzet Özkan 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Edirne 
Eskişehir 
Giresun 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 

Receb Peker 
Kenan Örer 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Zırh 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 
Hamdi Ülkümen 
Şerif Bilgen 
Refet Ülgen 

Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

1889 doğumlular (22) 
Nuri Göktepe 
İbrahim Necmi Dilmen 
Nevzad Ayaş 
Rusuhî Bulayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Süleyman Köstekçioğlu 
Zeki Mesud Alsan 
Dr.Hasan Vasıf Somyürek 
Abdullah Mursaloğlu 
Refik Koraltan 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Muharrem Celâl Bayar 
Sadettin Serim 
Hamdi Kuleli 
Salâh Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Dr.Osman Şevki Uludağ 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Yaşar Özey 
Damar Arıkoğlu 
Sırrı Day 

Aydın 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Giresun 
Hatay 
İçel 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Trabzon 

1890 doğumlular (17) 
Numan Aksoy Antalya 
Hayrettin Karan Balıkesir 
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Şakir Baran 
Fethi Altay 
Münir Hüsrev Göle 
Nafi Atuf Kansu 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Tahsin Coşkan 
Kâzım Gürel 
Tevfık Fikret Sılay 
Hüsnü Yaman 
Hüseyin Ekşi 
Abdürrahman Naci Demirağ 
Necmettin Sadak 
Galib Pekel 
Haydar Rüştü Öktem 

Çorum 
Elâzığ 
Erzurum 
Giresun 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Manisa 
Ordu 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Tunceli 

1891 doğumlular (12) 
Haydar Çerçel 
Veli Necdet Sünkitay 
Temel Köksel 
Şükrü Sökmensüer 
İsmail Sabuncu 
Muhlis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Naki Bekmen 
Emin Erişirgil 

Afyon K. 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Giresun 
Kütahya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Seyhan 
Siird 
Zonguldak 

1892 doğumlular (26) 
Halid Bayrak 
Tayfur Sökmen 
Muzaffer Akpınar 
Feridun Fikri Düşünsel 
Dr.Zihni Ülgen 
DnAhmed Ruhi Yeşilyurd 

Ağrı 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bolu 
Burdur 

Dr. M. Talât Sümer 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Avni Doğan 
Dr.Hamdi Berkmen 
Dr.Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
Remzi Ünlü 
Numan Menemencioğlu 
Mahmud Esad Bozkurd 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Karacan 
Nuri Tamaç 
İbrahim Dıblan 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Okay 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Çakır 
Cemil Atay 
ŞerefUluğ 

Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Denizli 
İçel 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
izmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Manisa 
Samsun 
Sinob 
Urfa 

1893 doğumlular (23) 
Falih Rıfkı Atay 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Tevfik Temelli 
Dr.Galib Kahraman 
Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Salim Altuğ 
Dr.Memed Ali Ağakay 
Ahmed Ovacık 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kahraman Arıklı 
Hazmı Börekçi 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bitlis 
Bursa 
Denizli 
Denizli 
Erzurum 
Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kırşehir 
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Ahmed Hamdi Dikmen 
Muttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 
Dr.Rıza Levent 
Hamdi Şarlan 
Sıtkı Atanç 
Daniş Eyüboğlu 

Konya 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Ordu 
Tokad 
Trabzon 

1894 doğumlular (19) 
Agâh Sırrı Levend Aydın 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Dr. Sadi Konuk Bursa 
Fahri Akçakoca Akça Denizli 
Ferid Celâl Güven İçel 
Sadettin Uraz İstanbul 
Sadettin Epikmen İzmir 
Dr. Hüseyin Ülkü Kırşehir 
Nasuhi Baydar Malatya 
Ziya Kayran Maraş 
Naim Erem Niğde 
Memed Ali Yörüker Samsun 
Tevfık Tannan Seyhan 
Cevdet Kerim İncedayı Sinob 
Hulusi Oruçoğlu Sinob 
Mergube Gürleyük Sivas 
Faik Ahmed Barutçu Trabzon 
Ahmed Sungur Yozgad 

1895 doğumlular (7) 
Mümtaz Ökmen Ankara 
Mihri Pektaş Malatya 
Naşit Fırat Samsun 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasip Ahmed Atuna Tokad 
Mitat Aydın Trabzon 
Raif Karadeniz Trabzon 

1896 doğumlular (8) 
Necmettin Sahir Sılan Bingöl 
Dr.Abdurrahman Melek Gazianteb 
Fikret Atlı Giresun 
Kemal Turan İsparta 
Salih Turgay Kayseri 
Vedit Uzgören Kütahya 
Osman Taner Malatya 
Cemal Karamuğla Muğla 

1897 doğumlular (10) 
Hamza Erkan Afyon K. 
İzzet Akosman Afyon K. 
Ahmed Ulus Ankara 
Muammer Eriş Ankara 
Memet Sanlı Burdur 
Hasan Âli Yücel İzmir 
Halid Nazmi Keşmir Tokad 
Muammer Develi Tokad 
Ziya Arkant Yozgad 
Hazım Atıf Kuyucak Zonguldak 

1898 doğumlular (5) 
Şevket Raşit Hatipoğlu Afyon K. 
Şükrü Emed Diyarbakır 
Şehime Yunus İzmir 
Sadri Ertem Kütahya 
Hikmet Işık Sivas 

1899 doğumlular (7) 
Belkıs Baykan Ankara 
Nurullah Esad Sümer Antalay 
Adnan Menderes Aydın 
Cemil Özçağlar Bolu 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
Ali Rıza Türel Konya 
Fuad Sirmen Rize 
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1900 doğumlular (10) 
Mebrure Gönenç 
Türkân Örs 
Atıf Akgüç 
Safüyüttin Erdem 
Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
Memed Aldemir 
Zühtü Akın 
Galib Gültekin 
Sabiha Gökçül 

Afyon K. 
Antalya 
Bursa 
Erzincan 
Gazianteb 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Konya 
Samsun 

1901 doğumlular (6) 
Rahmi Selçuk 
Cahid Çubukçu 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Vehbi Bilgin 
Kemalettin Kamu 
Ahmet Kutsi Tecer 

Balıkesir 
Diyarbakır 
İstanbul 
Konya 
Rize 
Seyhan 

1902 doğumlular (2) 
Hacer Dicle Kastamonu 
Şemsa İşcen Seyhan 

Mebusların Eğitim - Öğretim ve 

Bahriye (3) 
Ahmed Hamdi Denizmen İstanbul 
Amiral Fahri Engin 
(İngiltere'de) Samsun 
Yusuf Ziya Özençi Zonguldak 

Baytar (3) 
Naim Erem (ve eczacı) Niğde 
Ali Rıza Esen Siird 
Gl. Ahmed Yazgan Urfa 

Ecole libre des sciences politiques et 
morales 

Fâzıl Ahmed Aykaç Elâzığ 
Eczacı (4) 

Muzaffer Akpınar Balıkesir 

1903 doğumlular (6) 
Dr. Fatma Memik Edirne 
Benal Anman İzmir 
Etem İzzet Benice Kars 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Alâettin Tiridoğlu Kütahya 
Dr. Kemali Beyazıt Maraş 

1904 doğumlular (3) 
Cavid Oral Niğde 
Salise Abanozoğlu Trabzon 
Salim Korkmaz Yozgad 

1905 doğumlular (3) 
Kasım Gülek Bilecik 
Bekir Sıtkı Kunt Hatay 
Şinasi Devrin Zonguldak 

1906 doğumlular (4) 
Celâl Sait Siren Bolu 
Hamdi Selçuk Hatay 
Cemal Aliş Sinob 
Cemal Kovalı Tokad 

Meslek Durumlarına Göre Tasnifi 

Salih Başotaç 
Rıza Saltuğ 
Ekrem Pekel 

Erzincan 
Kastamonu 
Yozgad 

Evkaf (1) 
Rüştü Bekit Diyarbakır 

Harb Akademisi (35) 
ArifBaytın 
Gl. Nihat Anılmış 
Gl. İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tınaz 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
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Ali Rıza Erem 
Aziz Samih İlter 
Şükrü Sökmensüer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Gl. Cemal Mersinli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Burhanettin Denker 
Org. Ali Said Akbaytuğan 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Receb Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Osman Ercin 
Gl.Seyfı Düzgören 
Org.İzzettin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Ruşeni Barkın 
Cevdet Kerim İncedayı 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Sami Erkman 

Harbiye (29) 
Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
Korgl. Kemal Doğan 
Aka Gündüz (kısmen) 
AtıfKamçıl 
Eyüb Sabri Akgöl 

Çoruh 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Samsun 
Sinob 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tunceli 

Afyon K. 
Ağrı 
Ağn 
Ankara 
Çanakkale 
Çorum 

Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat (ve hukuk) 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 
Fikret Atlı 
Zihni Orhon 
Nazmi Toker 
İbrahim Tolon (jandarma) 
Vedit Uzgören (kısmen) 
Vasıf Çınay 
Kâzım Nami Duru 
İrfan Ferid Alpaya (ve hukuk) 
Selim Sırrı Tarcan 
Naşid Fırat 
Gl. Naci Eldeniz 
(ve Almanya'da) 
Sinan Tekelioğlu (ve hukuk) 
AtıfEsenbel 
Gl.Akif Öztekin Erdemgil 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Hukuk (74) 
Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Kasım Gülek (Paris,Columbia, 

Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
Giresun 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Ordu 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 

Londra, Kembriç, Berlin Üniv.) Bilecik 
Feridun Fikri (ve Paris'te) 
Necmettin Sahir Sılan 
Süreyya Örgeevren 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç (ve Roma'da) 

Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Burdur 
Bursa 



Muhittin Baha Pars 
Ziya Gevher Etili 
Fâzıl Nazmi Örkün (ve Atina) 
Münir Çağıl 
Haydar Günver 
Yusuf Başkaya (ehliyetnameli) 
Osman Şahinbaş 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Ferid Celâl Güven 
(ve sanayii nefise) 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 
(iki sene ve idadi) 
Kemal Turan 
Galib Bahtiyar Göker 
Numan Menemencioğlu 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe (ve Paris'te) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(ve İsviçre'de) 
Rahmi Köken 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy(ve yüksek ticaret) 
Suad Hayri Ürgüblü 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Hatay 
Hatay 

İçel 
İçel 

İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 

Suphi Artel 
Ali Rıza Türel (ve Paris'te) 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin (ve İsviçre'de) 
İzzet Erdal 
Şevki Ergün 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Alâettin Tiridoğlu (ve Paris'te) Kütahya 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Menemencioğlu 
Edib Ergin 
Hüsnü Kitaba 
Yunus Nadi (kısmen) 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen (ve Roma) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(ve Paris'te) 
Nâzım Poroy (ve Paris'te) 
Resai Erişken 
Faik Ahmed Barutçu 

Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Sinob 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen (ve Sorbonne) Trabzon 
Raif Karadeniz 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel (ve Paris'te) 
Ziya Arkant (1 sene ve lise) 
Şinasi Devrin 
(Kolejde ve Paris'te) 

Hususî tahsil görenleı 
Memed Demir 
Memduh Şevket Esendal 

Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Yozgad 

Zonguldak 
'(24) 

Balıkesir 
Bilecik 
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Faik Kaltakkıran (ve rüşdiye) Edirne 
Emin Sazak (ve Medrese) Eskişehir 
Memed Şahin (ve rüşdiye) Gazianteb 
Hasan Fehmi Ataç Gümüşane 
İzzet Ulvî Aykurd Hakkâri 
Memed Tecirli Hatay 
Ziya Karamursal (ve rüşdiye) İstanbul 
Celâl Bayar İzmir 
Kâmil Dursun (ve lise) İzmir 
Esad Özoğuz Kars 
Kahraman Arıklı (ve orta) Kars 
Şevket Ödül Kırklareli 
Memed Seyfeli (ve orta) Kırşehir 
Halid Onaran Mardin 
Faik Soylu (rüşdiye) Niğde 
Hazım Tepeyran Niğde 
Damar Arıkoğlu Seyhan 
Remzi Çiner (ve orta ve Paris'te 
ulûmusiyasiye mektebinde 
maliye dersleri) Sivas 
Ziya Basara (ve rüşdiye) Sivas 
Hüseyin Sami Coşar (ve lise) Urfa 
Münib Boya (ve rüşdiye) Van 
Veled İzbudak (ve medrese) Yozgad 

İdadî tahsili görenler (17) 
Eşref Demirel Ankara 
Feyzi Sözener Balıkesir 
Hayrettin Karan Balıkesir 
Avni Yukaruç 
(üç sene Fransa'da) Çanakkale 
Süleyman Köstekçioğlu Çorum 
Temel Göksel Edirne 
Safıyüttin Erdem Erzincan 
Remzi Ünlü İsparta 
Ömer Taşçıoğlu Kayseri 
İzzet Özkan (ve jandarma 
subay mek.) Kırşehir 

Şükrü Ataman (ve Paris'te) Muş 
Ziya Kayran Maraş 
Hüseyin Ekşi Ordu 
Cemil Atay Sinob 
Mitat Şükrü Bleda 
(ve Cenevre'de fen tahsili) Sivas 
Şerif Bilgen Trabzon 
Hakkı Ungan Van 

İlk tahsili görenler (2) 
İsmail Memed Uğur Sivas 
Hasan Karabacak Zonguldak 

Kolejde okuyanlar (3) 
Berç Türker (ve Galatasaray) Afyon K. 
Mebrure Gönenç Afyon K. 
Mihri Pektaş Malatya 

Lise tahsili görenler (10) 
Hilmi Şeremetli Balıkesir 
Rahmi Selçuk (yediye kadar) Balıkesir 
Emin Yerlikaya Bolu 
Ali Kâmi Akyüz (Darüşşafaka) İstanbul 
Abidin Daver 
(ve sanayii nefise s.2) İstanbul 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) Kocaeli 
Salâhattin Çam Seyhan 
Hikmet Işık (ve muallim mek.) Sivas 
İbrahim Arvas Van 
Salim Korkmaz Yozgad 

Medrese tahsili görenler (8) 
Rasih Kaplan (Camiülezher) Antalya 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 
İsmet Eker (ve rüşdiye) Çorum 
Emin İnankur İçel 
Hüsnü Özdamar İsparta 
Mustafa Ulusan Konya 
Naim Hazım Onat Konya 
Şefik Özdemir (Camiülezher) Siird 



Muallim Mektebi (10) 
Fahri Akçakoca Akça 
Nakiye Elgün 
Hacer Dicle 

Denizli 
Erzurum 
Kastamonu 

Hazım Börekçi (kısmen yüksek) Kırşehir 
Besim Atalay (yüksek) 
Hamdi Yalman (yüksek) 
Sabiha Gökçül 
(yüksek darülmuallimat) 
Şemsettin Günaltay (yüksek) 
Kemalettin Kamu (ve Paris 
ulûmu siyasiye M.) 
Salise Abanozoğlu 

Kütahya 
Ordu 

Samsun 
Sivas 

Rize 
Trabzon 

Mühendis Mektebi (5) 
İzzet Arukan 
Sadettin Epikmen (Macaristan 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Mitat Aydın 
Razi Soyer 

Mülkiye (59) 
Haydar Çerçel 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Nazmi Topcuoğlu 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Celâl Sait Siren 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Rüsuhi Bulayırlı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Eskişehir 
L) İzmir 

Sivas 
Trabzon 
Urfa 

Afyon K. 
Amasya 
Amasya 
Ankara 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 

Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 
Nuri Kayaalp 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 

Zeki Mesud Alsan(ve Paris'te) Diyarbakır 
Fuad Ağralı 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Münir Akkaya 
Nafı Atıf Kansu 
Mükerrem Karaağaç 
Atıf Bayındır 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (ve Cenevre) 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Ali Muzaffer Göker 
(ve Paris'te) 
Kâzım Okay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Emrullah Barkan 
Muttalip Öker 
Faik Kurdoğlu 
(ve Brüksel üniv.) 
Hüsnü Yaman 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
İsmail Çamaş 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünifYegena 
Hilmi Uran 
Faik Öztrak 

Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdağ 
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Halid Nazmi Keşmir Tokad 
Hasan Saka (ve Paris'te) Trabzon 
Sırrı Day (ve hukuk son sınıf) Trabzon 
Mehmed Emin Yurdakul 
(ve hukuk) Urfa 
ŞerefUluğ Urfa 
Sırrı İçöz (ehliyetnamen* ve idadî) Yozgad 
Emin Erişirgil Zonguldak 
İbrahim Etem Bozkurd Zonguldak 
Rifat Vardar Zonguldak 

Nüvvab mektebi (1) 
RaifDinç Rize 

Orman mektebi (yüksek) (2) 
Ahmed Cemal Karamuğla Muğla 
Ahmed Sungur Yozgad 

Orta tahsil görenler (21) 
Ahmed Ulus Ankara 
Tevfık Temelli Bitlis 
Lûtfî Gören Bolu 
Cahid Çubukçu Diyarbakır 
Ahmed Aksu Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı Gazianteb 
Abdullah Mursaloğlu Hatay 
Abdülgani Türkmen Hatay 
Sadettin Uraz İstanbul 
Memed Aldemir İzmir 
Hamdi Kuleli Kırklareli 
Zühtü Akın Kırklareli 
Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
Osman Taner Malatya 
Kani Karaosman Manisa 
Halid Mengi Niğde 
Hasan Cavid Rize 
Cemal Aliş Sinob 
Galib Pekel Tokad 
Nazmi Trak Tekirdağ 

Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Cemal Kovalı Tokad 

Posta, telgraf (yüksek) (1) 
Ali Rana Tarhan 
(Almanya ve Belçika) İstanbul 

Rüşdiye tahsili görenler (8) 
Nafiz Aktın Amasya 
Rifat Araz Ankara 
Tayfur Sökmen Antalya 
Memed Sanlı Burdur 
İsmet Eker (ve medrese) Çorum 
Osman Işm Eskişehir 
Memed Erten Maraş 
Mebrure Gürleyük Sivas 
Daniş Eyüboğlu Trabzon 

Sanayii Nefise (1) 
Ressam Şevket Dağ Siird 

Ticaret Mektebi (Yüksek) (6) 
İzzet Akosman (İsviçre'de) Afyon K. 
Fethi Altay Elâzığ 
İsmail Sabuncu (ve hukuk) Giresun 
Ahmed Ovacık (kısmen ve lise)İçel 
Etem İzzet Benice Kars 
Nasuhi Baydar Malatya 

Tıp (39) 
Dr.Hüsamettin Kural Ağrı 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara 
Dr. Cemal Tunca Antalya 
Dr. Münir Soykam Antalya 
Dr. Hulusi Alataş Aydın 
Dr. Mazhar Germen Aydın 
Dr. Şakir Şener Aydın 
Dr. Muhlis Suner Bilecik 
Dr. Zihni Ülgen Bolu 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt Burdur 
Dr. Galib Kahraman Bursa 



Dr. M. Talât Simer 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. İbrahim Tali Öngören 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 

Dr. Şükrü Emed (ve Almanya) Diyarbakır 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Dr. Hayrullah Diker (Profesör 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Süha Delilbaşı 
Dr. Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 
Dr. Saim Ali Dilemre 
(ve Cenevre) -(Profesör) 

Üniversite (35) 

Edirne 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İçel 
İzmir 

1 Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Rize 

Hamza Erkan (Cenevre Üniv.) Afyon K. 
Belkıs Baykan (Tabiiye) 
Falih Rıfkı Atay (Edebiyat) 
Muammer Eriş (Riyaziye) 
Nurullah Esad Sümer 
(Frankfurt Üniv. ve ticaret) 
Türkân Örs 

Ankara 
Ankara 
Ankara 

Antalya 
Antalya 

Agâh Sun Levend (Edebiyat) Aydın 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
(Edebiyat) Balıkesir 
Cemil Özçağlar 
(Fen fak. Hayatiye şubesi) Bolu 
Nevzad Ayaş Bursa 
Reşad Nuri Güntekin (Edebiyat) Çanakkale 
Tahir Berkay (kısmen) 
Veli Necdet Sünkitay 
(Jeoloji ve Coğrafya) 
Talât Onay (Edebiyat) 
Ahmed Şükrü Esmer 
(New York-Kolombia üniv.) 
Fakihe Öymen (coğrafya) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
(Cenevre ve hukuk) 
Benal Anman (Sorbon Üniv.) 
Hasan Âli Yücel (Yüksek 
Muallim Mektebi Edebiyat Ş.) 
Nazmi İlker (Lozan Üniv.) 
Şehime Yunus 
Cevad Dursunoğlu 
(Almanya'da felsefe fakültesi) 
Nuri Tamaç (Kimya şb.ve eczacı) 
Salih Turgay (Kimya) 

Denizli 

Diyarbakır 
Giresun 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İzmir 

İzmir 
İzmir 
İzmir 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

Sadri Ertem(Edebiyat ve Felsefe)Kütahya 
Hikmet Bayur (Sorbon Üniv.) Manisa 
Ahmed Kutsi Tecer (Felsefe, halkalı 
ziraat ve yüksek muallim mek) 
Şemsa İşcen (Fen) 
Hulusi Orucoğlu (İlahiyat) 
Necmettin Sadak (Lion Üniv.) 

Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 

Yahya Kemal Beyatlı(Sorbon) Tekirdağ 
Hasip Ahmed Aytuna (Sofya) 
Muammer Develi (Fen ve dişçi) 
Refet Ülgen (Riyaziye) 
Hazım Atıf Kuyucak 
(Colombiya ve hukuk) 

Tokad 
Tokad 
Urfa 

Zonguldak 
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Ziraat mektebi (13) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(Halkalı ve Almanya'da) Aydın 
Nuri Göktepe (Selanik) Aydın 
Emin Aslan Tokad 
(Montpellier) Denizli 
Tahsin Coşkan (Halkalı) Kastamonu 
İbrahim Dıblan (ve Fransa'da) Kocaeli 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(ve Almanya'da) Konya 

Almanca (77) 
Bere Tûrker 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Hüsamettin Kural 
ArifBaytın 
Dr. Taptas [Nikola] 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış (Az) 
İsmet İnönü 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Hilmi Şeremetli 
Kasım Gülek 
Necmettin Sahir Sılan (Az) 
Hasan Cemil Çambel 
Nevzad Ayaş 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Şükrü Emed 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Samih İlter 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Bursa 
Çankırı 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Erzincan 

Muhlis Erkmen 
(ve Almanya'da) Kütahya 
Yaşar Özey (ve Almanya'da) Manisa 
Rıza Erten (ve Fransa'da) Mardin 
Cavid Oral (Almanya'da ve 
Siyasal Bilgiler Yüksek Mektebi) Niğde 
Tevfık Tarman (ve Almanya'da) Seyhan 
Naki Bekmen 
(Halkalı ve Almanya'da) Siird 
Sıtkı Atanç (ve hukuk 2 sene) Tokad 

Saffet Ankan 
Salih Başotaç 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Refik Koraltan (Az) 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr.Tuğamiral Hakkı Şinasi Ere! 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 
Nazmi İlker 
Hacer Dicle 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Org.Ali Said Akbaytuğan 

Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kocaeli 

Mebusların Bildikleri Yabancı Dillere Göre Tasnifi 



Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Vehbi Bilgin 
Muhlis Erkmen 
Recep Peker 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Hasan Reşid Tankut 
Dr. Rıza Levent 
Org. İzzeddin Çalışlar 
Cavid Oral 
Dr.Abravaya Marmaralı 
Hamdi Yalman 
Dr.Saim Ali Dilemre 
Amiral Fahri Engin 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfık Tarman 
Naki Bekmen 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Muammer Develi 
Celâl Arat 
Hüsamettin Okan 

Arapça (40) 
Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Mümtaz Kaynak 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 

Nevzat Ayaş 
Fazıl Nazmi Örkün 
Tahir Berkay 
Rüştü Bekit 
Osman Şahinbaş 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Nuri Pazarbaşı 
Talât Onay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Hazım Tepeyran 
Hamdi Yalman 
RaifDinç 
Şefik Özdemir 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Şemsettin Günaltay 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Celâl Arat 
Veled İzbudak 

Azerice (1) 
Veled İzbudak 

Bursa 
Çankın 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel 
İsparta 
Kars 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Maraş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Van 
Van 
Yozgad 
Yozgad 

Yozgad 

388 



Bulgarca (3) 
Korgl. Ali Rıza Artunkal Manisa 
Galib Pekel Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna Tokad 

Ermenice (6) 
Berç Türker Afyon K. 
Esad Uras Amasya 
Fevzi Daldal Ankara 
Cemil Atay Sinob 
Hakkı Ungan Van 
Münib Boya Van 

Farsça (27) 
Yahya Galib Kargı 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 
Nevzad Ayaş 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Fazıl Nazmi Örkün 
İsmet Eker 
Veli Necdet Sünkitay 
Sabit Sağıroğlu 
Yusuf Ziya Özer 
Talât Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprülü 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Hazım Tepeyran 
Ali Canib Yöntem 
RaifDinç 
Ruşeni Barkın 

Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Eskişehir 
Giresun 
İçel 
Kars 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 

Şemsettin Günaltay Sivas 
Hakkı Ungan Van 
İbrahim Arvas Van 
Veled İzbudak Yozgad 

Fransızca (293) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 
Esad Uras 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Belkıs Baykan 
Dr. Taptas [Nikola] 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sümer 
Türkân Örs 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcuoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
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İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Sümer 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan (Az) 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. M. Talât Simer 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rüsuhi Bolayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Ali Rıza Erem 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 
Çarıkın 
Çarıkın 
Çankın 
Çankm 
Çoruh 

Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Fuad Ağralı 
Abdulhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edime 
Edirne 
Elâzığ 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
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Dr. Abdurrahman Melek Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy Gazianteb 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek Giresun 
Gl. İhsan Sökmen Giresun 
Münir Akkaya Giresun 
Nafı Atuf Kansu Giresun 
Talât Onay Giresun 
Edib Servet Tör Gümüşane 
Şevket Erdoğan Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun Gümüşane 
Hamdi Selçuk Hatay 
İzzet Ulvi Aykurd Hakkâri 
Dr. Muhtar Berker İçel 
Ferid Celâl Güven İçel 
Refik Koraltan (Az) İçel 
Kemal Turan İsparta 
Remzi Ünlü İsparta 
Abidin Daver İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz İstanbul 
Ali Rana Tarhan İstanbul 
Atıf Bayındır İstanbul 
Fakihe Öymen İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker İstanbul 
Gl. Kâzım Karabekir İstanbul 
Gl.RefetBele İstanbul 
İbrahim Alâettin Gövsa İstanbul 
İsmail Hakkı Ülkmen İstanbul 
Numan Menemencioğlu İstanbul 
Salâh Cimcoz İstanbul 
Şükrü Âli Öğel İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 
Benal Anman İzmir 
Celâl Bayar İzmir 
Dr. Hüseyin Hulki Cura İzmir 

Halil Menteşe İzmir 
Hasan Âli Yücel İzmir 
Kâmil Dursun İzmir 
Mahmud Esad Bozkurd İzmir 
Memed Aldemir İzmir 
Nazmi İlker İzmir 
Reşad Mimaroğlu İzmir 
Şehime Yunus İzmir 
Şükrü Saraçoğlu İzmir 
Cevat Dursunoğlu Kars 
Esad Özoğuz Kars 
Etem İzzet Benice Kars 
Fuad Köprülü Kars 
Şerafettin Karacan Kars 
Dr. Hayrullah Diker Kastamonu 
Dr. Tevfık Aslan Kastamonu 
Nuri Tamaç Kastamonu 
Tahsin Coşkan Kastamonu 
Ahmed Hilmi Kalaç Kayseri 
Faik Basal Kayseri 
Nazmi Toker Kayseri 
Sadettin Serim Kayseri 
Salih Turgay Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü Kayseri 
Dr. Fuad Umay Kırklareli 
Dr.Hüseyin Ülkü Kırşehir 
Hazmı Börekçi Kırşehir 
Ali Dikmen Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit Kocaeli 
İbrahim Dıblan Kocaeli 
İbrahim Tolon Kocaeli 
Kemalettin Olpak Kocaeli 
Org.Ali Sait Akbaytuğan Kocaeli 
Ali Muzaffer Göker Konya 
Ali Rıza Türel Konya 
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Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Şevki Ergün 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr.Ali Süha Delilbaşı 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Org.Ali Rıza Artunkal (Orta) 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 
Dr. Kemali Beyazıt 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfı Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 

İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Org. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazım Tepeyran 
Naim Erem 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sun Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Hüsnü Çakır 
Maliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
Ahmed Kutsi Tecer 
AliMünifYeğena 
Gl.Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Selâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfik Tarman 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
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Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay (Az) 
Cevdet Kerim İncedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Abdurrahman Naci Demirağ 
AtıfEsenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüsrev Sami Coşar 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
ŞerefUluğ 
Hakkı Ungan 

Siird 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 

İbrahim Arvas 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurd 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Gürcüce (1) 
Osman Şahinbaş 

İngilizce (49) 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Esad Uras 
Dr. Taptas [Nikola] 
İsmet İnönü 
Muammer Eriş 
Nurullah Esat Sümer 
Adnan Menderes 
Kasım Gülek 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Abdülhalik Renda 
Dr. Behçet Uz (Az) 

Dr.İbrahim Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesut Alsan 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay (Az) 
Aziz Akyürek 
Gl.Pertev Demirhan 

Van 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Edirne 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Çankırı 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
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Ömer Asım Aksoy 
Gl. Cemal Mersinli 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
RaufOrbay 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 
Vedit Uzgören 
Mihri Pektaş 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Muhittin Birgen 
Amiral Fahri Engin 
Ahmet Kutsi Tecer (Az) 
Ali Münif Yeğena 
Şefik Özdemir 
Yusuf Kemal Tegirşenk 
Rahmi Apak 
Halid Nazmi Keşmir 
Refet Ülgen 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

İspanyolca (1) 
Berç Türker 

İtalyanca (12) 
Berç Türker 
Atıf Akgüç 
Hilmi Ergeneli 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Cahid Çubukçu 

Gazianteb 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Tekirdağ 
Tokad 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Afyon K. 

AfyonK. 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Diyarbakır 

Dr. Mustafa Bengisu İzmir 
Dr. Hilmi Oytaç Malatya 
Fuad Sirmen Rize 
Mitat Şükrü Bleda Sivas 
Hamdi Ülkümen Trabzon 
Celâl Arat Yozgad 

Kıpçakça (1) 
Veled İzbudak Yozgad 

Kürtçe (2) 
Hakkı Ungan Van 
Münib Boya Van 

Lâtince (1) 
Fâzıl Nazmi Örkün Çankırı 

Macarca (1) 
Sadettin Epikmen İzmir 

Rumca (23) 
Berç Türker 
Dr. Taptas [Nikola] 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Mustafa Abdülhalik Renda 
İstamat Özdamar 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Kani Karaosman 
Dr. Rıza Levent 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 
Hilmi Uran 
Naki Bekmen 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 
Çanları 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun 
İzmir 
İzmir 
Manisa 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
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AtıfEsenbel 
Sırrı Day 
Sami Erkman 

Rusça (13) 
Memduh Şevket Esendal 
Osman Şahinbaş 
Aziz Samih İlter 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Ali Ögel 

Sivas 
Trabzon 
Tunceli 

Bilecik. 
Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 

Kahraman Arıklı 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rahmi Apak 
Hasip Ahmed Aytuna 

Tatarca (1) 
Veled İzbudak 

Türkmence (1) 
Veled İzbudak 

Uygurca (1) 
Veled İzbudak 

Mebusların İhtisaslarına Göre Tasnifi 

Mümtaz Ökmen 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmettin Sahir Sılan 
Süreyya Örgeevren 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 
Yusuf Başkaya 
Zeki Mesud Alsan 
İstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 

Adliye ve Hukuk (63) 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın ( 
Balıkes 
Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 
Bursa 
Bursa ( 
Çankırı 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Diyarbe 
Eskisen 
Eskişeh 
Gaziant 
Gaziant 
Gaziant 

(ve içtimaiyat) 
ve çiftçilik) 
ir 

[ve idare ve matbuat) 

ve edebiyat) 
(ve dil ve maarif ve tarih) 

(idare ve maliye) 

(ve ziraat) 

Kars 
Mardin 
Mardin 
Tekirdağ 
Tokad 

Yozgad 

Yozgad 

Yozgad 

ıkır (ve ulûmu içtimâiye ve siyasiye) 
ir 
ir (ve tarih ve dil) 
eb (ve ziraat) 
eb (ve askerlik ve iktisat) 
eb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 



Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurt 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
Ömer Küntay 
Abidin Binkaya 
Faik Baysal 
Reşid Özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 
Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Tevfık Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Alâettin Tiridoğlu 
Emrullah Barkan 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Yunus Nadi 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
RaifDinç 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir (ve hesab işleri ve idare) 
İzmir (ve iktisat) 
Kars (ve maarif) 
Kastamonu 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya (ve edebiyat) 
Konya (ve iktisat) 
Konya (Bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya (ve maarif) 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Muğla (ve iktisat ve matbuat) 
Rize (ve ticaret) 
Rize 
Rize 
Sinob 
Sinob (ve iktisat) 
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Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmet Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Şinasi Devrin 

Ali Çetinkaya 
Halid Bayrak 
ArifBaytın 
Gl. Nihat Anılmış 
İsmet İnönü 
Gl. Kâzım Özalp 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
•Gl. Naci Tınaz 
AtıfKamçıl 
Ali Rıza Erem 
Eyüp Sabri Akgöl 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Fuad Balkan 
Abdülhak Fırat 
Şükrü Sökmensüer 
Aziz Samih İlter 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Gl. Kâzım Karabekir 

Tokad 
Tokad 
Tokad (ve ziraat, orman, ticaret) 
Trabzon 
Trabzon (ve matbuat) 
Trabzon 
Zonguldak 
Askerlik (59) 

Afyon Karahisar 
Ağrı 
Ankara (ve nafıa) 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu (ve diplomasi) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 
Çoruh (ve şimendifercilik) 
Çorum 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve idare) 
Erzincan (ve şimendifercilik) 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Gümüşane 
Gümüşane (ve idare) 
Gümüşane 
İstanbul (ve maarif ve içtimaiyat) 



Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli Ögel 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 
Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
Orgeneral Ali Said Akbaytuğan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Gl. Aşir Atlı 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 
Osman Ercin 
Gl. Seyfi Düzgören 
İrfan Ferid Alpaya 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Gl. Naci Eldeniz 
Cevdet Kerim İncedayı 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Sami Erkman 
Celâl Arat 
Halil Türkmen 

Ahmet Hamdi Denizmen 
Amiral Fahri Engin 
Yusuf Ziya Özençi 

İstanbul 
İstanbul 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (ve idare) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kocaeli (ve şimendifercilik) 
Konya (ve diplomasi) 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya (ve diplomasi) 
Malatya (ve harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve gümrük işleri) 
Mardin (ve hukuk) 
Muğla 
Muğla (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Samsun (ve diplomasi) 
Seyhan 
Sinob 
Sivas (ve zootekni) 
Sivas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 
Tunceli (ve kooperatifçilik ve bağcılık) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye (3) 
İstanbul (ve ticaret) 
Samsun (ve deniz işleri) 
Zonguldak (makine mühendisliği) 
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Berç Türker 
Hamza Erkan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Nurullah Esat Sümer 
Veli Necdet Sünkitay 
Fethi Altay 
Remzi Ünlü 
Celâl Bayar 
Salâhattin Çam 

Ali Rıza Esen 
Gl. Ahmet Yazgan 

Mebrure Gönenç 
Nafiz Aktın 
Feyzi Sözener 
Aziz Akyürek 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Kâzım Gürel 
Halid Mengi 
Hikmet İşık 
Mergube Gürleyuk 
Şeref Uluğ 
Ziya Arkant 

Fakihe Öymen 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nuri Göktepe 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Emin Yerlikaya 

Bankacılık (10) 
Afyon Karahisar (ve iktisat ve maliye) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Ankara (ve hesab işleri) 
Antalya (ve iktisat) 
Diyarbakır (ve idare) 
Elâzığ (ve iktisat) 
İsparta 
İzmir 
Seyhan (ve maliye) 

Baytar (2) 
Siird 
Urfa 

Belediyecilik (12) 
Afyon Karahisar 
Amasya 
Balıkesir (ve idare) 
Erzurum (ve idare) 
İçel (ve ticaret) 
İstanbul (ve iktisat ve maarif) 
Konya (ve idare ve nafıa) 
Niğde (ve maliye, ziraat ve ticaret) 
Sivas (ve maarif) 
Sivas 
Urfa (ve maarif) 
Yozgad 

Coğrafya (1) 
İstanbul (ve maarif) 

Çiftçilik ve Ziraat (35) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir 
Bolu (ve orman ve ticaret) 



Lûtfî Gören 
Memed Sanlı 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Nafiz Dumlu 
Emin Sazak 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Hüsnü Özdamar 
Memed Aldemir 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 
İbrahim Dıblan 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Muhlis Erkmen 
Kani Karosman 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Ziya Kayran 
Rıza Erten 
İsmail Çamaş 
Damar Arıkoğlu 
Tevfik Tarman 
Naki Berkmen 
Hulusi Orucoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nazmi Trak 

Tahir Berkay 

İbrahim Necmi Dilmen 
Naim Hazım Onat 

Bolu (ve idare ve halkçılık) 
Burdur 
Denizli (ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Edirne 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
İçel (ve ticaret) 
İsparta (ve ticaret) 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırklareli (ve makine) 
Kocaeli (Ziraati umumiye) 
Konya (Bağcılık ve ağaççılık) 
Kütahya (Zootekni ve sütçülük) 
Manisa 
Manisa (Ziraati umumiye) 
Maraş (ve ticaret) 
Maraş 
Mardin (Nebat hastalıkları) 
Ordu (ve idare) 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilâtı) 
Siird (Ziraat ve ziraat kimyası) 
Sinob (ve ticaret) 
Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 

Debagat (1) 
Denizli (ve iktisat ve ticaret) 

Dil (4) 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve matbuat) 
Konya (ve edebiyat) 
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Besim Atalay 
Veled İzbudak 

Memduh Şevket Esendal 
Ahmed Şükrü Esmer 
Numan Menemencioğlu 
Ali Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 

Muammer Develi 

Muzaffer Akpınar 
Salih Başotaç 
Nuri Tamaç 
Riza Saltuğ 
Naim Erem 
Ekrem Pekel 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Agâh Sun Levend 
Hayrettin Karan 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Asım Us 
Cahid Çubukçu 
Fazıl Ahmed Aykaç 
İzzet Ulvi Aykurd 
Ferid Celâl Güven 
Abidin Daver 
Benal Anman 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Kütahya (ve tarih) 
Yozgad (ve Türk tarihi ve Türkçülük) 
Diplomasi (5) 

Bilecik 
İstanbul (ve matbuat) 
İstanbul 
Konya (ve tarih ve maarif) 
Manisa (ve maarif) 

Dişçilik (1) 
Tokad (ve maarif) 

Eczacılık (6) 
Balıkesir 
Erzincan (ve ziraat) 
Kastamonu (ve kimya) 
Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Niğde (ve baytar) 
Yozgad 

Edebiyat ve matbuat (27) 
Ankara (ve halkçılık) 
Ankara 
Aydın (ve maarif ve pedagoji) 
Balıkesir 
Çanakkale (ve maarif) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çankırı (ve diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maliye ve iktisad ve maarif) 
Diyarbakır 
Elâzığ (ve maarif) 
Hakkâri (ve maarif) 
İçel 
İstanbul (ve maarif) 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
Kars (ve diplomasi) 
Kars (ve tarih) 
Kütahya 
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Sadri Ertem 
Yunus Nadi 
Cavid Oral 
Kemalettin Kamu 
Cemal Aliş 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
Haydar Rüştü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 

Süleyman Köstekçioğlu 
Rüştü Bekit 

Ahmed Kutsi Tecer 

Rüsuhi Bulayırlı 
İzzet Özkan 

Türkân Örs 
Ali Kâmi Akyüz 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Fevzi Daldal 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Avni Doğan 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfîd Kansu 

Kütahya 
Muğla (ve hukuk ve iktisat) 
Niğde (ve ziraat) 
Rize (ve içtimaiyat ve iktisad) 
Sinob 
Sivas (ve içtimaiyat) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 

Evkaf (2) 
Çorum (ve idare) 
Diyarbakır 

Felsefe (1) 
Seyhan (ve edebiyat ve halkçılık) 
Hesap işleri (2) 
Çanakkale (ve maliye) 
Kırşehir 
İçtimaiyat (2) 

Antalya (ve maarif ve felsefe) 
İstanbul (ve pedagoji) 

İdare (46) 
Amasya 
Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir (ve maliye) 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çankırı 
Çoruh (ve maarif) 
Çoruh 
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Osman Şahinbaş 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Osman Işın 
Münir Akkaya 
Atıf Bayındır 
Ziya Karamursal 
Esad Özoğuz 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hazim Börekçi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Suphi Artel 
Kâzım Okay 
Muttalib Öker 
Hasan Reşid Tankut 
Halid Onaran 
Hazım Tepeyran 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 
AliMünif Yeğena 
Hilmi Uran 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Galib Pekel 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Sun İçöz 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 

Edirne 
Elâzığ (ve askerlik, demiryolu, sigortacılık) 
Elâzığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurum 
Eskişehir 
Giresun 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktisat) 
Kars 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kırşehir (ve maarif) 
Kocaeli 
Kocaeli (ve hukuk) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Malatya 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Samsun (ve maliye) 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Van 
Van (ve ziraat) 
Van 
Yozgad 
Zonguldak (ve askerlik) 
Zonguldak (ve sanayi) 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 



Nazmi Topcoğlu 
Kasım Gülek 
İsmail Sabuncu 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Serim 
Nasuhi Baydar 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Mansur Bozdoğan 
Hüsnü Kitabcı 
Mitat Yenel 
Hüseyin Sami Coşar 
Hazım Atıf Kuyucak 

İbrahim Tolon 
Sinan Tekelioğlu 

Salih Turgay 

Haydar Çerçel 
Belkıs Baykan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Nevzad Ayaş 
Avni Yukaruç 
Haydar Günver 
Safıyüttin Erdem 
Nakiye Elgün 
Mehmed Şahin 
Nafî AtufKansu 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
İbrahim Alâettin Gövsa 

İktisat (14) 
Aydın (ve ticaret) 
Bilecik (ve bankacılık ve maliye ve ticaret) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
İzmir (ve maliye) 
İzmir (ve hukuk) 
Kayseri (ve idare) 
Malatya (ve bankacılık ve edebiyat ve ticaret) 
Manisa 
Manisa (ve idare ve maarif ve ziraat) 
Maraş (ve idare) 
Muğla (ve hukuk) 
Tunceli 
Urfa (ve maliye) 
Zonguldak (ve hukuk) 
Jandarma (2) 

Kocaeli (ve askerlik) 
Seyhan (ve askerlik ve hukuk ve idare) 

Kimya (1) 
Kayseri 

Maarif (32) 
Afyon Karahisar (ve iktisat) 
Ankara 
Balıkesir (ve tarih) 
Bursa (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Çanakkale 
Denizli 
Erzincan 
Erzurum (ve belediye) 
Gazianteb 
Giresun 
Giresun (ve edebiyat ve tarih) 
Hakkâri (ve matbuat) 
İçel 
İstanbul (ve matbuat) 
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Hasan Âli Yücel 
Nazmi İlker 
Şehime Yunus 
Cevat Dursunoğlu 
Hacer Dicle 
Ali Dikmen 
Mihri Pektaş 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 
Sabiha Gökçül 
Şemsa İşcen 
Mithat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Salise Abanozoğlu 
Refet Ülgen 
Emin Erişirgil 

Ahmed Ulus 

Celâl Sait Siren 
İsmet Eker 
Fuad Ağralı 
Hasan Fehmi Ataç 
Mükerrem Karaağaç 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Faik Baysal 
Şükrü Ataman 
Faik Soylu 
Remzi Çiner 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

İzmir (ve dil ve edebiyat) 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kocaeli 
Malatya 
Manisa 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Seyhan (ve edebiyat) 
Sivas 
Sivas (ve idare) 
Trabzon 
Urfa (ve riyaziye) 
Zonguldak (ve sosyoloji ve felsefe) 

Makine (1) 
Ankara (ve sanayi) 

Maliye (13) 
Bolu 
Çorum 
Elâzığ (ve iktisat) 
Gümüşane (ve iktisat) 
İsparta 
İstanbul 
Kayseri (ve hukuk) 
Muş (ve iktisad) 
Niğde 
Sivas 
Tokad (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon (ve iktisat) 
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Mühendisler (5) 
İzzet Arakan Eskişehir (ve nafıa ve şimendifercilik) 
Sadettin Epikmen İzmir (Makine mühendisi ve iktisat) 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Mitat Aydm Trabzon 
Razi Soyer Urfa (ve nafıa) 

Nebatat (1) 
Cemil Özçağlar Bolu (ve maarif) 

Ormancılık (2) 
Cemal Karamuğla Muğla (ve idare) 
Ahmed Sungur Yozgad (ve iktisat) 

Pedagoji (2) 
Kâzım Nami Duru Manisa (ve maarif) 
Hasip Ahmed Aytuna Tokad (ve maarif) 

Posta, telgraf ve telefon (1) 
Ali Rana Tarhan İstanbul 

Resim (1) 
Ressam Şevket Dağ Siird (ve maarif) 

Sanayi (2) 
Eşref Demirel Ankara 
Hasan Karabacak Zonguldak (madencilik) 

Şark İlimleri (1) 
Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa 

Tabiblik (39) 
Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Taptas [Nikola] 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 

Ağn 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Aydın 
Bilecik 
Bolu 
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Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. M. Talât Simer 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Akif Arkan 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Behçet Uz 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. Muhtar Berker 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Dr. Kemali Beyazıt 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Vehbi Demir 

İzzet Akosman 
Tayfur Sökmen 
Hilmi Şeremetli 
Tevfik Temelli 
Fahri Akçakoca Akça 
Temel Göksel 
Nuri Pazarbaşı 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çarıkın 
Çorum 
Denizli (ve belediye) 
Diyarbakır (ve idare) 
Diyarbakır 
Gazianteb 
Gazianteb (ve dil) 
Giresun 
İçel 
İzmir 
Kastamonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 

Ticaret (22) 
Afyon Karahisar 
Antalya (ve ziraat) 
Balıkesir 
Bitlis 
Denizli 
Edirne 
Gazianteb 
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Sadettin Uraz 
Kahraman Arıklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Ömer Taşçıoğlu 
Memed Seyfeli 
Mustafa Ulusan 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Osman Taner 
Hüseyin Ekşi 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şefik Özdemir 
Cemal Kovalı 
Daniş Eyüboğlu 
Şerif Bilgen 
Salim Korkmaz 

İstanbul 
Kars (ve ziraat) 
Kastamonu (ve iktisat ve sanayi) 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 
Malatya 
Malatya 
Ordu 
Rize (ve hukuk) 
Rize 
Siird (ve nafıa işleri ve ziraat) 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve iktisat ve ziraat) 

Mebusların Kıdemlerine Göre Tasnifi 
Birinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (33) 

Ali Çetinkaya 
İsmet İnönü 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Mazhar Müfid Kansu 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Emin Sazak 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi Ataç 
Hüsnü Özdamar 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
İsparta 

Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurt 
Esad Özoğuz 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Umay 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Besim Atalay 
Yunus Nadi 
Hamdi Yalman 
Damar Arıkoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Ziya Basara 
Faik Öztrak 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Hakkı Ungan 
Sırrı İçöz 

İzmir 
İzmir 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Muğla 
Ordu 
Seyhan 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 
Trabzon 
Van 
Yozgad 
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İkinci Dönemden Beri Mebus Olanlar (50) 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 
Falih Rıfkı Atay 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Refet Canıtez 
Avni Doğan 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Münir Çağıl 
Fuad Ağralı 
Abdülhak Fırat 
Nafiz Dumlu 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
Edib Servet Tör 
İzzet Ulvi Aykurd 
Eminİnankur 
Mükerrem Karaağaç 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ziya Karamursal 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

Amasya 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çankırı 
Çankırı 
Çorum 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Şevket Ödül 
Ragıb Akça 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tevfık Fikret Sılay 
Receb Peker 
Mahmud Nedim Zabcı 
Yaşar Özey 
Mehmed Erten 
Rıza Erten 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
İsmail Çamaş 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadın 
Haydar Rüşdü Öktem 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
Veledİzbudak 
Halil Türkmen 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Sivas 
Tekirdağ 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Üçüncü Dönemden Beri Mebus Olanlar (44) 

Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Halid Bayrak 
İsmail Hakkı Mumcu 
Rifat Araz 
Dr. Cemal Tunca 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 

Hasan Cemil Çambel 
Dr. Refik Güran 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Fâzıl Ahmed Aykaç 

Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
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Aziz Samih İlter 
Aziz Akyürek 
DnAhmed Fikri Tüzer 
Nafî Atıf Kansu 
Şevket Erdoğan 
Ferid Celâl Güven 
Ali Rana Tarhan 
Tahsin Coşkan 
Reşid Özsoy 
Hazım Börekçi 
Kemalettin Olpak 
Salâh Yargı 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Gürel 
Muhlis Erkmen 

Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 

Dördüncü Dönemden I 

Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Numan Aksoy 
Adnan Menderes 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Halil Menteşe 
Sadettin Epikmen 
Ömer Küntay 
Ali Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 
Hasan Reşid Tankut 
Hüsnü Kitabcı 

Beşinci 

Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydm 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kocaeli 
Konya 
Manisa 
Maraş 
Muğla 

Dönemden Be 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 

Muttalip Öker 
Vasıf Çınay 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
İrfan Ferid Alpaya 
Hakkı Kılıçoğlu 
Zühtü Durukan 
AliMünif Yeğena 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Rifat Vardar 

teri Mebus Olanlar (28) 

Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Yusuf Ziya Özer 
Kemal Turan 
Dr.Rasim Ferid Talay 
Ali Canib Yöntem 
Ruşeni Barkın 
Hulusi Oruçoğlu 
İsmail Memed Uğur 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Raif Karadeniz 
Ahmed Sungur 
Hasan Karabacak 

ri Mebus Olanlar (89) 

Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Dr. [Nikola] Taptas 

Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

Bursa 
Bursa 
Eskişehir 
İsparta 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Sinob 
Sivas 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
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Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Zühtü Akın 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dıblan 
Org.Ali Said Akbaytuğan 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Vedid Uzgören 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Dr. Rıza Levend 
Edib Ergin 
Sadullah Güney 
Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Mehmet Ali Yörüker 
Tevfik Tarman 
Naki Bekman 
Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 
Cevdet Kerim İncedayı 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sinob 

Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcuoğlu 
Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tınaz 
Hilmi Ergeneli 
Fâzıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Fatma Memik 
Fethi Altay 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işm 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 
Hasan Vasıf Somyürek 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Şükrü Âli Ögel 
Benal Arıman 
Hasan Âli Yücel 
Reşad Mimaroğlu 
Fuad Köprülü 
Dr. Tevfik Aslan 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydm 
Aydm 
Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çankırı 
Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 



Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mithat Şükrü Bleda 
Rahmi Apak 
Galib Pekel 

Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 

Sırrı Day 
Sami Erkman 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 

Altıncı Dönemde Mebus Olanlar (144) 

Hamza Erkan 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Korgl. Kemal Doğan 
Belkıs Baykan 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Dr.Münir Soykam 
Celâl Sait Siren 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Fevzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
Yahya Sezai Uzay 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Necmeddin Sahir Sılan 
Tevfik Temelli 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfı Gören 
Nurullah Esad Sümer 
Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 
Dr. M. Talât Simer 
Nevzad Ayaş 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ağn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Rüsuhi Bolayırlı 
Dr. Akif Arkan 
Ali Rıza Erem 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Dr. Behçet Uz 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Veli Necdet Sünkitay 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 
Salim Altuğ 
İzzet Arukan 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Fikret Atlı 
Yusuf Ziya Zarbun 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gazianteb 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hatay 
Hatay 
Hatay 
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Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Turhan Cemal Beriker 
Remzi Ünlü 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Galib Bahtiyar Göker 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Şenime Yunus 
Cevat Dursunoğlu 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Muharrem Celâl Bayar 
Hacer Dicle 
Rıza Saltuğ 
Nazmi Toker 
Ömer Taşçıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Dr. Fuad Sorağman 
Subhi Artel 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 

Hatay 
Hatay 
İçel 
İçel 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 

Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Aşir Atlı 
Sadri Ertem 

Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Memed Şevket Özpazarbaşı Malatya 
NasuhiBaydar 
Asım Tümer 
Hüsnü Yaman 
Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Dr. Kemali Bayazit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 
Gl. Seyfı Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Cemal Karamuğla 
Naim Erem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
Kemalettin Kamu 
Naşit Fırat 
Ahmet Kutsi Tecer 
Selâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşçen 
Şefik Özdemir 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 
Maraş 
Maraş 
Mardin 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sinob 

Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Atıf Esenbel 
Mergube Gürleyük 
Nazmi Trak 
Cemal Kovalı 

Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 



Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 
Faik Ahmed Barutçu 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 
Mithat Yenal 

Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli 

Hüseyin Sami Coşar 
Razi Soyer 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 
Emin Erişirgil 
Hazım Atıf Kuyucak 
İbrahim Ethem Bozkurd 
Şinasi Devrin 

Muhtelif Dönemlerde Mebusluk Etmiş Olanlar (33) 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Memduh Şevket Esendal 
Feridun Fikri Düşünsel 
Süreyya Örgeevren 
Ali Fethi Okyar 
Muhittin Baha Pars 
Atıf Tüzün 
Eyüp Sabri Akgöl 
İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Bekit 
Sabit Sağıroğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Refik Koraltan 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
Zihni Orhon 
İbrahim Tolon 
Fuad Gökbudak 
Gl.Ali Fuad Cebesoy 
Refik İnce 

Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 
İçel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Manisa 

Urfa 
Urfa 
Yozgad 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

3,6 
4,6 
4,6 
2,6 
2,4,5,6 
1,2,3,5,6 
1,5,6 
1,3,4,5,6 
1,5,6 
2,3,4,5,6 
3,5,6 
2,6 
2,6 
1,2,3,4,6 
3,4,6 
1,2,5,6 
1,2,5,6 
5,6 
1,6 
2,3,6 
2,3,5,6 
1,2,4,5,6 
1,4,5,6 
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Halid Onaran 
Org.İzzeddin Çalışlar 
Hazım Tepeyran 
Raif Dinç 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 
Yahya Kemal Beyatlı 
Mitat Aydın 
Şeref Uluğ 
Yusuf Ziya Özençi 

Mardin 
Muğla 
Niğde 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Tekirdağ 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

3,4,5,6 
2,6 
2,6 
2,5,6 
5,6 
2,6 
2,4,5,6 
2,3,5,6 
2,6 
2,6 

Boşalan Mebusluklar 
Altıncı Devrenin Dördüncü İçtimâi zarfında ölüm suretiyle 8 mebusluk 

inhilâl etmiştir. 
Ölenler 

Ankara Ekrem Ergun 4. I .1943 
Çorum İsmail Kemal Alpsar 23. XI. 1942 
Elâzığ Fuad Ziya Çiyiltepe 28. XI. 1942 
Erzurum Dr. Ahmet Fikri Tüzer 11. XI. 1942 
Gümüşane Durak Sakarya 11. XI .1942 
Malatya Dr. Hilmi Oytaç 11. XI .1942 
Malatya Gl. Osman Koptagel 30. XI .1942 
Ordu Ahmet İhsan Tokgöz 8. I .1943 

Seçilenler 
Dördüncü İçtimâ zarfında inhilâl eden mebusluklara başkaları seçilmemiş ve 

yerleri açık kalmıştır. 
Büyük Millet Meclisince intihabın yenilenmesine karar verilerek tatil edildik

ten sonra 3.II.1943 tarihinde vefat etmiş olan İstanbul mebusu Sadettin Uraz'ın 
ölümü Umumî Heyete arzedilmemiştir. 

Dördüncü İçtimâ Zarfında Umumî Heyet Kararı ile İzinli Mebuslar 
Dördüncü İçtimâ zarfında aşağıda gösterilen üyeler, Umumî Heyet karariyle 

mezuniyet almışlardır: 

AfyonK. 
Antalya 

Berç Türker 
Tayfur Sökmen 

20 gün hastalığına binaen 
1 ay mazeretine " 

16. XII. 1942 
20. XI .1942 
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Balıkesir 

Bolu 

Çanakkale 

Çorum 

Çorum 

Elâzığ 

Elâzığ 

Hatay 

Hatay 

İstanbul 

İstanbul 

İzmir 

İzmir 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kütahya 

Manisa 

Muş 
Niğde 

Ordu 

Ordu 

Rize 

Seyhan 

Sinob 

Sinob 

Trabzon 

Van 
Van 

Hacim Çarıklı 

Fethi Okyar 

Avni Yukaruç 

Dr. Mustafa Cantekin 

Eyüp Sabri Akgöl 

Fâzıl Ahmed Aykaç 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

Abdullah Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen 

Sadettin Uraz 

Salâh Cimcoz 

Mahmud Esad Bozkurd 

Memed Aldemir 

Ömer Küntay 

Rıza Saltuğ 

Sadettin Serim 

Hazım Börekçi 

Orgl. Ali Sait Akbaytuğan 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 

Kenan Örer 

Hakkı Kılıçoğlu 

Ali Canip Yöntem 

Halid Mengi 

Ahmed İhsan Tokgöz 

RaifDinç 

Salâhaddin Çam 

Cemil Atay 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Salise Abanozoğlu 

Hakkı Ungan 

Münib Boya 

15 gün hastalığına " 

2 ay hastalığına " 

10 gün 

1 ay 

1 ay 

1 ay 

2 ay 

tt II 

II II 

II II 

II II 

II II 

1 ay mazeretine " 

15 gün hastalığına " 

1 ay mazeretine " 

2 ay hastalığına " 

1 ay 

20 gün 

1 ay] 

2 ay 

2 ay 

2 ay 

2 ay 

2 ay 

1 ay 

2 ay 

1 ay 

1,5 ay 

2 ay 

40 gün 

II II 

mazeretine " 

ıastalığına " 
II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

II II 

mazeretine " 

2 ay hastalığına " 

20 gün 

1 ay 

1 ay 

mazeretine " 
II II 

II II 

2 ay hastalığına " 

1 ay II II 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

16. XII .1942 

20. XI .1942 

16. XII .1942 

16. XII .1942 

20. XI .1942 

20. XI . 1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

16. XII .1942 

16. XII .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

16. XII .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

20. XI .1942 

16. XII .1942 
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Teşriî Masuniyet 
Dördüncü İçtimâ zarfında teşriî masuniyetlerinin kaldırılması bahis mevzuu 

olan zatlar hakkında tatbik olunan muameleler aşağıda gösterilmiştir: 

Üçüncü tctimâdan Kalanlar 
Kars İzzet Etem Benice Hukuku âmme Takibat icrasının Devre sonuna 

bırakılmasına 4.XII. 1942 tarihin
de karar verilmiştir. 

Dördüncü İçtimâ Esnasında Gelenler 
Kocaeli Ali Dikmen 
Muğla Yunus Nadi 

Beyanname vermemek 
Maddei muhsusa isnadı 
suretiyle tahkir 

Encümendedir. 
Takibat icrasının Devre sonuna 
bırakılmasına 13.1.1942 tarihinde 
karar verilmiştir. 

Üyeler Tarafından Meclis Haricinde İfâ Olunan Vazifeler 
Hindistan Seyahati 
Dördüncü İçtimâ zarfında 8.1.1943 tarihinde Ankara mebusu Falih Rıfkı Atay, 

Sivas mebusu Necmettin Sadak İngiltere Hükümetinin daveti üzerine Hindistan'a 
gitmişler ve mezkûr hükümetin misafiri olarak orada iki ay kadar seyahatte 
bulunmuşlardır. Bunun haricinde bir vazife tahaddüs etmemiştir. 

Arsıulusal Parlamentolar Birliği Türk Grubu 
Beynelmilel Parlamentolar Birliği Türk Grubunun teşkil eden zevatın isimleri 
aşağıya yazılmıştır: 

Reis 
Reis vekili 

II 1» 

Muhasabeci 
Kâtibi umumî 
Âzâ 

II 

•t 

II 

Afyon K. Hamza Erkan 
" İzzet Akosmaı 

İdare Heyeti 
Seyhan 
Çankırı 
Tokad 
Çoruh 
Elâzığ 
Diyarbakır 
İstanbul 
Malatya 
İstanbul 

1 

Ağrı 
II 

General Naci Eldeniz 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Nâzım Poroy 
Mazhar Müfit Kansu 
Fâzıl Ahmed Aykaç 
Zeki Mesud Alsan 
Ahmet Şükrü Esmer 
Mihri Pektaş 
Ziya Karamursal 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
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Ankara 
Antalya 
Aydın 

«1 

•1 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 

ti 

ft 

Çoruh 
Denizli 

İt 

Edirne 
Erzurum 

II 

II 

Eskişehir 
Giresun 

II 

Gümüşane 
İçel 
İsparta 
İstanbul 

II 

•1 

•t 

İstanbul 
tt 

İzmir 
II 

Trabzon 
Tunceli 

Falih Rıfkı Atay 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topçuoğlu 
Kasım Gülek 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 
Asım Us 
Dr. Hüsamettin Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Dr. Fatma Memik 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Nakiye Elgün 
Yusuf Ziya Özer 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafî Atuf Kansu 
Edip Servet Tör 
Ferid Celâl Güven 
Kemal Ünal 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Galip Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Sim Day 
Mitat Yenel 

izmir 
Niğde 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 

tt 

II 

II 

Kütahya 
II 

II 

Malatya 
Manisa 

II 

II 

Maraş 
Mardin 

II 

II 

Muğla 
II 

Ordu 
tt 

II 

Rize 
Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Tekirdağ 
Tekirdağ 
Trabzon 

II 

II 

Urfa 

Hasan Âli Yücel 
Cavid Oral 
Dr. Fuat Umay 
Salâh Yargı 
Ahmet Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Vedid Uzgören 
Nasuhi Baydar 
Hikmet Bayur 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hasan Reşit Tankut 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Yunus Nadi 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırrı Tarcan 
Fuad Sirmen 
Amiral Fahri Engin 
Tevfik Tarman 
Necmettin Sadak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sami İşbay 
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Mebusların Meslekleri3 

Yeni Mebusların Meslekleri (%) 

Meslekler 

Hukuk 
Tıp 
Dişçilik - Eczacılık - Veterinerlik 
Mühendislik 
Serbest Meslek Sahibi Olanların Toplamı 
Bürokrasi 
Ordu 
Eğitim 
Asker ve Sivil Bürokrasi Toplamı 
Ticaret 
Tarım 
Bankacılık 
Özel Girişim Alanında Çalışanların Toplamı 
Din 
Gazetecilik 
Diğer 
Bilinmeyen 

V. Dönem 

9 
14 
5 
1 

29 
15 
18 
15 
48 
10 
8 
3 

21 
-

1 
1 
1 

VI. Dönem 

13 
13 
3 
2 

31 
12 
12 
14 
38 
15 
7 
3 

25 
-

6 
1 
-

Mebusların Tamamının Meslekleri (%); 

Meslekler V. Dönem VI. Dönem 

Hukuk 12 13 
Tıp 9 11 
Dişçilik - Eczacılık - Veterinerlik 2 2 
Mühendislik 1 1 
Serbest Meslek Sahibi Olanların Toplamı 24 27 
Bürokrasi 19 18 

32 Cemil Koçak: a.g.e., 37.s. 
33 Cemil Koçak: a.g.e., 38.s. 



Mebusların Tamamının Meslekleri (%) 

Meslekler 

Ordu 
Eğitim 
Asker ve Sivil Bürokrasi Toplamı 
Ticaret 
Tarım 
Bankacılık 
Özel Girişim Alanında Çalışanların Toplamı 
Din 
Gazetecilik 
Diğer 
Toplam (Ara Seçimler Dâhil) 

V. Dönem 

18 
11 
48 
10 
8 
1 

19 
3 
5 
-

444 

VI. Dönem 

16 
13 
47 
10 
6 
3 

19 
2 
5 
-

470 

Mebusların Yaş Ortalaması 
Yeni Mebusların Yaş Ortalaması34 

Yeniler Eskiler 

V. Dönem 49,5 52,5 
VI. Dönem 49 55 

Mebusların Eğitim Durumları 
Yeni Mebusların Eğitim Durumları (%)3S 

Üniversite Lise Ortaokul İlkokul Özel Medrese Bilinmeyen 
V. Dönem 82 8 7 - 2 1 1 
VI. Dönem 74 13 12 - 1 

Mebusların Tamamının Eğitim Durumları (%)36 

Üniversite Lise Ortaokul İlkokul Özel Medrese Bilinmeyen 
V. Dönem 75 8 10 - - 8 
VI. Dönem 78 8 10 -

34 Cemil Koçak: a.g.e., 38.s. 
35 Cemil Koçak : a.g.e., 39.s. 
36 Cemil Koçak: a.g.e., 39.s. 
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1939 Genel Seçiminde TBMM'ne Seçilen Mebuslar ile 
Vefat Edenler ve Diğer Sebeplerle Boşalan Mebuslukların Yerine 

Seçilenler ve Seçildikleri İller:37 

"1- Afyon (7) 
1) Ali Çetinkaya 
2) Berç Türker 
3) Cemal Akçın (1940 da öldü): 

Şevket Râşit Hatipoğlu 
4) Hamza [Osman] Erkan 
5) Haydar Çerçel 
6) İzzet Akosman 
7) Mebrure Gönenç 

2-Ağrı (3) 
8) Halit Bayrak 
9) Hüsamettin Kural 

10) [Aziz] İhsan Tav (1941 de öldü): 
Gl. Kemal Doğan 

3- Amasya (3) 
ll)EsatUras 
12) İsmail Hakkı Mumcu 
13) Nafiz Aktın 

4- Ankara (14) 
14) Ahmet Ulus 
15) Aka Gündüz 
16)ArifBaytm 
17) Belkıs Baykan 
18) Dr. [Nikola] Taptas 
19) Eşref Demirel 
20) Falih Rıfkı Atay 
21) Fevzi Daldal 
22) İsmet İnönü 

23) Muammer Eriş 
24) Mümtaz Ökmen 
25)RifatAraz 
26) Şakir Kınacı (1940 da öldü): 

Ekrem Ergun (1942 sonunda öldü): 
27) Yahya Galip Kargı (1942 de öldü): 

Gl. Nihat Anılmış 
Antalya (7) 
28) Cezmi Ercin (1940'da öldü): 

Nurullah Esat Sümer 
29) Dr. Cemal Tunca 
30) Dr. Münir Soykam 
31)Numan Aksoy 
32) Rasih Kaplan 
33) Tayfur Sökmen 
34) Türkân Örs 

Aydın (7) 
35) Adnan Menderes 
36) Dr. Hulusi Alataş 
37) Dr. Mazhar Germen 
38) Dr. Şakir Şener 
39) Mümtaz Kaynak (1940 da öldü): 

Agâh Sırrı Levend 
40) Nazmi Topçuoğlu 
41) Nuri Göktepe 
Balıkesir (12) 
42) Fahrettin Tiritoğlu 
43) Feyzi Sözener [Hatipoğlu] 

37 Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara, 1974, 411-416. ss.; Yasama organı 
üyelerinden bâzılarının, nüfus kayıtlarının dışında isim kullandıkları ve bunların da bu şekliyle, 
yukarıdaki listede görüleceği üzere kayıtlara geçtikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, dizgi ve imlâ 
yanlışlıkları da görülmüştür. 
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44) Gl. Kâzım Özalp 
45) Hacim Çarıklı 

46) Hayrettin Karan 
47) Hilmi Şeremetli 
48) İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
49) Mehmet Cavit Demir 
50) Muzaffer Akpınar 
51) Osman Niyazi Burcu 
52) Yahya Sezai Uzay 
53) Rahmi Selçuk 

8- Bilecik (3) 
54) Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 

(1940 da öldü): 
Kasım Gülek 

55) Dr. Muhlis Suner 
56) Salih Bozok (1941 de öldü): 

Memduh Şevket Esendal 
9- Bingöl (2) 

57) Feridun Fikri Düşünsel 
58) Necmettin Sahir Sılan 

10-Bitlis (2) 
59) Süreyya Örgeevren 
60) Tevfık Temelli 

11-Bolu (7) 
61) Cemil Özçağlar 
62) Dr. Emin Cemal Suda 

(1940 da öldü): 
Celâl Sait Siren 

63) Dr. Zihni Ülgen 
64) Emin Yerlikaya 
65) Fethi Okyar 
66) Hasan Cemil Çambel 
67) Lütfî Gören 

12-Burdur (3) 
68) Dr. Ahmet Ruhi Yeşilyurt 

69) ibrahim Necmi Dilmen 
70) Mehmet Sanlı 

13-Bursa (11) 
71)AtıfAkgüç 
72) Dr. Galip Kahraman 
73) Dr. Refik Güran 
74) Sadi Konuk 
75) Fatin Güvendiren 
76) Fazlı Güleç 

(Bursa Valiliği ile 6.3.1942 de istifa): 
Dr. Talât Simer 

77) Gl. Naci Tınaz 
78) Muhittin Baha Pars 
79) Mustafa Fehmi Gerçeker 
80) Nevzat Ayaş 
81) Refet Canıtez 

14-Çanakkale (6) 
82) Atıf Kamçıl 
83) Avni Yukaruç 
84) Hilmi Ergeneli 
85) Reşat Nuri Güntekin 
86) Rüsuhi Bulayırlı 
87) Ziya Gevher Etili 

15- Çankırı (5) 
88) Dr. Akif Arkan 
89) Fâzıl Nazmi Örkün 
90) Hüseyin Cahit Yalçın 
91)M.AbdülhalikRenda 
92) Ziya [İsfendiyaroğlu] 1940 da öldü): 

Avni Doğan 
16- Çoruh (4) 

93) Ali Rıza Erem 
94) Asım Us 
95)AtıfTüzün 

96) Mazhar Müfit Kansu 
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17- Çorum (8) 
97) Dr. Mustafa Cantekin 
98) Eyüp Sabri Akgöl 
99) İsmail Kemal Alpsar (1942'de öldü): 

Nuri Kayaalp 
100) İsmet Eker 
101) Münir Çağıl 
102) Süleyman Köstekçioğlu 
103) Şakir Baran 

18- Denizli (7) 
104) Dr. Hamdi Berkman 
105) Dr. Kâzım Samanlı (1941'de öldü): 

Dr. Behçet Uz 
106) Emin Aslan Tokad 
107) Fahri Akçakoca Akça 
108) Necip Ali Küçüka (1941de öldü): 

Haydar Günver 
109)TahirBerkay 
110) Yusuf Başkaya 

19- Diyarbakır (7) 
111) Cahit Çubukçu 
112) Dr. İbrahim Tâli Öngören 
113) Gl. Kâzım Sevüktekin 
114) Rüştü Bekit 
115) Veli Necdet Sünkitay 
116) Zeki Mesut Alsan 
117) Zülfü Tigrel (1940 da öldü): 

Dr. Şükrü Emed 
20- Edirne (20) 

118) Dr. Fatma Memik 
119) Faik Kaltakkıran 
120) Fuat Balkan 
121) Osman Şahinbaş 
122) Şeref Aykut (1939 da öldü): 

Temel Göksel 

21-Elâzığ (5) 
123) Fâzıl Ahmet Aykaç 
124) Fethi Altay 
125) Fuat Ağrah 
126) Fuat Ziya Çiyiltepe (1942 de öldü): 
127) Sabit Sağıroğlu 

22-Erzincan (5) 
128) Abdülhak Fırat 
129) Aziz Samih İlter 
130) İskender Artun (1942 de öldü): 

Şükrü Sökmensüer 
131) Saffet Arıkan 

(Berlin Büyükelçiliği ile 1942 de 
istifa): 
Safıyüddin Erdem 

132) Salih Başotaç 
23- Erzurum (9) 

133) Aziz Akyürek 
134) Dr. Ahmet Fikri Tüzer (1942 de öldü): 
135) Gl. Pertev Demirhan 
136) Gl. Zeki Soydemir 
137) Münir Hüsrev Göle 
138) Nafiz Dumlu 
139) Nakiye Elgün 
140) Salim Altuğ 
141) Şükrü Koçak 

24- Eskişehir (5) 
142) Emin Sazak 
143) İstamat Özdamar 
144) İzzet Arukan 
145) Osman Işın 
146) Yusuf Ziya Özer 

25- Gaziantep (7) 
147) Ahmet Aksu 
148) Bekir Kaleli 
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149) Dr. Abdurrahman Melek 
150) Dr. Mehmet Ali Ağakay 
151) Mehmet Şahin 
152) Nuri Pazarbaşı 
153) Ömer Asım Aksoy 

26- Giresun (7) 
154) Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
155) Fikret Atlı [Yüzatlı] 
156) Gl. İhsan Sökmen 
157) İsmail Sabuncu 
158) Münir Akkaya 
159) Nail Atıf Kansu 
160) Talât Onay 

27- Gümüşhane (5) 
161) Durak Sakarya (1942 de öldü): 
162) Edip Servet Tör 
163) Hasan Fehmi Ataç 
164) Şevket Erdoğan 
165) Yusuf Ziya Zarbun 

28- Hakkâri (1) 
166) İzzet Ulvi Aykurt 

29- Hatay (5) 
167) Abdullah Mursaloğlu 
168) Abdülgani Türkmen 
169) Bekir Sıtkı Kunt 
170) Hamdi Selçuk 
171) Mehmet Tecirli 

30- İçel (6) 
172) Ahmet Ovacık 
173) Dr. Muhtar Berker 
174) Emin İnankur 
175) Ferit Celâl Güven 
176) Gl. Cemal Mersinli (1941de öldü): 

Refik Koraltan 
177) Turhan Cemal Beriker 

31- İsparta (4) 
178) Hüsnü Özdamar 
179) İbrahim Demiralay (1939 da öldü): 
180) Kemal Ünal [Turan] 
181) Mükerrem Unsal [Karaağaç] 
182) Remzi Ünlü 

32- İstanbul (17) 
183)AbidinDaver 
184) Ahmet Hamdi Denizmen 
185) Ahmet Şükrü Esmer 
186)AliKâmiAkyüz 
187)AliRanâTarhan 
188) Atıf Bayındır 
189) Dr. Amiral Hakkı Şinasi Erel 

(1941 de öldü): 
İsmail Hakkı Ülkümen 

190) Dr. Refik Saydam (1942 de öldü): 
Numan Menemencioğlu 

191)FakiheÖymen 
192) Galip Bahtiyar Göker 
193) Gl. Kâzım Karabekir 
194) Gl.Refet Bele 
195) İbrahim Alâettin Gövsa 

196)SaddettinUraz 
197) Salâh Cimcoz 
198) Ali Şükrü Ögel 
199) Ziya Karamursal 

33-İzmir (14) 
200) Benal Anman 
201) Celâl Bayar 
202) Dr. Muzaffer Bengisu (1942 de öldü): 

Dr. Hüseyin Hulki Cura 
203) Halil Menteşe 
204) Hasan Âli Yücel 
205) Kâmil Dursun 
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206) Mahmut Esat Bozkurt 
207) Mehmet Aldemir 
208) Nazmi İlker 
209) Rahmi Köken 
210) Reşat Mimaroğlu 
211) Sadettin Epikmen 
212) Şehime Yunus 
213) Şükrü Saraçoğlu 

34-Kars (8) 
214) Esat Özoğuz 
215) Fuat Köprülü 
216) Gl. Muhittin Akyüz (1940 da öldü) 

Etem İzzet Benice 
217) Hüsrev Kızıldoğan (1942 de öldü): 

Cevât Dursunoğlu 
218) Kahraman Anklı 
219) Ömer Küntay 
220) Şerafettin Karacan 
221) Zihni Orhon 

35- Kastamonu (9) 
222) Abidin Binkaya 
223) Dr. Tevfık Aslan 
224) Hacer Dicle 
225) Hilmi Çoruk 
226) Hüsnü Açıksöz (1939 da öldü): 

Dr. Hayrullah Diker 
227) Muharrem Celâl Bayar 
228) Nuri Tamaç 
229) Rıza Saltuğ 
230) Tahsin Coşkan 

Hüseyin Rauf Orbay 
(Londra Sefiri olması sebebiyle 
16.3.1942 de istifa): 

36-Kayseri (8) 
231) Ahmet Hilmi Kalaç 
232) Faik Baysal 

233) Nazmi Toker 
234) Ömer Taşçıoğlu 
235) Reşit Özsoy 
236) Sadettin Serim 
237) Salih Turgay 
238) Suat Hayri Ürgüplü 

37-Kırklareli (5) 
239) Burhanettin Denker 
240) Dr. Fuat Umay 
241) Hamdi Kuleli 
242) Şevket Ödül 
243) Zühtü Akın 

38-Kırşehir (4) 
244) Dr. Yusuf Ziya Somer (1940 da öldü): 

Dr. Hüseyin Ülkü 
245) Hazım Börekçi 
246) İzzet Özkan 
247) Mehmet Seyfeli 

39- Kocaeli (9) 
248) Ali Dikmen 
249) Dr. Fuat Sorağman 
250) İbrahim Dıblan 
251) İbrahim Süreyya Yiğit 
252) İbrahimTolon 
253) Kemalettin Olpak (1942 de öldü): 

Suphi Artel 
254) Orgl. Ali Sait Akbaytuğan 
255) Ragıp Akça 
256) Salâh[attin] Yargı 

40-Konya (15) 
257) Ahmet Hamdi Dikmen 
258) Ali Muzaffer Göker 
259) Ali Rıza Türel 
260) Dr. Osman Şevki Uludağ 
261) Fuat Gökbudak 
262) Galip Gültekin 



263) Gl. Ali Fuat Cebesoy 
264) İzzet Erdal 
265) Kâzım Gürel 
266) Kâzım Okay 
267) Mustafa Ulusan 
268) Naim Hazım Onat 
269) Şevki Ergun 
270) Tevfık Fikret Sılay 
271) Vehbi Bilgin 

41- Kütahya (9) 
272) Alaettin Tiritoğlu 
273) Besim Atalay 
274) Dr. Ali Süha Delilbaşı 
275) Hüseyin Rahmi Gürpınar 
276) Muhlis Erkmen 
277) Mustafa Bacak (1942 de öldü): 

Gl. Âşir Atlı 
278) Recep Peker 
279) Sadri Ertem 
280) Vedit Uzgören 

42- Malatya (10) 
281- Dr. Hilmi Oytaç (1942 de öldü): 
282) Emrullah Barkan 
283) Gl. Osman Koptagel (1942 de öldü): 
284) Mahmut Nedim Zabçı 
285) Mehmet Şevket Özpazarbaşı 
286) Mihri Pektaş 
287) Muttalip Öker 
288) Nasuhi Baydar 
289) Osman Taner 
290) Vasıf Çmay 

43-Manisa (12) 
291) Âsim Tümer 
292) Dr. Saim Uzel (1941 de öldü): 

Gl. Ali Rıza Artunkal 
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293) Faik Kurdoğlu 
294) Hikmet Bayur 
295) Hüsnü Yaman 
296) Kani Karaosman 
297) Kâzım Nami Duru 

298) Kenan Örer 
299) Osman Ercin 
300) Refik İnce 
301) Rıdan Nafiz Edgüer 
302) Yaşar Özey 

44- Maraş (5) 
303) Dr. A. Kemalî Beyazıt 
304) Hasan Reşit Tankut 
305) Mansur Bozdoğan 
306) Mehmet Erten 
307) Ziya Kayıran 

45- Mardin (7) 
308) Dr. Rıza Levent 
309) Edip Ergin 
310) Gl. Seyfi Düzgören 
311) Hasan Menemencioğlu 
312) İrfan Ferit Alpaya 
313) Muhittin Birgen (1941 de düşürüldü): 

Halit Onaran 
314) Rıza Erten 

46- Muğla (5) 
315) Cemal Karamuğla 
316) Dr. Hüseyin Avni Ercan (1939 da öldü): 

İzzettin Çalışlar 
317) Hüsnü Kitapçı 
318) Sadullah Güney 
319) Yunus Nadi [Abalıoğlu] 

47-Muş (2) 
320) Hakkı Kılıçoğlu 
321) Şükrü Ataman 



48-Niğde (7) 
322) Cavit Oral 
323) Dr. Abravaya Marmaralı 
324) Dr. Raşit Ferit Talay 
325) Faik Soylu 
326) Halit Mengi 
327) Hazım Tepeyran 
328) Naim Erem 

49-Ordu (8) 
329) Ahmet İhsan Tokgöz (1942 de öldü): 
330) Ali Canip Yöntem 
331) Dr. Vehbi Demir 
332) Hamdi Şarlan 
333) Hamdi Yalman 
334) Hüseyin Ekşi 
335) İsmail Çamaş 
336) Selim Sırrı Tarcan 

50-Rize (6) 
337) Ali Zırh 
338) Dr. Saim Ali Dilemre 
339) Fuat Sirmen 
340) Hasan Cavit [Belül] 
341) Kemalettin Kamu 
342) Raif Dinç 

51-Samsun (8) 
343) Amiral Fahri Engin 
344) Hüsnü Çakır 
345) Meliha Ulaş (1942 de öldü): 

Sabiha Gökçül [Erbay] 
346) Mehmet Ali Yörüker 
347) Naşit Fırat 
348) Ruşeni Barkın 
349) Süleyman Necmi Selmen 
350) Zühtü Durukan 

52-Seyhan (9) 
351) Ali Münif Yeğena 
352) Damar Ankoğlu 
353) Gl. Naci Eldeniz 
354) Hilmi Uran 
355) İbrahim Mete (1942 de öldü): 

Ahmet Kutsi Tecer 
356) İsmail Safa Özler (1940 da öldü): 

Selâhattin Çam 
357) Sinan Tekelioğlu 
358) Sıddıka Mümine Şemsa İşcen 
359) Tevfik Tannan 

53-Siirt (4) 
360) Ali Rıza Esen 
361) [Halil] Hulki Aydın (1940 da öldü): 

Ressam Şevket Dağ 
362) Nakî Bekmen 
363) Şefik Özdemir 

54-Sinop (5) 
364) Cemal Aliş 
365) Cemil Atay 
366) Cevdet Kerim İncedayı 
367) Hulusi Oruçoğlu 
368) Yusuf Kemal Tengirşenk 

55-Sivas (11) 
369) Abdurrahman Naci Demirağ 
370) Atıf Esenbel 
371) Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
372) Hikmet Işık 
373) İsmail Mehmet Uğur 
374) Mergube Gürleyük 
375) Mithat Şükrü Bleda 
376) Necmettin [Sadık] Sadak 
377) Renizi Çiner 
378) Şemsettin Günaltay 
379) Ziya Basara 



56-Tekirdağ (5) 
380) Cemil Uybadın 
381) Faik Öztrak 
382) Nazmi Trak 
383) Rahmi Apak 
384) Yahya Kemal Beyatlı 

57-Tokat (8) 
385) Cemal Kovalı 
386) Galip Pekel 
387) Gl. Sıtkı Üke (1941 de öldü): 

Halit Nazmi Keşmir 
388) Hasip Ahmet Aytuna 
389) Muammer Develi 
390) Nâzım Poroy 
391) Resai Erişken 
392) Sıtkı Atanç 

58-Trabzon (10) 
393) Daniş Eyüboğlu 
394) Faik Ahmet Barutçu 
395) Halil Nihat Boztepe 
396) Hamdi Ülkümen 
397) Hasan Saka 
398) Mithat Aydın 
399) Raif Karadeniz 
400) Salise Abanozoğlu 
401) Sırrı Day 
402) Süleyman Sırrı Gedik (1939 da öldü): 

Şerif Bilgen 
59-Tünceli (3) 

403) Haydar Rüştü Öktem 
404) Mithat Yenel 
405) Sami Erkman 

60-Urfa (6) 
406) Ali SaipUrsavaş (1939 da öldü): 

Razi Soyer 
407) Gl. Ahmet Yazgan 
408) Mehmet Emin Yurdakul 
409) Refet Ülgen 
410) [Hüseyin] Sami İşbay 
411) Şeref Uluğ 

61-Van (3) 
412) Hakkı Ungan 
413) İbrahim Arvas 
414) Münib Boya 

62-Yozgat (7) 
415) Ahmet Sungur 
416) Celâl Arat 
417) Ekrem Pekel 
418) Salim Korkmaz 
419) Sırrı İçöz 
420) Veled İzbudak 
421) Ziya Arkant 

63-Zonguldak (8) 
422) Halil Türkmen 
423) Hasan Karabacak 
424) Hüsamettin Okan (1940 da öldü): 

Hazım Atıf Kuyucak 
425) İbrahim Etem Bozkurt 
426) Mustafa Bozma (1942 de öldü): 

Mehmet Emin Erişirgil 
427) Şinasi Devrin 
428)RifatVardar 
429) Yusuf Ziya Özençi"38 

38 Hatay'ın Anavatan'a katılmasından sonra mebus sayısı 429'a çıkmıştır. Mahmut Goloğlu: 
a.g.e., 11. s. 
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39 Akşam Gazetesi, 20 Mart 1939, 1. s. 
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A n k a m *52 -»?-« Tİbrk mlîîctinîa, &tyâ~ 
sl b.ay&tm<&& lıaJkçj b i r SdarcjriiîVbütüîS. 
yüksek v» ilest tek&mülî«rirxi iahak~ 
kuk ettlîTHM^t T » devîefc îdareai ifcse-
r inde milîetia öjtiîr&ksübesini. «tt m ü 
tekâbili bir îmî# getirmesi &xt& <Jüx~ 
t u r ©iarak el* JSÜJSOŞ b a b ı n a » l&Üli-Ş&T-
tsmefc İnönü» TürMye Büyük Mîllet 
meçiLstuiti bu iniî lmp devresi îçirs. Par
tinin meîius î»atîîs56di«tritii iesblt ve 

i ssraş^ ' :»^- ' jg^ru j j t^ ' : .. . • • . , . . . . • 

i l t e elmetSeîr^evYsşl ikinci mü«l<?Mj»» ..' 
Serî e İcm&s "etmeyi ve m &n tabiplerle • 
Riyaset &3v,"&nxr**xı göröşJetiıü karsan • 
I&şttrnu&ğt- G«srv b»$kwrea karar a&*-' 
t m a atenş Te beyanname b ü k m ü n e 
göre, kış doîayısSîfs temas koîay olaiİ ' 

• Ve namzetl ik içinmilr&c.&attein te-* ' 
fcâsüf etmiş bui onduğu., Afyon, tot* 
ya, AKdfcarav''Antalya». Aydın, BaMce-

• ." •: :.* (DetmtfU W nc% &ahifet}&} : i;-; ** 
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MilB Şef milletin itimadım îstiyor^buaıs kıymetli bir emanet 
-gibi vicdAtumraa içışde muhafaza --edeceğk.; Size aç*k almh 

işlznmîzm hesabini yermek''; hiç ^ottunefes* 
.......... . âytrmad&u&z' bir Iborç o!ac&kbr,rt diyor 

Kür »e C^iftAurîjvî «it'Jc f»-.i>: 
Ooo>l ÎU>t:?v U v l lv ,u^ ; o ^ 
>:l oço£wx yo>>İ- be J»>/W/Î' / . L-a 
firtÎAbt >w*-:<x> cocooc«£lcrixi : ı : c. 
«İOv^lerttt-, 

«OK i*fcft<X wl^nMt>». Sktt 
ro*v*>W-vıi ir.tQo<p Mbodcca. Jbbe$ 
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"İntihabatta Yeni Bir İnkişaf Devresi 
Yazan: Hüseyin C. Yalçın 
23 Mart 1939 tarihli "Yeni Sabah" İstanbul'dan: 
Millî hâkimiyet rejimini kuran Türk milleti bugün yüksek idealine doğru yeni 

bir adım atıyor. 
Halk hâkimiyeti esaslarının fiile çıkarılmasındaki bu mesut teşebbüs doğ

rudan doğruya Büyük Şef muhterem İsmet İnönü'den geliyor. İsmet İnönü hür
riyete ve halk hâkimiyetine bu samimî hürmet ve bağlılığı ile bütün memleketin 
kalbini cidden kazanmıştır. İlk dakikalarda Atatürk'ün elîm ziyamdan mütevellit 
umumî teessür içinde, onun en lâyik, en tabiî ve güzide halk faziletiyle kendisine 
dönen gözlerin, kendisine bağlanan ümitlerin ne kadar haklı olduğunu birkaç ay 
içinde inkişaf eden umumî hayat safhaları ile sabit oldu. 

Türkiye'de millî hâkimiyet rejimi henüz bir ideal halindedir. Bunu hep 
biliyoruz. Fakat bir memleket bir üniversite kürsüsünden neşir edilen nazarî bil
giler, mücerret fikirler dairesinde maatteessüf idare edilemiyor. Nazariyatla tat
bikat arasında bizzarure bir fark kalıyor. 

Bunu inkâr ederek akide ve mezheplere şiddetle bağlı bir taassup ile iş görmeğe 
kalkmak bir milletin hayatım muhakkak bir hayali sukuta, bir yese ve felâkete 
sürüklemek olacağı tecrübelerle sabittir. Türk inkılâbı böyle bir hayalperestliğe düş
medi, milletin nefi ve selâmeti namına, realist davrandı. Prensipleri kabul ve ilân 
ederek bunların tahkikini zamandan, terbiyeden, maariften, ananeden bekledi. 

Hürriyet rejimini otuz seneden fazla bir müddetten beri yakından tatbik ve 
tecrübe ediyoruz. Nazariyeler de ve bazı nadir memleketler de ve bazı devirlerde 
gayet faydalı neticeler hasıl eden parlâmantarizmin Osmanlı imparatorluğu gibi 
bir uzvunda ne felâketli bir inhilâl âleti teşkil edebileceğini dehşetle gördük. Bir 
prensip uğrunda bir vatan feda edilemezdi. Meşrutiyeti ilân edenler ve bu uğurda 
isyan yapmış olanlar vatanın tamamiyetini, Türklüğün hayat hakkını kurtarma 
namma prensiplerinden fedakârlık zaruretinde kaldılar. 

Bu devir geçti. Mevcut zorlukların çoğu kendiliğinden zail oldu. Cumhuriyet 
vatanı mütecanis, müteyakkız felâketlerden ibret almış ve acı tecrübeler içinde 
pişmiş ve yetişmiş bir Türk kütlesi halinde buldu. Böyle olmakla beraber, Türk 
Cumhuriyeti, cumhuriyetin temeli olan halk hâkimiyeti prensibini ecnebi mem
leketlerdeki muhtelif tatbik tarzlarına göre değil, memleketin hususiyetine, 
kabiliyetine kültür derecesine göre tamamen millî olarak tahakkuk ettirmek 
icabederdi. 

Bizde tatbik edilen millî hâkimiyet rejimi nazariye itibariyle noksanları haiz
dir. Fakat muhterem İsmet İnönünün son verdiği kararla, intihabat usulünde ihdas 
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ettiği yenilikle sabit oluyor ki bu noksanlar tahakküm hırslarını hakimi mutlak bir 
diktatörlüğe temel hizmeti görmek için vaziyetten, iş ve fırsatlardan istifade eseri 
değildir; realitenin telkin ettiği zaruretlerdir. Memleketin inkişafı arttıkça, Millî 
Şefin içinden gelen ilk hamle milletin hâkimiyeti prensibini biraz daha geniş 
surette tatbik etmeğe müracaat etmek oluyor. 

Bu bizi bugün sevindirecek ve Millî Şefe bütün varlığımızla müzaharete koş
turacak bir tezahür olduğu kadar ayni birlik, ayni şan ve samimiyet dairesinde 
çalışarak yann için daha feyizli inkişaflara zemin hazırlamıya çalıştıracak yüksek 
bir işaret ve vaittir. 

Şimdiye kadar, memleket işleri hakkında hasbihal eden vatandaşlar gerek 
belediye intihaplarında olsun gerek mebus intihaplarında olsun müntehipler 
heyetine bırakılmış salâhiyetlerin adım adım, yavaş yavaş genişletilmesi ve tec
rübelerin verdiği kanaatlere göre bu yolda ileri adımlar atılması temennisinde 
bulunuyorlardı. Filhakika, millî hâkimiyet rejimine bu kadar candan bağlı olan bir 
millet efradı için bundan daha tabiî bir emel tasavvur edilemezdi. 

İşte muhterem İsmet İnönü'nün dün bütün vatan müntehibisanilerine tebliğ 
edilen mektubu bu emelin tatmin edildiğini tebşir eylemiştir. İstanbul için nam
zetliklerini koymak istiyen 141 zatın ismini havi olan liste İstanbul münte
hibisanilerine tebliğ olundu. İstanbul'dan 17 mebus seçilecektir. İstanbul mün-
tehibi sanileri bu 141 namzet içinden bir tefrik ameliyesi yaparak çıkacak mebus
ların iki misli nisbetinde namzet gösterdiler. Bu istişare neticeleri taraftan Büyük 
Şefe arzolunarak mebus namzetleri kararlaşacaktır. 

Müntehibisaniler bu tefrik ameliyesini tam bir vicdan serbestisi ile yaptık. 
Mahdut bir daire dahilinde olsa da, milletin bize tevdi ettiği vazifede kendi vic
danî kanaatimize göre bir seçme vazifesi ifa ettik. Bu usul halkı siyasî hayata, in-
tihabata alâkadar etmek için yegâne çaredir. Millet, Cumhuriyet Halk Partisine ve 
Büyük Şefe beslediği emniyet ve hürmet dolayısiyle onun tarafından gösterilen 
namzetlere reyini veriyordu. Fakat millî hâkimiyet rejimini sırf bir hürmet ve tas
vip eseri izhar etmekten ibaret saymak onu anlamamak olurdu. Şimdi ilk defa 
olarak müntehibisaniler kendilerine tahsis edilen sahada propaganda, emir, teşvik 
gibi âmillerden uzak bir halde vicdanlariyle başbaşa reylerini kullanıyorlar. 

Bu rey verme salâhiyetini genişletmek artık bize kalmış bir iştir. Bunu geniş
letebilmek için genişletmeğe hak kazanmak, lâyık olmak lâzımdır. Bu liyaka
timizi biz gösterelim, muhakkak ki Büyük Şefin yeni bir jestine şahit oluruz. Çün
kü İsmet İnönü gibi hayatını vatanına hizmet mücadeleleri içinde geçirmiş ve 
böyle yüksek bir mevkie zorla değil halkın hürmet ve muhabbetile gelmiş, bir ol
gun devlet adamı için hayatta artık beklenecek en büyük zevk ve saadet milletinin 
hürriyet idealine, kemaline, yükselmesine çalışmağa inhisar eder. Onun istiye-
bileceği yegâne mükâfat daima temiz bir namdır. 
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Parti Divanında 
Yazan: F. R. Atay 
24 Mart 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan : 
Bugün C. H. P. si Divanı, partinin Değişmez Umumî Başkam İsmet İnönü'nün 

reisliği altında toplanarak Kamutay âza namzetlerinin katı listesi hakkında karar 
verecek ve bu liste Değişmez Başkanımız tarafından bir beyanname ile ilân 
olunacaktır. 

Yeni seçim günlerinde, yalnız intihap edenlerin değil, mecliste millete hizmet 
etmek istiyen vatandaşların müstesna alâkası görülmüştür. Memleketin birçok 
güzideleri namzetlerimiz arasındadır. Bu alâkayı yüksek bir takdir hissi ile kar
şılamak ve Kamutay'ın itibar, vazife ve ehemmiyetinin miyarı olarak almak 
lâzımgelir. 

Talepler uzun bir tetkikten geçmiştir. Ve eğer adet müsait olsaydı, memleketin 
birkaç meclise kâfi gelecek güzide evlâtları oduğunu ispat etmiştir. 

Bu devrede 28 intihap bölgesinde namzetliklerini koymuş olanlar için, ikinci 
müntehiplerle bir istişare yapılmış olmasının delâlet ettiği üzere, Millî Şef gele
cek intihaplarda C. H. P. nin geniş imkânlarından istifade ederek, halk menfaati 
lehine sarfedilecek faaliyetleri namzet ayırımı için başlıca esas olarak alacaktır. 
Bu sefer katî namzet listesine girmeleri mümkün olmıyan vatandaşlar için, bu 
faaliyetler hazırlık ve muvaffakiyet fırsatı teşkil ediyor. Namzetlik için intihap 
kabiliyetinin ve bunun için de halk hizmetinin esas olarak alınması, cumhuriyet 
Türkiye'sinde siyasî terbiyenin süratle tekâmül etmesine yardım edecektir. İsmet 
İnönü, Partinin Umumi Başkanı sıfatı ile, kayıtsızlık ve gayretsizliğe hiç bir talih 
bırakmıyor. Fakat kendi yüksek hakemliği ile, demokrasilerin başlıca düşmanı 
olan demagojiyi ve mahallî nüfuz oyunlarını da şimdiden faydasız kılıyor. 

Biz demokrasimizi iyi ananelerle inkişaf ettirmek yolundayız. Siyasî ter
biyenin hiç şüphesiz en iyi ananesi vatandaşlarda hizmet ve mesuliyet ahlâkını 
kuvvetlendirmek, sözlerde samimiyeti, harekette dürüstlüğü, prensip bağlılığını 
ve karakter selâbetini namzetliğin esas vasıflan olarak herkese benimsetmektir. 
Müspet istikamette yürüyeceğiz. Başkasının kayıbı ile değil, kendimize temin 
edecek tercih sebepleri ile kazanacağız. Kendi hayrını ve menfaatini pek iyi tak
dir eden halkın, onun bu takdir hissine itimat ve yalnız ona hitap edeceğiz. 

Bu hususta asla tereddüt edemeyiz : liyakat ve hizmet ölçülerinin dışındaki 
talih tecrübeleri her gün daha fazla iflâs edecek, İsmet İnönü, eski zaman ile cum
huriyet devri arasındaki farkın en başta bir manevî kıymetler değişikliği olduğunu 
gösteren delilleri hergün daha fazla artırıp takviye edecektir. 
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Seçimin Bilançosu 
Yazan: Sadri Ertem 
24 Mart 1939 tarihli "Vakit" İstanbul'dan : 
Altıncı Büyük Millet Meclisinin seçiminde milletin gösterdiği alâka rakamla 

söylenebilecek bir hadde vasıl olmuştur. 
Memleketin şu son hafta içinde ikinci müntehip seçimi münasebetiyle göster

diği tezahürler kadar müntehiplerin yüzde yüzüne yakın denecek bir şekilde 
seçim işiyle meşgul olmaları dikkate lâyik bir hakikat manzarası arzetmektedir. 

Vatandaşlar memlekette lâkayitlik ile, ümitsizlikle, neme lâzımcılıkla olduğu 
kadar kışla, bozuk yolla, kötü veyahut namevcut nakliye vasıtalariyle, rüzgârla, 
karla, fırtına ile dövüşerek rey sandıkları başına gitmektedir. Kazalarda rey san
dıkları başına geçen vatandaşları yalnızca siyasî bir hakkını kullanan müsterih 
vicdanlı insanlar diye vasıflandıramayız. 

Onlar sessizce geçirilmiş bir mücadelenin, iklim mücadelesinin kahraman
larıdır. 

Vatandaşları böylece güçlükleri yenmeğe davet eden ateşin tahlile değer tek 
manası vardır. 

Vatandaşların alâkasını iki nokta etrafında tesbit edebiliriz: 
1 - Vatandaşı siyasî bir rüşdün en güzel eserini hakedecek bir olgunluk mer

tebesine yükselmiştir. İstiklâl harbi sadece olgun bir milletin mücadele saf
halarının ifadesi idi. 

Kurtuluş enerjisinin ateşinde yanan bir millet ruhunun siyasî rüşde ermesi ve 
bir demokrasi kurması ve bunun için heyecan duyması tabiidir. Beylerin yüzde 
yüze yaklaşması böyle bir olgunluğun işaretidir. 

2 - Türk vatandaşı reyini sevdiği, inandığı, bir teşekkül namına zevkle ve 
heyecanla veriyor. 

C.H.P. nin ittifakla aldığı reyler bunun ifadesidir. 
Milletin yüzde yüz reyini verdiği parti haiz olduğu vasıflarla bu zafere hak 

kazanmıştır. Bir partinin zafer kazanması, yani kısacası halk safları içinde 
hararetli bir kabule mazhar olması bazı şartların mevcudiyetine bağlıdır. Meselâ 
şerefli bir tarih, sarih ve hayata uyan bir program, itimada lâyik şef, gibi... 

Türkiye inkılâp partisi bu bakımdan tarihin en mesut teşekküllerinden biri 
sayılabilir. Çünkü şerefli bir tarihe maliktir. Türk istiklâli ve inkılâbı sadece onun 
eseridir. Programı hayata uygundur; ve hayatla alâkasını hiç bir zaman kesmemiş-
tir. Dünyanın daima hayretle ve dikkatle bahsettikleri şeflere maliktir. 

Bu şartlara tâbi olan bir teşekkülün zaferden zafere koşması tarihin bir zarure
tidir. 

Altıncı Büyük Millet Meclisi seçimi münasebetiyle bu hakikatler bir kere 
daha kendilerini hatırlattılar. 
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Millî Şefin Millete Beyannamesi Önünde 
Yazan: Abidin Daver 
25 Mart 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan: 
"Cumhuriyet, imar, kültür, endüstri programlarına geniş mikyasta devam 

edecektir; fakat, bilhassa köylü ve çiftçi halkımızın kazancını artırıp maişet 
seviyesini yükseltmek, bunun için geniş mikyasta ziraat ve ilk tahsil imkânlarını 
bulmak, başlıca emelimiz olacaktır. Bütün idare düzeninin, halk içinde, halkın 
meselelerile yoğurulmuş, müstakim ve muntazam işleyişinin semereleri, hatta ik
tisadî olan verimli tedbirlerin başındadır, kanaatındayız." 

Bu sözler, Türkiye Reisicumhuru, Cumhuriyet Halk Partisinin değişmez 
Genel Başkanı İsmet İnönü'nün yarın yapılacak meb'us seçimi için Parti namzet
lerini ilân ederken neşrettikleri beyannameden alınmıştır ki yeni intihap dev
resinin çalışmaları için başlıbaşına bir program addine lâyıktır. Büyük Millî Şef, 
Halk Partisinin ve bu parti namzetlerinin bu intihap devresinde tahakkuk ettir
meğe çalışacakları işleri pek veciz, fakat o nispette kuvvetli olarak yukarıki cüm
lelerle hulâsa etmişlerdir. 

Reisicumhur İsmet İnönü, bugün milletin reyine arzettiği namzetlerin bir 
taraftan Partinin ve Cumhuriyetin imar, kültür, endüstri programlarına geniş mik
yasta devam ederken diğer taraftan da "vatandaşların arasında huzur ve hürmeti 
muhafaza etmeği vazifelerinin başında tutacaklarını, nifaksız ve huzur içinde bir 
çalışma hayatının nimetlerini vatandaşlara temin edeceklerini" vadediyorlar. Halk 
Partisi de, onun değişmez Genel Başkanı da daima vaidlerini tahakkuk ettirmiş
lerdir. Bu itibarla yeni intihapta seçilecek meb'usların, Büyük Şefin beyan
namesinde gösterdiği yolda, millete hizmet yolunda yürümeği en mukaddes 
vazifeleri bileceklerine şüphe yoktur. Partinin ve Yüce Başkamnın, bu defa, çok 
daha büyük bir dikkat ve itina ile seçip millet vekilliğine lâyık gördükleri nam
zetlerin millî iradenin tecelli ve temerküz ettiği Büyük Millet Meclisinin sinesin
de, kendilerine düşen vazifeleri yapmakta azamî derecede dikkatli ve titiz dav
ranacaklarına, Millî Şefin, Partinin ve milletin kendilerine gösterdikleri itimada 
lâyık olmağa çalışacakları şüphesizdir. 

Yeni meb'uslar, Cumhur Reisimizin de işaret ettikleri gibi, dünya siyasetinin 
çok karışık, şüpheli ve nazik bir zamanında, milletin mukadderatını ellerine 
alacaklardır. İnsanlığın gittiği yol karanlıktır. Bu karanlık yolun sonu barış ol
masını temenni etmekle beraber, Türk milleti, büyük milletlere has bir vekar ve 
kudretle, medeniyet ailesi içinde kendisine düşen vazifeleri ifada devam edecek
tir. Büyük Şefin çok güzel söyledikleri gibî "Ancak kudretli milletler kendilerini 
ve insanlığı kurtaracaklardır. Kudretli milletler muhabbet ve emniyete dayanan 
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bir birlik içinde vatanlarının yüksek menfaati için her fedakârlığı yapmağa hazır 
olan imanlı, iradeli milletlerdir. Biz bu milletlerin başında bulunanlardan ol
duğumuz kanaatini cesaretle söyliyebiliriz." 

Türk milleti, kendi istiklâli ve mukaddesatı için, hiçbir milletin yapamadığı 
fedakârlıktan yapmış, büyük bir millettir. Yarın intihap edilecek olan meb'uslar 
da, dahilî ve haricî her meselede, şimdiye kadar olduğu gibi, milletin kudretli 
iradesini tecelli ettirmekten asla geri durmıyacaklardır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, inanlı iradeli, fedakâr, tam bir birlik içinde yaşıyan büyük bir milletin 
mümessili olduğunu daima ispat etmiştir. Yarınki meclis de, dünkülerin izinde ve 
yolunda yürüyecektir. 

Millî Şef İsmet İnönü'nün, seçim arifesinde millete hitap eden bu kuvvetli 
beyannamesi, seçenlere de seçilenlere de azim ve iman aşılıyor. İntihap edenler, 
bu beyannameden kuvvet alarak reylerini tam bir emniyet ve itimatla Parti nam
zetlerine verecekler; Parti namzetleri de, bu beyannamenin kendilerine işaret et
tiği, milletin itimadını kıymetli bir emanet halinde vicdanlarının içinde sak-
lıyacakları, dört sene sonra, vekâletleri bittiği zaman açık alınla millete hesap ver
meği mukaddes bir borç bileceklerdir. 

Yüce Şefin beyannamesinin sonundaki samimî ve kat'î inanç ve güven, bütün 
milletin inanç ve güvenidir: Yeni Millet Meclisi, daima ilerliyen ve yükselen hey
betli bir varlık olan Türk milletinin itibar ve refahını artırmak ve genişletmek 
yolunda, feragatle, fedakârlıkla ve tek bir kütle halinde çalışacaktır. Yeni Meclisin 
ufkunda, Ebedî Şefin hatırası ve değişmez Başkanın işareti, yüreklere azim ve 
iman aşılayan çifte bir remiz olacaktır. 

Türkiye'de Millî Hâkimiyet Mefhumu 
Yazan : Necmetdin Sadak 
26 Mart 1939 tarihli "Akşam" İstanbul'dan: 
Bugün Türkiye'nin her tarafında mebus intihabı yapılıyor. 
Reisicumhur ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı İsmet İnönü, bir beyan

name ile Parti namzetlerini millete ilân etti. 
Bu beyanname - dünyanın geçirdiği buhran devrinde - gönüllere ferah vere

cek kudrette, değerli bir devlet programı olduğu kadar, namzetler listesi de - seçil
mesi, hazırlanması ve mahiyeti bakımından - demokrasi ve halkçılık prensip
lerinin geniş ölçüde inkişafına doğru atılmış ilk mühim adımdır. Aziz Şefimiz, 
namzetlerin seçiminde, yalnız vazifenin vicdanî ilcasile vatandaşların temayülü 
rehber olduğunu söylüyor. Bunun için halk tabakaları arasında ve Parti teşkilâtın
da uzun tetkikler yapıldığını, ikinci müntehiplerin takdir ve tavsiyeleri de dikkat 
gözü önünde tutulduğunu ilâve ediyor. 
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Namzet listesine bakılınca büyük bir değişiklik karşısında olduğumuz derhal 
anlaşılır. Meclisin, yenileşen dörtte bir âzası, Parti teşkilâtından, halk ile teması 
ve halk işlerinde çalışması çok olan faal unsurlardan seçilmiştir. 

Bunun, istikbal için ifade ettiği mânâ büyüktür. 

Türkiye Cumhuriyeti, milletin bünyesini kemirecek mahiyette siyasî ve iç
timaî nifaklardan uzak, demokrasilerin, birbirine zıt Parti menfaatlerini mem
leketin huzur ve sükûnu üstüne çıkaran didişmelerinden sıyrılmış bir millî 
hâkimiyet idaresi şeklinde yaşamak azmindedir. Kemalist Türkiye, ne büyük 
demokrasilerin renk renk politika kargaşalığına, ne de otokrat idarelerin ferdi 
ceberutuna yer veren bir rejimdir. Gayemiz, tek partili nizamî, halk hâkimiyetinin 
azamî tecellisi imkânile telif etmektedir. 

Bunun iki çaresi vardır : 
Biri, bu tek partiyi gerek teşkilâtı, gerek çalışma tarzı ile, samimi olarak mil

lete mal etmek, yani Partinin hakikaten ve sırf milletin hizmetinde bir teşekkül ol
duğu kanaatini amme vicdanına yerleştirmek; diğeri de milleti temsil eden mebus 
namzetlerini, millet hizmetindeki gayreti yüzünden halk tabakalarında sevgi ve iti
mat uyandırmış, efkârı umumiyece ne ahlakî kıymetinde, ne fikri değerinde şüphe 
olmayan unsurlardan seçmektir. Parti, amme vicdanının en derin ve en geniş mesa
hasına tekabül ettikçe, parti teşkilatının ayıracağı namzetler de, en serbest en 
umumî en bilâvasıta reylerle seçilmiş millet mümessilleri derecesini bulur. 

Şahidi olduğumuz hareket budur. İsmet İnönü, ilk günden beri, Kemalist reji
mi, millî hâkimiyetin en temiz en saf tecellisi şeklinde azamî inkişaf ettirmek 
kararındadır. Muhterem Şefin bütün nutuklarından ve beyanatından çıkardığımız 
mana budur. Yeni seçimde de bu yüksek ve halis niyetin ilk verimli tecrübesini 
görüyoruz. 

Millet ihtilâlinden doğmuş, dünyayı hayrete düşüren inkılâplar başarmış olan 
Türkiye'de millî hâkimiyet boş sözden ibaret değildir. İsmet İnönü aleme bunu is
pat ediyor. Kurmaya başladığı büyük nizam, istikbalde ve her zaman kendiliğin
den işleyecek, millet temayüllerinin en faydalı ve en doğru şekilde tezahürüne im
kân verecek sistemler manzumesidir. Millet hizmetinde, devlet işlerinde şahsî 
liyakat, feragat ve fazilet bu nizamın temelidir. İktidar mevkiinde idarede, poli
tikada, elimizdeki ölçü manevî ve fikri kıymetlerden başka birşey olmayacaktır. 
Bu yolda bütün Türk milleti Şefinin arkasındadır ve ona sevgisi kadar itimadı da 
hudutsuzdur. 
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6 ncı Kamutay 
Yazan : ER. Atay 
26 Mart tarihli "Ulus" Ankara'dan : 
Bugün bütün memlekette ikinci müntehipler 6 ncı Kamutayın 425 azasını 

seçeceklerdir : Bu azadan 421'i Cumhuriyet Halk Partisine mensuptur; dördü de 
müstakil mebustur. 

Eski meclisten 103 mebus yeni Şef in millet ve tarih karşısındaki vazife ve 
mesuliyetlerinin ağırlığı kadar, bu vazife ve mesuliyetlerin icaplarını da takdir et
memiz lazımgelir. Kamutay aza namzetlerinin tespiti hususunda nihaî karar hak
kı kendisinde olan Millî Şef, bu devletin ve bu milletin en yüksek müessesesini 
teşkil etmekteki pek nazik ehemmiyeti düşünmek mevkiindedir. 

Partimizin, Cumhuriyet Türkiyesine vücut vermiş olan bir tarihi ve istisnasız 
bütün halkın itimadını kazanmış bir lideri var. Bunlar kadar mühim olan bir şey 
daha var ki o da bu topraklarda medenî ve muasır bir memleketin ve cemiyetin 
inşasım tamamlamaktır. Muvaffak olmak için, mazinin şerefini ve millî itimadı 
her türlü yıprantıdan korumağa, kudret ve kabiliyetlerimizi yalnız hizmet ve ideal 
zaruretlerine vakfetmeğe borçluyuz. 

Yeni Kamutay'ın karakterini vücuda getiren hususiyetler dahi en iyi bu iki 
kelimede toplanabilir. İtibar ve emniyetimizin başlıca kaynağı olan millet bir
liğini devam ettirmek dahi, ancak bu iki ahlâk, faaliyet ve hareket düsturuna sâdık 
kalmamızla mümkündür. 

Bugün sandık başında haklarını kullanmağa giden ikinci müntehiplerin, 
İnönü namzetlerine rey verirken, vicdanları tamamen rahat olacaklarına eminiz. 
6 ncı Kamutay, yeni millî tekevvünümüzde yalnız şerefli bir vazife hatırası değil, 
gelecekteki teşriî hayatımız için müstesna bir imtisal ananesi bırakacaktır. 

6 ncı Kamutay devlet faaliyetlerini yakından takip, tensik, sevk ve idare eden 
bir millî murakabe cihazı olarak işliyecek, onun kürsüsü, hürriyetin, hakları kadar 
mukaddes olan mesuliyetleri altında, tam olan, samimî ve gönülden olan halk iti
madına hak verdiren hizmetlerini yapacaktır. 

Bugünkü seçim neticesinde, C. H. P.'nin ve onun muhterem Değişmez Baş
kanının, başka memleketlerin istisnaî vaziyetlerde bile elde edemedikleri bir rey
ler ittifakı kazanacağına şüphe yoktur. Bu ittifak, yarın sabah, Türkiye'yi bu 
sabahtan daha fazla kuvvetlendirecektir. Dahilî ve haricî, millî ve beynelmilel, iş
lerimiz, vazifelerimiz ve mesuliyetlerimiz bakımından bu kazanç, değerine baha 
bulunmayan bir teminattır. 
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Şefin Emniyet Formülü 
Yazan : Burhan Belge 
26 Mart 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan : 

Türk vatandaşı, bugünkü gazetelere bir göz atmakla kalsa, dünyanın rahat ol
madığını ve büyük tehlikelere gebe bulunduğunu anlar. Bugün, Fransa, İngiltere 
hattâ Amerika gibi büyük devletler bile kendilerini emniyette hissetmiyorlar. Al
manya, İtalya, Japonya, keza. Sovyet Rusya'ya gelince, herkesinkinden başka bir 
rejim ile beraber hudutsuz topraküstü ve toprakaltı servetlerine malik olduğun
dan, o da, havadaki tehlikeyi sezmektedir. Yani ne Amerika'nın Okyanuslardan 
yapılmış müdafaa kalkanı, ne Sovyet Rusya'nm kendi derinlik ve genişliğindeki 
mesafede bulduğu müdafaa kolaylığı, tehlikenin küçük yahut uzak görülmesine 
kifayet etmektedir. 

Şu halde, Türkiye için, böyle bir dünyada, tehlike yoktur demek, hafifliktir. 
İnönü, hakikati olduğu gibi görmek ve göstermek itiyadında olan bir Şef olduğun
dan, Cumhurreisliğine seçildiği günden itibaren, her fırsatta, milletinin gözünü bu 
hususta da açmayı ihmal etmemiştir. Vaziyete agâh olduğumuzu, icabında bütün 
milleti istediği hudut üzerinde seferber edebileceğini ve Türk milletinin kendi ar
kasından tek adam gibi yürüyeceğini, en kuvvetli sözlerle anlatmıştır. 

Yalnız bu kadar değil, Şef, bu milletin en kudretli müdafaa çaresini hem söz
le tasrih etmiş, hem giriştiği politik aksiyonla fiil halinde ortaya koymuştur. Bu 
da, kendi etrafında ve herkesin şuuruna ve memleket sevgisine dayanan bir millî 
birliği meydana getirmektir. Bu seferki seçimde takip ettiği usul, istişareye ver
diği mevki, namzetleri seçerken gösterdiği titizlik ve parti içinde istikametli bir 
çalışmadan kuvvet almak şartiyle inkişaf edecek serbest ve demokratik bir 
hareket etrafında daha ilk adımda yaratmaya muvaffak olduğu alâka ve inan şunu 
ispat etmiş olsa gerektir ki, İnönü, mefruz bir millî birliği yukarıdan aşağı telkin 
etmek ve kabul ettirmek değil, esasen mevcut millî birliğe kendini kuvvetle ifade 
etmek imkânlarını vermek arzusundadır. 

Neden bu kadar büyük işleri başarmaya muvaffak olmuş bir millet, elinde 
niymet namına ne varsa, muhafazasını, ve neden kendi genç varlığının istikrarını 
kendi zinde anlayışına ve kendi serbest arzusuna istinat ettirmesiyle de bir takım 
şekil disiplinlerine ve disiplin şekillerine istinat ettirir gözüksün? 

Bir millet, büyük şefleri, mütemadiyen yetiştiremez. Tabiî olan, bir müddet 
sonra iyi devlet adamları çıkarabilmesidir. Milletin varlığına ve istiklâline ait olan 
garantiler, ne kadar şahıstan sisteme ve fertlerin dehası sahasından bizzat milletin 
şuuruna nakledilirse, o varlık ile istiklâlin muhafazaları o nispette kolaylaşmış 
olur. Büyük bir Şef olan İnönü, milletinin varlığı ve istiklâli için, işte bu garan
tileri hazırlamak istiyor: 
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İstiyor ki, parti içindeki demokratik hareket bir millî birlik terbiyesine mün
cer olsun. Yani, istiklâl dâvamızın zaferini temin eden millî birlik faktörü, politik 
ve ideolojik safhalarını bitirerek, bir an evvel, bütün Türk vatandaşlarının siyasî 
ve içtimaî terbiyelerine girsin ve bu terbiyelerdeki sağlamlığı temin eylesin. 

Şefin istediğini iyi anlamaya çalışır, iyi tatbik eder ve memleket menfaatini 
kendi şahsî menfaatlerimizden üstün görmeye alışırsak, Türkiye'yi herhangi bir 
tehlikenin tehdit etmesine imkân yoktur. Çünkü o zaman, esasen kimsenin hak
kını yememek kararında olan Türk milleti, bizzat kendi hakkını yemeğe alışmış 
demektir. Türk milletinin bu yenmemesi lâzım olan hakkına gelince, bu, millet 
bütünlüğü ile fert hürriyeti arasındaki ölçüyü, kendi serbest arzusu, kendi serbest 
muvafakati ile bulmuş olmak ve bu bulduğu en büyük niymeti daima canlı tuta
cak olan millî şuur ve iradeye, yolların en güzeli olan tabiî ve serbest terbiye ile 
varmış olmaktan başka nedir? 

Millî Hâkimiyetin Yeni Bir İfadesi 
Yazan : Yunus Nadi 
27 Mart 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan : 
Dün memleketin her tarafında yapılan nihaî seçim işlerile altmcı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi vücut bulmuş oldu. Yeni Türkiye milletin mukadderatını 
millî hakimiyette ve bunu da amelî olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde top
lamıştır. Dün memleketin her tarafında seçilen mebuslarla milletin mukadderatım 
millî hâkimiyette ve bunu da amelî olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde top
lamıştır. Dün memleketin her tarafında seçilen meb'uslarla milletin iradesini 
yürütecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi yenilenmiş oluyor. Yeni Meclisin 
memlekete hayırlı hizmetler görmesini temenni ederiz. 

Anayasa bakımından milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetini temsil eden 
Meclisin seçiliş tarzını son misalinde de gördük. Bizde bu tarzı ifade eden 
mekanizma Ebedî Şef Atatürk'ün ibda ettiği ve Millî Şef İsmet İnönü'nün de ay
ni kuvvet kudretle yürüttüğü millî parti teşkilâtımıza dayanır. Bu Parti Cum
huriyet Halk Partisidir ki hakikatte Avrupaî manasile bir parti olmaktan ziyade 
Türk milletinin en geniş ölçüde memleketşümul millî, siyasî ve içtimaî teş
kilâtıdır. Bu millî teşkilât Türk milletini birlik ve beraberlikle yürütmek samimî 
maksat ve gayelerile teessüs ederek Halkevlerile de takviye edilmek suretile Mec
listen önce milletin en şuurlu bir ittihada dayanan tesanüdü ahengini kurmuş ol
mak büyük vazifesini üzerine almıştır. Mademki millî hâkimiyetin kaynağı mil
lettir, onun bir meclis seçerken ve o meclisle idare olunurken dahilî ve haricî 
bütün işler üzerinde umumî olarak sağlam bir anlayışa malik olması lâzımdır. Bu 
hal, meclisten önce ve meclisle de beraber milletin kendi arasında teşkilâtlı ol
masını zarurî kılar. İşte sevgili memleketimizde Cumhuriyet Halk Partisi bu 
zaruretin ifadesidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihten doğma bir Meclistir. Dahilî ve haricî 
en korkunç tehlikelere karşı Türk milleti iki el bir baş içindir diyerek ayaklandığı 
zaman işte bu Meclisi kurmuştu, ve yeni Türk devleti bu Meclise dayanarak vücut 
buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi onu kuran millî hareket ilk Büyük Mil
let Meclisini kurarak onun tedbirlerile Kurtuluş Savaşını zafer sonuçlarına erdir
dikten ve milletimizi en ileri milletler seviyesine yükselten inkılâpları başardık
tan sonra gene uyanık ve faal kalarak vazifelerini ifada devam etti ve ediyor. Mil
lî canlılığın ve millî şuurun teşkilâtlı faaliyetinin şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 
tarafından temsil edildiğini görüyoruz. 

Cumhur Reisimiz Millî Şef İsmet İnönü İstanbul Üniversitesinde Türk genç
liğine, İstanbullulara ve bütün memlekete hitabeden samimî olduğu nispette tari
hî nutkunda Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkevleri teşkilâtlarının vatandaşlar 
arasındaki kabiliyetleri daha geniş mikyasta görmeğe ve göstermeğe imkân vere
cek surette genişletilerek daha faal kılınması yolunda çalışılacağını söyledi. Böy
lelikle seçim zamanlarında daha çok evvel yer yer bütün memlekette temayüz 
edecek bu kabiliyetler vaktinde tespit edilmiş olmak suretile gelecek Meclisleri 
kuracak ileriki intihaplarda gerek memleket hesabına, gerek bu kabiliyetler lehine 
olarak daha muvaffakiyetli neticelere varılabilecektir. 

Türk milletinin bahtiyarlığı şuradadır ki yeni devrimizde büyük Türk mil
letinin en seçkin evlâtları onun idaresi başında bulunuyorlar : Dün Büyük 
Atatürk'tü, bugün Büyük İsmet İnönü'dür. Her zaman böyle evlâtlar yetiştirmek 
meziyetini haiz bulunan bu büyük milletimiz, o büyük çocuklarının kılavuzluğu 
ile büyük işler başarmış ve bundan böyle de başarmağa namzet bulunuyor. Ortada 
yekdiğerini ikmâl eden iki vaziyetimiz var : Başta Millî Şef ve onun etrafında 
bütün millet, ki bu millî şekildir. Büyük Millet Meclisi kökünün etrafında dal-
budak teşkil eden Cumhur Reisi, hükümet ve millet, ki bu da devlet şeklimizdir. 
Bu iki şekli nazariye olarak ayrı ayrı mütalea etmek kabil ve fakat amelî olarak 
birbirinden tefrik etmek imkânsızdır. Bir memleketi bizimki kadar kudretli bir 
içtimaî heyet haline koyabilen bu usul ve esasatı biz Türkler kendimiz yarattık. 
İşte bu iştedir ki biz, Büyük Atatürk'ün demiş olduğu gibi, yalnız bize benzeriz. 
Bu teşkilâtı kimseden taklit ederek değil, fakat kendi kendimize biz ibda eyledik. 

Cumhur Reisi Millî Şefimizle millet arasında tam bir tetabuk vardır, ve bu 
tetabukun hayret verici neticelerinden bir tanesini de dün nihayet bulan Büyük 
Millet Meclisi seçimlerinin tacilinde görebiliriz. Malûm olduğu üzere geçen Mec
lisin müddeti önümüzdeki haziranda nihayet bulacakken Büyük Millet Meclisin
ce verilen bir karar neticesi olarak yeni Meclisin intihapları tacil edilmiş oldu. 
Bunun sebebi dünya ahvalinin yarın bize neler getireceği bilinmiyen karışıklığı 
idi. Millî Şefin millete namzetleri takdim eden beyannamesinde gördük ki arada 
geçen bir buçuk aylık zaman zarfında dünya ahvali daha ziyade karışmıştır. Dün 
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bitirilen seçim işlerinden sonra şimdi artık bütün dikkatini ahvalin inkişafını taki
be hasredebilir. Maksat buydu. Ondaki isabet meydandadır. 

Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreceği vazifeler yalnız haricî 
bakımdan değil, milletin refah seviyesini yükseltecek tedbirler peşinde dahilî 
bakımdan da en yüksek ehemmiyet derecesini haizdir. Ve beyannamesinde bil
hassa üzerinde tevakkuf etmesinden de anlaşılmış olduğu veçhile bu nokta Millî 
Şefimizin en büyük itina ve ihtimamlarını çekmekte olan bir noktadır. 

Şimdiye kadar gelip geçen beş Büyük Millet Meclisinden her biri memlekete 
büyük hizmetler görmüştür. Altıncısının da seleflerini bu yolda muvaffakiyetle 
takip edeceğinde şüphe yoktur. Millet, devletimizin iyi ve büyük işler görmesini 
emniyetle bekliyebilir.."41 

T.B.M.M.'ni İlgilendiren Kanun, Nizamname ve Talimatnameler 
42 

"Intihabi Mebusan Kanunu 
[Takvimi vakayi ile neşri: 7 ramazan 1326 ve 20 eylül 1324] 

FASLI EVVEL 
Devairi intihabiye ve aksamı 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyede mebusan intihabı san
caklar itibarile icra kılınacak ve her sancak bir dairei intihabiye ve her nahiye bir 
şubei intihabiye itibar olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmış beşinci maddesi mucibince 
Heyeti Mebusan azası her elli bin nüfusu zükûra bir nefer olmak itibarile tertib 
olunacak ve nüfusu zükûru elli binden dun veya ziyade olan sancaklarda yirmi 
beş bin nüfus elli bin itibarında tutulacaktır. 

Şöyle ki; bir sancak yirmi beş bin nüfusu zükûrdan ibaret olsa dahi bir mebus 
intihab edeceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmiş beş bin nüfusu zükûrdan akal 
olduğu halde dahi yalnız bir mebus intihabına hakkı olacaktır. Bundan ziyadesi 
için yüz yirmi beş bine kadar iki ve yüz yetmiş bine kadar üç ve iki yüz yirmi bine 
kadar dört nefer mebus intihab olunacak ve bu mikdardan ziyadesi bu nisbet üzerine 
artırılacaktır [1]. 

[1] Bu madde, 3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun birinci mad
desi ile berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi mikdarı azası Türkiye Devleti halkından her 
yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak üzere intihab olunur. Bir dairei in-
tihabiyenin nüfusu zükûru yirmi binden dun olsa dahi her halde bir mebus in-

41 Ayın Tarihi, No. : 64, Mart 1939, 62-72. ss. 
42 TBMM Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: F. (3 Nisan 1939 - 31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940 TBMM 

Matbaası, 11-25. ss. 
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tihabına hakkı olacağı gibi nüfusu zükûrun yirmi binden fazlası için berveç-
hi ati muamele ifa olunur. Şöyle ki : 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden yet
miş bine kadar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar dört mebus intihab 
olunacak ve bu mikdardan ziyadesi bu nisbet üzere artırılacaktır. 

- Bilâhare 2598 numaralı kanunun birinci maddesine göre aşağıdaki 
şekli almıştır: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Türkiye Devleti halkından her 
kırk bin nüfusta bir kişi olmak üzere seçilir. Bir intihab dairesinin nüfusu kırk 
binden aşağı olsa dahi her haled bir mebus seçmeğe hakkı olacağı gibi 
nüfusun kırk binden yukarısı için aşağıdaki gibi muamele yapılır: 

Elli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 95 bine kadar iki, doksan beş 
bin birden 135 bine kadar üç, 135 bin birden 175 bine kadar dört mebus 
seçilecek ve bu miktardan ziyadesi bu yolda artırılacaktır. 

FASLI SANI 
Müntehibler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin tarihi neşrinden itibaren bilcümle 
Osmanlıların nüfusu zükûrunu havi her kazada bir defteri esasî tanzimine iptidar 
olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Her kazada mevcud olan Osmanlı nüfusu zükûru-
nun esas defterinin tanzimile vukuatının tashihi mevaddı atiyede beyan olunacağı 
veçhile belediye meclisleri ve nahiye meclisleri rüesası ve eimme ve papaslar ve 
hahamlar ve muhtarların derece derece vazifeleridir. 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunname hükümeti seniyye marifetile idarei 
belediye reisine vusulünde belediye heyeti celb ile alenen kıraat olunacaktır. 
Badehu kaza dahilinde bulunan nefsi şehir ve kasaba mahallâtı defterinin tanzimi 
için eimme ve papas ve haham ve muhtarlar ile her mahallenin muteberanından 
ikişer veya üçer kişi sırasile dairei belediyeye celbolunarak hangi cemaattan olur 
ise olsun mahallerinde kadimen sakin olan veya bir seneden beri tavattun eden 
Osmanlı nüfusu zükûrunun defterini merbut numunesi veçhile sekiz gün zarfında 
tanzimi bunlara tenbih olunacaktır. Mezkûr numune veçhile her mahalde yapıla
cak defter iki kısma münkasem olup bir kısmı yeni tevellüd eden Osmanlı nüfusu 
zükûrundan bed ile yirmi beş yaşma değin ve diğer kısmı yirmi beş yaşını tecavüz 
edenlerin esamisini havi olacaktır. Sinleri elan nüfus defterinde mukayyed ol
mayan Osmanlıların kaç yaşında olduklarına dair eimme ve papaslar ve haham
lar ile muhtarların ve muteberandan olan mezkûr iki veya üç kişinin tahkikat 
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ifadesi muteber addolunacaktır. Şu kadar ki, mahalle ahalisinden kaideten aksini 
isbat eden olursa defterce tashihi icra olunur. [1] 

[1] 3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun (On sekiz yaşını ikmal 
eden her ferdi zükûr intihab etmek hakkını haizdir) mealindeki ikinci maddesi 
mucibince, bu madde tadil olunmuştu. 

- Yine bu maddedeki (sekiz gün), 1112 numaralı kanun ile, 1927 sene
si intihabına mahsus olmak üzere, (Dört gün)e indirilmişti. 

- 2598 numaralı kanun ile de, maddedeki (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 
yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr) kaydi kaldırılarak yerine 
(Kadın, erkek) konulmuştur. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba mahallâtına tenbihatı lâzi-
menin icrasını müteakib belediye reisi kaza dahilinde bulunan nevahi meclis reis
lerini muavinlerile ikişer veyahud üçer kişi celb ile zikrolunan defteri esasinin 
nihayet beraber bir defaya mahsus olmak üzere reisi kazaya celb ile beşinci mad
dede beyan olunduğu veçhile iki kısım olarak sekiz gün zarfında defteri esasinin 
tanzim olunmasını tarif ve tefhim edecektir ve nihayet meclis reisi muavinlerile 
beraber resi nahiyeye avdetlerinde o nahiye dahilinde bulunan kuranın eimme ve 
papas ve haham ve muhtarlarile muteberandan ikişer veyahud üçer kişi celb ile 
zikrolunan defteri esasinin nihayet sekiz günde tanzimini tenbih edecektir. 

YEDİNCİ MADDE - Her mahalle ve kariyenin imam ve papas ve haham ve 
muhtarları ve muteberanı defteri esasî tanzimi hakkında olan emri aldıktan sonra 
her gün kariye ve mahallerinde münasib bir mahalle tecemmu ile Türkçe olarak 
ve lisanı Türkiye vâkıf olmayan köylerde merkeze geldiği vakit Türkçeye ter
cüme olunmak üzere kariyelerinde tekellüm olunan lisanları ve zikrolunan tertib 
üzere defteri esasiyi nihayet sekiz gün zarfında iki nüsha olarak tanzim ve temhir 
ile bir nüshasını hemen nahiye reislerine verip diğer nüshası mahalle ve 
kariyelerinde en müsin olan muhtarın hanesinde hıfzolunur. 

SEKİZİNCİ MADDE - Yirmi beş [1] yaşını tecavüz eden Osmanlılardan 
hukuku medeniyeden sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bulun
muş olan veyahud nizamı mahsus mucibince muvakaten hizmeti ecnebiye-im-
tiyazmı haiz olan veya iflâsına hükmolunubta iadei itibar etmemiş veyahud mah-
curiyetine hüküm lâhik olupta fekki haczedilmemiş olanların ve bir kimsenin hiz
metkârlığında bulunan ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha ve cinayetle 
mahkûm bulunanların esamisi karşısında ve defterin mülâhazat hanesinde key
fiyetleri işar ve tasrih edilecektir. 

[1] Keza, 320 numaralı kanun mucibince on sekiz... 
2598 - 2 ile yaş, yirmi ikiye çıkarılmıştır. 
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DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir seneden beri her hangi kariye ve 
mahallede ikamet etmekte ise o mahalle ve kariyenin defterine kaydolunacaktır. 
Şu şart ile ki, intihabı mebusan hukukunu haiz olduğuna dair terkeylediği mahal
le veya kariye muhtarından yeni kaydolunacak mahalle veya kariye muhtarına 
hitaben bir kıta ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti Âliye işbu ilmühabere muhtaç olmayıp intihabı mebusan 
zamanında her hangi mahallede bulunur ise o mahallede rey vermeğe haklıdır. 

Silâh altında bulunan asakiri nizamiye ve redife ve zaptiyeden lâakal mülâzim 
rütbesini haiz olanların bulunduğu mahalde mebusan intihabında rey vermeğe 
salâhiyetleri olunacaktır. 

Mezunen vatanında bulunan ve mebus intihabına tesadüf eden asakiri niza
miye ve redife ve zaptiyeden müntehiblik şeraitini haiz olanların neferata kadar 
bilaistisna cümlesinin rey vermeğe hakkı olacaktır. Ve asakiri şahane ve zaptiye 
zabitanından naili hakkı intihab olupta vatanının gayri mahalde bulunanlar 
memurini saire gibi ilmühabere muhtaç olmayacaktır ve kuraları çıkıb askere alı
nacak olanların intihab için mahalleri mecalisi marifetile taraflarından istedik
lerini vekil tayin etmeğe salahiyetli bulunacaktır [1]. 

[1] Bu son fıkra aşağıya dercedilen 25 eylül 1328 tarihli kanun ile tadil 
edilmiştir: 

Madde 1 - Berrî, bahrî erkân ve ümera ve zabıtan ile küçük zabıtanın 
ve jandarma ümera ve zabıtan ve efradı ve rütbei askeriyeyi havi üniformayı 
lâbis bilcümle mensubini askeriye hizmeti askeriyede bulundukları müddet
çe gerek müntahibi evvel ve gerek müntehibi sani sıfatile hakkı intihablarmı 
istimal edemezler. 

Madde 2 - Ordu hizmetinde bulunmayan bilûmum mütekaidini berriye 
ve bahriye ve silâh altında bulunmayan ihtiyat zabit ve efradile efradı redife 
ve müstahfaza hakkı intihablarmı istimal edebilirler. 

FASLI SALİS 
Heyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif ve 

hukuku ile sureti intihabı 
ONUNCU MADDE - Kura ve mahallâttan matlûb olan defatir kazanın mec

lisi belediyesine vürud etmeğe başladığı günden itibaren azası kazanın cesame
tine göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül edecektir. 
Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere meclisi 
idarenin ahaliden intihab olunmuş bulunan azasile belediye azasından terekküb 
eder ve kazanın cesameti hasebile hariçten bir kaç azanın alınmasına lüzum 
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görünür ise heyeti teftişiye azalığına kabulü heyeti teftişiyenin intihabı ile ve ek
seriyeti âra ile olur [2]. 

[2] Bu madde, 16 haziran 1927 tarih ve 1079 numaralı kanun ile berveç-
hi zir tadil edilmiştir: 

Kura ve mahallâttan matlub olan defatir kazanın meclisi beledisine 
vürud etmeğe başladığı günden itibaren azası kazanın cesametine göre 
dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül eder. Heyeti tef
tişiye meclisi, belediye reisinin tahtı riyasetinde olmak üzere vilâyet merkez
leri olan kazalarda encümeni daimii vilâyet azasile belediye azasından ve 
diğer kazalarda yalnız belediye meclisi azasından terkib olunur ve kazanın 
cesameti hasebile hariçten bir kaç azanın alınmasına lüzum görülürse 
heyeti teftişiye azalığına kabul, heyeti teftişiyenin intihabile ve ekseriyeti âra 
ile olur. 

Keza 9 mart 1931 tarih ve 1760 numaralı kanun ile bu maddeye aşağı
daki fıkra ilâve edilmiştir: 

Ancak fesih, iptal, veya meclis heyetini teşkil edecek mikdarda aza ve 
yedek aza kalmamak gibi sebeblerle belediye meclisinin teşekkülü mümkün 
olmayan yerlerde, belediye hududu dahilindeki mahalle ihtiyar heyetleri 
belediye reisinin veya belediye kanununun 90 ncı maddesi mucibince nas-
bolunan reisvekilinin riyaseti altında belediye binasında toplanarak belediye 
meclisi azalığına intihab olunmak evsafını haiz olmak üzere kendi aralarında 
veya hariçten yukarıda gösterilen mikdarda heyeti teftişiye azası seçerler. 

ON BİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşını ikmal etmeyen veya hukuku 
medeniyeden sakıt bulunan ve kabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bulunan veya 
muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan veya nizamen iflâs ile mah
kûm olub iadei itibar etmemiş veya mahcuriyetine hüküm lâhik olub da fekki 
hacir etmemiş olanlar veya doğrudan doğruya Devlete az çok vergi vermeyenler 
intihab hakkından sakıttır [1]. 

[1] Bu madde, 3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı kanunun atiye der-
colunan 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile tadil olunmuştur: 

Madde 2 - On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükûr intihab hakkını 
haizdir. 

Madde 3 - Muallimin müstesna olmak üzere merkezden mansub bilû
mum memurin ile müftüler hükkâm ve müddeiumumiler ve belediye reisleri 
(*) müntehibi sani intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmiş olmadıkça 
mahallî memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihab 
olunmayacakları gibi ordu, fırka kumandanlarile bilumum ahzi asker ve kalem 
ve şube reisleri, jandarma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii 
memuriyetlerinin dahil bulunduğu, dairei intihabiyede mebus intihab 
edilemezler. Aksi takdirde intihabı vaki muteber olmaz (**). 
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Madde 4 - Müntehibi evvel, müntehibi sani veya mebus olabilmek için 
vergi ile mükellef olmak meşrut değildir. 

- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitirenler) 
kaydı (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr) kaydı kaldırılarak 
yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

(*) Bu fıkra ile alâkadar olan 412 numaralı karar şöyledir: 
3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı intihab kanununa göre, filvaki 

belediye reisleri müntehibi sani intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa et
miş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyeden 
mebusintihab edilemezler ve aksi takdirde intihabı vaki muteber olmaz; an
cak, kanunun bu ibaresinin tahlilinden ve iki ay evvel istifa edilmediği halde 
intihab edilmemek nehyinin müntehibi sani intihabatına mübaşeret zamanı ile 
bir arada zikir ve iradından da anlaşıldığı üzere bu memuriyet, müntehibi 
sanileri yeniden intihab edilmiş olan umumî intihabata matuf ve evvelce in
tihab edilmiş müntehibi sanilerle münhal vukuunda yapılan ihtihablar 
kanunun maksad ve ifadesinden hariç olduğu, Heyeti Umumiyenin 12 nisan 
1928 tarihli altmışıncı inikadının birinci celcesinde takarrür etmiştir. 

(**) Askerlerin mebusluğu hakkındaki ahkâm da aşağıya dercolunmuştur: 
5 eylül 1336 tarih ve 18 numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince 

"Büyük Millet Meclisi azalığı ile memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez. 
Ancak Heyeti Vekile azalığı ve Büyük Millet Meclisinin inzimamı reyi ile sefir
lik, ordu ve kolordu kumandanlığı memuriyetlerinin Meclis azalığı ile cemi 
caiz görülmüştü. 

Balâdaki 3 nisan 1336 tarih ve 320 numaralı kanunda mensubini as
keriyenin mebus intihab edilmeleri bazı tadilâta tâbi tutulduğu gibi bilâhare 
neşrolunub aşağıya dercolunan 16 kânunevvel 1339 tarih ve 385 numaralı 
kanunla bu takyidat tevsi edilmiştir: 

Birinci madde - Berrî ve bahrî ve jandarma sunufu muhtelife erkân, 
ümera ve zabıtan ve bilûmum mensubini askeriyeden hakkı istifayı haiz ol
mayanlarla istifa ve tekaüd hakkını haiz olub intihabatı umumiyenin ilânından 
itibaren nihayet on gün zarfında usulen istifa ve tekaüdlüklerini taleb et
meyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi azalığına intihab olunamazlar. Aksi 
takdirde bu intihab keenlemyekün addolunur. 

İkinci madde - Birinci ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde aza 
bulunmuş olan ve bulunan bilûmum erkân,ümera, zabıtan ve mensubini as
keriyenin hukuku müktesibei askeriyeleri ve kıdemleri mebusluk müddetince 
dahi mahfuz olub devrei intihabiyenin hitamında veyahud devrei intihabiye 
esnasında mebusluktan istifaları halinde mebus olmazdan evvelki sicillerine 
göre muamele görürler. 

Üçüncü madde - Nisabı müzakere kanununun dördüncü maddesi (Yani 
balâda münderiç 18 numaralı kanun) şümulü dahilindeki asker mebuslar vaz
ifeleri uhdelerinde bulundukça tamamen kavanin ve nizamatı askeriye ah
kâmına tâbi bulunurlar ve Meclis müzakeratma iştirak edemezler. 



20 nisan 1340 tarih ve 491 numaralı teşkilâtı esasiye kanununun 
"Muvakkat madde" si ile "Türkiye Büyük Millet Meclisine intihab edilen ve 
edilecek olan bilûmum mensubini askeriyenin tâbi olacakları şerait hakkın
daki 19 kânunuevvel 1339 tarihli kanun ahkâmının" baki olduğu tasrih edil
miştir. 

ON İKİNCİ MADDE - Vürud eden defatiri heyeti teftişiye kanuna muvafık 
ve sehvühata ve fesattan salim oldukları tedkik ve indelhace mahallât ve kuradan 
iktiza edenleri celb ve tahkik edecek ve işbu tahkikat kazanın cesametine göre al
tı günden nihayet onbeş güne kadar imtidad edecek ve bu müddetle heyeti tef
tişiye her gün içtima eyleyecektir [1]. 

[1] Bu maddedeki (on beş) gün, 1112 numaralı kanun ile, 1927 senesi 
intihabına mahsus olmak üzere, (sekiz) güne indirilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - On ikinci maddede beyan olunan müddetin 
hitamında tedkik edilen müntahib defterlerinin birer sureti çıkarılıb cami ve kilise 
ve havra ve Hükümet konağile dairei belediyenin duvar veya kapılarına ve sair 
memerrinas olan yerlere ve her resi nahiye ittihaz olunan kuraya talik olunacak 
ve bunların muhafazası için zabita veya belediye tarafından bir adam bulunacak
tır ve bu defterlerin talik olunduklarına dair matbaa bulunan yerlerde gazete veya 
verakai mahsuslarile ve matbaa olmayan yerlerde münadilerle dairei teftişiye 
tarafından köylere lâzımgelen yerlere talik için reis ve muhtarana gönderilecek 
ilânnameler ile ilânı keyfiyet olunacaktır. İşbu müntahib defterleri talik olunduğu 
günden itibaren on beş gün muallak olub on beşinci günü akşamı şehirlerde 
belediye dairesi ve nevahide reisleri marifetile kaldırılacaktır [2]. 

[2] Keza. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - On üçüncü maddede beyan olunan on beş gün 
zarfında her kimin intihaba hakkı olub da ismi yazılmamış olduğunu veya ismi 
yazılmak lâzımgelmez iken yazılmış bulunduğunu muallak olan defterde gören
ler âdi bir varaka üzerine ve heyeti teftişiyeye hitaben bir istidaname yazıb 
verecektir. Heyeti teftişiye tarafından icrayi tedkikat ile nihayet sekiz gün zarfın
da ekseriyeti âra ile verilen karar esbabı mucibesile beraber sahibi istidaya muh
tasar bir varakai memhure ile bildirilecektir. Ve iddiası kabul olunur ise ona göre 
defter tashih olunub reddolunduğu ve sahibi istida bu karara kani olmadığı halde 
böyle intihab davaları için ol kazanın mahkemei istinafiyesi addolunacak meclisi 
deavisine ba arzuhal istinafı keyfiyet edecektir. 

Bu istinaf hakkı heyeti teftişiye tarafından müstedinin yedine verilen karar
namenin tebliği tarihinden itibaren beş gün zarfında makbul olub bundan sonra 
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davayı istinaf gayrimesmudur ve meclisi deayinin icrayi tedkikat ile nihayet sekiz 
gün zarfında ekseriyeti ârâ ile vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değil-
dir.Müstedinin hakkı tebeyyün ederse nüfus defleri tashih olunacaktır ve böyle is
tida ve istinaf davalarında hiç bir nam ile harç alınmayacaktır. On beşinci gün 
müddetin hitamile defterleri kaldırdıktan sonra itiraz ve istida ve istinafa kimsenin 
hakkı olmayacaktır. Şu kadar ki, müddeti mezkûrede kaza dahilinde bulunduk
larını usulen isbat edenlerin mebus intihabının bedinden on beş gün kadar heyeti 
teftişiyeye istida vermeğe ve badehu istinaf dahi etmeğe hakkı olacaktır [1]. 

[1]Keza. 

ON BEŞİNCİ MADDE - Defteri esasisini tanzime memaliki mahrusanm her 
tarafında mayıs iptidasmda bed olunacak ve haziran nihayetinde musahhah olarak 
hazır bulunacaktır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayısın on beş ve yirmisine doğru beşinci mad
dede muharrer kâffei nüfusu zükûru havi defterler heyeti teftişiyeye vâsıl olduk
ta her kazanın ne mikdar nüfusu zükûru olduğu ba mazbata serian mutasarrıflığa 
bildirecektir. 

Ve sancağın havi olduğu kâffei kazalardan bu yolda mazbatalar geldikten son
ra sancağın meclisi idare ve heyeti teftişiyesi hazır olduğu halde her kazamn 
nüfusu zükûru yekûnu cem ile sandık dahilinde Osmanlı olarak ne kadar nüfusu 
zükûr sakin bulunduğu malûm oldukta ikinci maddede gösterilen suret ve nisbete 
tatbikan sancakta bir kaç mebus olmak lâzımgelirse mutasarrıf tarafından vilâyet 
gazetesine ve merkezde bulunan heyeti teftişiyeye ve sancağın sair kazaları kay
makamlarına ve kaymakamlar marifetile her kazanın heyeti teftişiyesine ve 
nevahi reislerine serian bildirecek ve heyeti teftişiyeler varakai mahsuslar ile in-
tihab olunacak mebusanın mikdarını ilân edecektir [2]. 

[2] 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitiren
ler) kaydi (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr) kaydi kal
dırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusan için azalığa intihab salâhiyeti 
bulunmayan, evvelâ tebaai osmaniyeden olmayan, saniyen nizamı mahsus 
mucibince muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan, salisen türkçe bil
meyen, rabian otuz yaşını ikmal etmeyen hamisen hini intihabda bir kimsenin hiz
metkârlığında bulunan, sadisen, iflâs ile mahkûm olubda iadei itibar etmemiş 
olan, sabian sui ahval ile müştehir olan, saminen mahcuriyetine hüküm lâhik olub 
da fekki hacir edilmeyen, tasian hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan, aşiren 
tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kimseler. 
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Dört sene sonra icra olunacak intihablarda mebus olmak için türkçe, okumak 
ve mümkün mertebe yazmak dahi şart olacaktır. 

(Heyeti mebusan azalığile Hükümet memuriyeti bir zat uhdesinde içtima ede
mez. Fakat vükelâdan intihab olunanların azalığı mecazdır. Ve sair memurinden 
biri mebusluğa intihab olunur ise kabul edib etmemek kaydi ihtiyanndadır. Fakat 
kabul ettiği halde memuriyetinden infisal eder.) Mebusan intihabı umumisi dört 
sene bir kere icra olunur ve her mebusun müddeti memuriyeti dört seneden ibaret 
olub tekrar intihab olunmak dahi caizdir [1]. 

[1] Bu maddenin ( ) içinde bulunan fıkrası 11 inci madde zirinde mün-
deriç 18, 320 ve 385 numaralı kanunlarla tadil edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Temmuzun birinci günü mebus intihabına 
bedolunması için mutasarrıflar tarafından kaymakamlar marifetile her bir kazanın 
heyeti teftişiyesine haziran iptidasında ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihab kazanın her nahiyesinde ayrı 
ayrı icra olunur ve bir nahiyede mukayyed olan bir müntehibin diğer nahiyeye 
gidib rey vermeğe hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nahiye intihabının hüsnü cereyanına nezaret et
mek üzere hini intihabda heyeti teftişiyeden kura keşidesile tayin olunan bir aza 
hazır bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - İşbu kanunun on birinci maddesinde beyan 
olunduğu üzere hakkı intihaba nail olmayanlardan maada kâffei Osmanlılar birin
ci derecede müntehibdirler. 

Defteri esaside isimleri muharrer birinci derece müntehib bulunan her beş yüz 
kişinin bir müntehibi sani intihabına hakkı olacaktır [2]. 

[2] 320 numaralı Kanunun 5 inci maddesi mucibince 500 adedi 200'e 
tenzil edilmişken 23 üncü maddeye not adile 2631 numaralı Kanun ile bu 
mikdar 400'e çıkarılmıştı. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - İkinci derece müntehib olmağa salahiyetli ol
mayanlar evvelden tebaai Devleti aliyeden bulunmayan, saniyen nizamı mahsus 
mucibince muvakkaten hizmeti cenebiye imtiyazını haiz olan, salisen on sekiz 
yaşını ikmal etmeyen, rabian hini intihabda bir kimsenin hizmetkârlığında bulu
nan, hâmisen iflâs ile mahkûm olub da iadei itibar etmemiş olan, sadisen sui ah
val ile müştehir olan, sabian mahcuriyetine hüküm lâhik olub fekki hacredil-
meyen, saminen hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan, tasian tabiiyeti ecnebiye 
iddiasında bulunan kimselerdir. 
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YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nahiye dairesinde beş yüzden ziyade ve 
yedi yüz elliden dun birinci derece müntehib olduğu halde bir ve yedi yüz elliden 
bin iki yüz elliye kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi yüz elliye kadar üç ve 
bin yedi yüz elliden iki bin yüz elliye kadar dört nefer ikinci derecede müntehib 
olacaktır ve şayed gösterilen mikdardan ziyade bir nahiyede birinci derece mün
tehib bulunur ise, bu nisbet üzere beş ve altı ve daha ziyade ikinci derece mün
tehib intihab edilecektir. Bir nahiyenin müntehibi evvelleri beş yüzden dun ve iki 
yüz elliden ziyade olur ise bu misillû nahiyelerin dahi bir müntehibi sani intihab 
etmeye hakları olacaklardır.[l] 

[1] Bu madde keza 320 numaralı Kanunun berveçhi zir olan 5 inci mad-
desile tadil edilmişti: 

Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükûrdan her iki yüz kişi için bir 
müntehibi sani intihab olunur. 

Bu mikdardan fazlası için berveçhi ati muamele ifa olunur; 
Üç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze kadar iki, beş yüz birden yedi 

yüze kadar üç ilâh... müntehibi sani intihab olunur. 
- 2598 numaralı Kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitiren

ler) kaydı (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr) kaydı kal
dırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

- Bu madde 2631 sayılı Kanunla da bir tadil görmüştür: 
Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve erkek nüfusun her 400 kişi için bir 

müntehibi sani seçilir. Bu mikdardan fazlası için aşağıdaki gibi muamele 
yapılır: 

600'e kadar (1), 601'den bine kadar (2), 1001'den bin dört yüze kadar 
(3) ve fazlası için bu gidişle müntehibi sani seçilir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her nahiye dahilinde mevcud müntehib-
lerin birer defteri tanzim olunub nahiyeye memuren gidecek olan azaya verilecek
tir. İşbu defterlerin bir iki gün zarfında tanzimi için heyeti teftişiye lüzum görür 
ise kaza kaymakamından muvakkaten lüzumu kadar kâtib isteyecektir ve kay
makamlık merkezinde müstahdem ketebe kifayet etmediği halde kaymakam 
ahaliden ve erbabı hamiyetten fahrî kâtibler tedarik edecektir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Her nahiyenin ne kadar müntehibi var ise 
heyeti teftişiye tarafından o mikdar puslalık ufak ve üzerine bir kaç isim yazıla
cak kadar beyaz kâğıdlar hazırlanıb heyeti mezkûreye mahsus büyük mühür ile 
arkası bittemhir nahiyeye tayin olunan memura verilecektir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE - Nahiye memurunun nahiye merkezine 
vürudundan evvel o nahiye dahilinde ne mikdar müntehib varsa beher kısmı en 
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ziyade üç yüz müntehibden ibaret olmak üzere aksama taksim olunur ve her bir 
kısmının müntehibleri için heyeti teftişiye marifetile bir gün tertib ile o günde 
merkezi nahiye olan karyede bulunmaları her kısmın ahalisine haber verilir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE - İntihabın gününü ve sureti icrasını her kar
yenin müntehibleri bilmek için nihayet haziranın yirminci günü heyeti teftişiye 
marifetile her nahiyenin havi olduğu kurayi gezib ihbar etmek üzere refaketinde 
bir iki süvari ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti ârasile intihab olunacak muteber 
kimselerden memurlar gönderilecek ve bunlara yevmiye olarak idarei belediye 
tarafından münasib mikdar ücret verilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE - Otuzuncu maddede gösterilen memurlar 
her karyeye vâsıl olduğu gün muhtaran ve sair vasıtasile münasib ve vasi bir 
mahalle müntehibleri celbedilib resi nahiye olan kariyeye toplanacakları günü 
beyan ile İstanbul'a gidecek mebusanı intihab etmek için nahiyeleri dahilinde 
bulunanlardan münasib kimseleri intihab ile tayin eylemelerini ahaliye tefhim 
edecek ve her kariyede bu veçhile vazifesini ifa eylediğini mübeyyin muhtaran 
taraflarından bir kıta ilmühaber alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura ahalisine itayı malûmat için gide
cek memurların azimetlerinde müntehiblerin resi nahiye olan karyeye gidib 
liecilintihab tecemmülerinden iki gün evvel otuzuncu maddede beyan olunduğu 
üzere heyeti teftişiyeden tayin olunan memurlar her nahiye dahilinde mevcud 
müntehiblerin defterlerini ve balada beyan olunan arkalan mühürlü puslalık 
kâğıdları ve müntehibler tarafından işbu puslaları içine atmak için evvelce her 
şubeye iki kilidli ve biri diğerine uymaz iki anahtarla muhkem ve nahiyenin pus-
lalannı istiab edecek cesamette ve üzeri ufacık bir zarf ihata edebilecek kadar 
delikli heyeti teftişiye marifetile inşa edilen sandığı ve maiyetinde bir iki süvari 
ve lüzumu varsa Hükümeti mahalliyeden veyahud yevmiyesi idarei belediyeden 
verilecek ücretli bir kâtib istishab ile müntehiblerin vürudundan bir iki gün evvel 
resi nahiye olan karyede hazır bulunacaktır. Nahiye memurlarına itası lâzımgelen 
ücreti yevmiye idarei belediye sandığından verilecek ve bu ücretin mikdan heyeti 
teftişiye tarafından tayin olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE - İntihabda hazır bulunacak memur resi nahiye olan 
karyeye vâsıl oldukta nahiye meclis reisi ve azası birleşib işbu kanunnameyi ale
nen kıraat edecektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Kanunun kıraatinden sonra heyeti intihabiye 
namile her nahiyede muvakkat bir heyet teşekkül edecektir. Bu heyetin reisi 
kazadan gelen intihab memurudur. Merkezi nahiye olan karye dahilindeki imam 
ve papas ve haham ile nahiye meclisi reisi ve azası işbu heyeti intihabiyenin azası 
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olacaktır. Muvakkat heyeti intihabiye teşkil olunduktan sonra heyet azasının saat 
kaçtan kaça kadar mahallî intihabda bulunacakları ve intihabın icra olunacak 
mahallî ekseriyeti ârâ ile tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nahiyenin heyeti intihabiyesi icrayi intihab için 
tensib olunan mahalle gidib ve puslalann ilka olunacağı sandığı açıb içi boş ol
duğunu heyeti teftişiyeye ve hazır bulunanlara gösterdikten sonra kilidlenib anah
tarların biri kazadan gelen memura, diğeri nahiye reisine verilecek ve badehu san
dığın dört tarafından sicim geçirilib uçları muhtarın ve sair azanın mühürlerile 
temhir olunacaktır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sandık temhir olunduktan sonra en uzak kar
yenin mevcud müntehiblerile eimme ve papaslar ve hahamları ve muhtarları ve 
ihtiyarlardan iki kişi celbolunub heyeti intihabiyenin reis ve azası marifetile mün-
tehiblerin her birine arkası memhur puslalardan birer tanesi verilib yirmi altıncı 
maddede beyan olunduğu nisbet üzerine bulunduğu nahiye içinde her ne kadar 
ikinci derecede müntehib intihab olunmak lâzımgelir ise emniyet ettiği adamların 
isimlerini puslasma yazacağı ve yazısı olmayanlar emniyet eylediği kimseye 
mahallince müstamel olan lisanla yazdıracağı ve şayed puslada ikinci derecede 
müntehib olacak mikdardan ziyade isim yazar ise yazdığı isimlerin iptidasından 
başlayıb ikinci derece müntehib olmak için taleb olunan mikdan kaydolunarak 
ziyadesi keenlemyekün hükmünde tutulacağı ve ikinci derece müntehib olacak
ların adedinden daha az isim yazar ise yazdığı isimlerin kabul ve kaydolunacağı 
ve eğer bir nahiyede ikinci derece üç müntehib olmak lâzımgelirken müntehib 
puslasınm üzerinde bir adamın ismini üç defa yazarsa yalnız bir rey itibar edile
ceği ve yazılan isimler okunmaz surette ise keenlemyekün hükmünde bulunacağı 
heyeti intihabiye azası tarafmdan mümkün olduğu kadar müntehiblere tefhim 
olunacaktır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Puslalar müntehiblere verilib bir veya iki 
saat sonra heyeti intihabiyenin bulunduğu mahalde mevcud bulunmaları eimme 
ve papas ve haham ve muhtarlara tenbih olunacak ve muayyen olan saatte heyeti 
intihabiyenin tertib edeceği üzere her karyenin müntehibleri sırasile gelib puslalar 
sandığa atılmadan evvel Zati Hazreti Padişahinin duayi ömrü şevketi şahaneleri 
imam ve papas ve haham tarafından kıraat olunacaktır. Bir müntehib heyeti ih-
tiyariyenin huzuruna geldikçe karyesi ve isim ve şöhreti heyetin kâtibi tarafından 
sual olunur. Vereceği cevab üzerine muhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik ey
lerse müntehib defterine müracaatla isminin üzerine caize çekilib puslayı sandığa 
atmasına ruhsat verilir. Bir müntehib puslasmı sandığa atacağı vakit elinde bir 
pusladan ziyade bulunmamasına heyeti intihabiye dikkat edecektir. 
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OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Arkası memhur olmayan puslalan hile ile san
dığa atılmış ise keenlemyekün hükmündedir ve bu puslada müntehib kendi im
zasını dahi yazmış ise yalnız ikinci derece müntehiblerin isimleri kıraat ve kay-
dolunub müntehiblerin imzası kıraat ve kaydolunmayacaktır. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Her karyenin müntehibleri puslalarını attıktan 
sonra "Karyemizde mevcud olan müntehibler puslalarını sandığa attılar" diye 
kâtibin yanında bulunan müntehib defteri o karyenin imam veya papas ve haham 
ve muhtar ve ihtiyarları tarafından temhir ve imza olunduktan sonra çekilib diğer 
karyenin muhtar ve imam ve papas ve haham ve müntehibleri gelib kezalik in
tihaba bededeceklerdir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE - Bir karyenin emri intihabı hitam bulubda muh
tarını çekilib diğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra hazır bulunmayan 
müntehib gelib rey vermek hakkından sakıttır. Özrü hakikisi olmasa dahi mahal
li intihaba gelmeyen müntehibin vekil ile rey vermeğe hakkı olamaz. Nahiyelerin 
havi olduğu karyelerin intihabı bir günde itmam olunamazsa o gün akşam üstü 
heyeti intihabiye dağılmazdan evvel sandığın deliği üzerine bir kâğıd vazolunub 
ve etrafı ve sandık sicim ile bağlanıb uçları ve anahtar delikleri heyeti intihabiye 
tarafından temhir olunduktan sonra heyetin kararile emin ve münasib bir mahal
le vazı ile muhafazasına itina olunacak ve ertesi günü sandığın mühürleri heyet
çe bilmuayene açılıb yine intihaba bedolunacaktır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Her mütahib reyini verdikten sonra avdet 
eder. Müntehiblerin bir günden ziyade resi nahiye olan karyede eğlenmemelerine 
heyeti intihabiye gayret eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karyelerde olduğu misillû şehir ve 
kasabalarda dahi dört beş veyahud heyeti teftişiyenin münasib göreceği mahaller
den ibaret muvakkaten şubeler teşkil ve her şube için heyeti teftişiye tarafından 
bir memur tayin olunur. Kura ve nahiyeler için mahallinde beyan olunan 
muamelât şehir ve kasabalarda teşekkül eden şubelerde dahi tamamile icra kılınır. 

KIRKINCI MADDE - Merkezi kazada bulunarak mahallî intihaba bizzat 
gelmeyen, yazdığı rey puslasını temhir ederek bir zarf içine koyub özrünü beyan 
ile melfuf puslanın sandığa atılmasına dair heyeti teftişiye reisine hitaben gönder
diği mektub alenen açılıb okunarak mektubu gönderen maruf ise gönderdiği pus
la kapalı olduğu halde sandığa atılır. Maruf değilse o pusla hükümsüz bırakılır. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Nahiye ve şubelerin bilcümle müntehibler rey 
verdikten sonra heyeti intihabiye azası kamilen hazır iken sandık açılıb ikinci 
derece mühtehibler evvelemirde isimlerine bakmıyarak sandığa atılan puslalar 
birer birer sayılırken sayısı bilindikten sonra betekrar sandığa konularak "Nahiye 

457 



ve şube şu kadar müntehib gelib şu kadar pusla atmış" diye muhtasar hemen bir 
kıta mazbata tanzim olunur. 

KIRK İKİNCİ MADDE - Rey veren müntehiblerin adedinden ziyade pusla 
zuhur ederse nahiye ve şubenin heyeti ihtiyariyesi şediden mesul tutularak hile ile 
pusla atanların zahire ihracı için canibi kaza ve livadan mahsus memur ve müs-
tantik gönderilerek ve fakat ahaliyi tekrar intihab ile meşgul etmemek için rey 
veren müntehibin adedine müsavi puslalar sandıktan çıkanlıb fazla kalanlar asla 
açılıb okunmaksızm alenen ihrak olunacaktır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Puslalann adedi bilindikten sonra her pus-
ladaki isimlerin tahririne bedolunacaktır. Şöyle ki, puslada görülen isimler bir kaç 
büyük kâğıda hurufu heca tertibi üzere yazılıb sonra okunan puslalarda o isimler 
tekerrür ettikçe isminin yanına (1) numaralı rakamı çekilir. Bu arada sandık açık 
tutulmamak için isimlerin tahririne bedolunacağı anda saate bakılıb meselâ tah
rire saat yedide bedolunmakta saat sekize kadar bir saatte iki yüz elli puslanın 
havi olduğu isimlerin tahrir olunmasına karar verilirse üç saat için sandıktan yedi 
yüz elli pusla çıkılıb bir sofra üzerine vazolunarak kıraat ve tahrir olunur ve bir 
taraftan dahi sandık kitlenib ve etrafına sicimler geçirilib uçları ve sandığın deliği 
temhir olunarak münasib bir yerde hıfzolunur ve sandığın konulduğu mahallin 
kapısı temhir olunur ve her gün tadad ve temhir olunan puslalar bir torbaya vaz 
ile temhir edilir. Ertesi günü heyet erkence tecemmu ile evvelemirde o gün kaç 
saat meşgul olacaklarını kararlaştırarak ve sandığı alnen açıb o kadar saate kâfi 
puslalar çıkarılarak şayed yine hitam bulmazsa kemafissabık devam olunur ve her 
akşam ne mikdar pusla tadad ve tahrir olunub her bir ikinci derecede müntehib o 
gün ne mikdar rey kazandığını müşir muhtasar bir mazbata yazılır. Bilcümle pus
lalar kayid ve tahrir olunduktan sonra en ziyade rey kazanıb ikinci derecede mün
tehib olanların yedine heyeti intihabiye tarafından bir kıta mazbata verilir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Geçen maddelerden beyan olunan kaideler 
icra olunduktan sonra defterde çekilen caizler mucibince nahiye ve şube dahilin
de rey vermeğe falan, falan kuradan veya mahallinden şu kadar müntehib gelmiş 
ve usulü üzere sandık açılıb puslalar tadad ve tahrir olunduktan falan zat şu kadar 
ve falan şu kadar rey kazanıb ve ekseriyet kazanan ve falan, falan zat olduğunu 
müşir nahiye ve şubenin heyeti intihabiyesi tarafından ayrıca iki kıta mazbata tan
zim olunub biri kazadan gelen memura, diğeri nahiye reisine verilecektir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - İkinci derecede müntehib olanlar intihab olun
duklarına dair resi nahiye ve şubede heyeti intihabiyeden alacakları mazbata üze
rine resi kazada bulunan heyeti teftişiyeye gidip mazbata ibraz edecek ve bu maz
batalar defteri mahsusuna kaydolunacaktır ve mebusanın icravı intihabı için 
heyeti teftişiyenin bulunduğu mahalde hangi gün ve saatte bulunması lazım gele-
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ceği tembih ve mebusluğa namzed olanların isimlerini havi heyeti teftişiyeden 
memur yedine bir kıta pusla verilib isterse namzed olanlardan isterse namzed ol-
mayıb dirayet ve hamiyetine itimad eylediği ve mebus olmak için lazımgelen ev
safı haiz olan sair zevattan intihab edebileceği ve sancakta her ne mikdar mebus 
olacak ise adedleri o mikdar isimleri yazması ikinci derecede müntehib olanlara 
tefhim olunacaktır ve mazbatasını kayid için heyeti teftişiye gitmeyen ikinci 
derece müntehibler hangi gün ve saatte hazır bulunmak lazım geleceği mahsus 
davetnameler ile ihtar olunacaktır. 

KIRK ALTINCI MADDE - Heyeti teftişiyeden tayin olunan yevmü saatte 
hazır olunacak ikinci derece müntehiblerin yedine, arkası heyeti teftişiye 
mühürile temhir olunmuş birer kıta pusla verilir. Sancakta her ne kadar mebus 
olacak ise balâda tarif olunduğu üzere ikinci derece müntehib olanlardan her biri 
o kadar isimleri yazacaktır ve yazı bilmediği halde heyetin içtima eylediği mahal
den çıkmayıb orada iken emniyet ettiği adama yazdıracaktır. Sancak dahilinde 
mebus olacak adedden zaid ve noksan isim veyahud kendi imzasını yazarsa otuz 
altıncı maddenin ahkâmına tatbikan icrayi muamele olunur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - İkinci derecede müntehib olanlar puslalannı 
derununa atmak için heyeti teftişiyenin içtima eylediği odada sofranın üzerinde 
ve ortasında yalnız bir pusla sığabilecek kadar delikli bir sandık bulunacaktır. 
İkinci derece müntehibler puslalannı atmazdan evvel sandık açılıb içi boş ol
duğunu huzzara gösterildikten sonra kilidi üzerine büyücek bir varaka vazolu-
narak heyeti teftişiye mühürile ve yevmi intihabda hazır bulunmak için davet olu
nan müftü belde ve rüesayı ruhaniye ile ikinci derece müntehib olanlardan üç 
kişinin mühürlerile temhir olunur. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE - Sandık kapanıb mühürlendikten sonra heyeti 
teftişiye gelib mazbatasını en evvel kaydettikten ikinci derece müntehibler 
sırasile davet olunub ellerindeki puslaları sandığın içine atacaklardır ve atar iken 
bir pusladan ziyade olmamasına dikkat olunacaktır. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - Yevmi intihabda hazır bulunacak ikinci 
derece müntehiblerden kaza dahilinde bilcümle intihab olunan ikinci derece mün
tehiblerin onda sekizi mevcut ise sandık açılıb mebusluğa rey kazananların isim
lerini havi resi sancağın heyeti teftişiyesine ita olunmak için âtide beyan olunacak 
mazbatanın tanzimine iptidar olunur ve şayed yevmi muayyanede mevcut olan 
ikinci derecede müntehibler kazanın ikinci derece müntehiblerinin mecmuunun 
onda sekizinden az ise sandık açılmayıp deliği üzerine bir varaka vaz ile heyeti 
teftişiye tarafından yalnız yevmi intihabda hazır bulunmak için davet olunan müf
tü belde ve rüesayi ruhaniye caniblerinden temhir olunub mevcut olmayan ikinci 
derece müntehibler gelinceye kadar sandık emin bir mahalde hıfzolunacak ve gel-
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meyen ikinci derece müntehiblere filan gün resi kazada hazır bulunmak üzere 
Hükümeti mahalliye tarafından mahsusan ihtarnameler göndereceklerdir. Pus-
lasını sandığa atmış olanlar isterse avdet edecektir. 

ELLİNCİ MADDE - İkinci derece müntehiblerden gelemeyib geri kalanlar 
muahharan resi kazaya geldikte, heyeti teftişiye ile o gün için celbolunan müftü 
belde ve rüesayi ruhaniye tarafından sandığın mühürleri ledelmuayene delik 
açılıb ikinci derece müntehibler puslalarını sandığa atacak ve işbu davetten sonra 
mazereti hasebile gelmeyen ikinci derece müntehibler beklenmeyip sandık 
açılacaktır. Sandık açıldıktan sonra gelecek ikinci derece müntehibler hakkı in-
tihabdan mahrum olunur. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE - Heyetin huzurunda sandık açıldıkta evvel emir
de atılan puslalar tadat ile alenen okunarak mebus olmak için puslada yazılan 
isimler kaydolunur ve bir isim puslada tekerrür ettikçe (1) rakamile işaret olunur 
ve bu veçhile bilcümle puslalarını tahriri hitam bularak her bir zatin kazandığı 
reyleri cem ile mazbata tanzim ve heyet tarafından temhir olunub kaza kay
makamı marifetile livada bulunan heyeti teftişiyeye gönderilir. İşbu mazbatada 
sancakta mesela iki mebus olacak hale kazada en ziyade rey kazanan yalnız iki 
isim yazılmayıb sair rey kazanan her ne kadar isimler olur ise olsun velev cüzî rey 
kazanmış bulunan mazbataya dercile isimlerin altına reylerin adedi rakam ve yazı 
ile işaret olunacaktır. Sancağın heyeti teftişiyesine gönderilecek mazbatanın bir 
sureti temhir olunarak Meclisi belediyede hifzolunacaktır. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Her kazanın heyeti teftişiyesinden mazbata gel
dikçe reisi liva olan kazanın reyleri dahi sayılıb ana dair bir mazbata tanzim olun
duktan sonra sancağın heyeti teftişiyesinden başka müftü belde ve rüesayi 
ruhaniye ve isterlerse sair kazaların namzedleri veya vekilleri hazır bulunduğu 
halde iptida resi liva olan kazanın mazbata açılıb intihab olunanların isimlerile 
her bir ismin kazandığı reyin mikdarı yazılır. Badehu kazalardan gelen maz
batalar sırasile açılıb kıraat ve kayid ve cümlesinin yekûnu malûm oldukta san
cak dahilinde az ve çok rey kazanmış ne kadar zat zuhur ederse cümlesinin isim
leri birer birer zikrolunur ve müsavat üzere rey kazanmışlar bulunur ise, beyin
lerinde kura keşide olunur. Badehu en ziyade rey kazananlar kimler ise onların 
mebus olduklarını havi hemen bir mazbata tanzim ile heyeti teftişiyei liva tarafın
dan mührü zatilerile temhir olunur. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Her ismin kazandığı reyleri havi tanzim olunan 
mazbatanın musaddak suretleri bilihraç bir kıtası mebus olanlara ve bir kıtası 
vilâyet mazbatasında tabile her kazanın heyeti teftişiyesine verilmek üzere valü 
vilâyete ve mutasarrıfa gönderilir. 
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ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeti ârâ ile mebus olanlar sancağın 
heyeti teftişiyesinden alacakları mazbatayı sancağın meclisi idaresine tasdik et
tirerek nihayet teşrini evvelin yirminci günü İstanbul'da bulunub yedlerindeki 
mazbatai musaddakayi heyeti mebusanın hini küşadında muvakkat reise ibraz 
edecektir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE - Elli üçüncü maddede beyan olunduğu üzere ek
seriyeti ârâ ile mebus olanların mazbataları tamamen canibi vilâyete geldikten ve 
merkezi vilâyetin heyeti teftişiyesi marifatile merkezin mebusları dahi tahakkuk 
eyledikten sonra valii vilâyetin tahtı riyasetinde olarak meclisi idare ve heyeti tef-
tişiye bir yere toplanıb evvelâ merkezi vilâyet olan sancağın mazbatası ve bade
hu diğer sancaklardan gelen mazbataları kıraat ile vilâyet dahilinde mebus olan 
her bir zat için muhtasar birer kıta mazbata tanzim olunacağı misillû her sancağın 
heyeti teftişiyesi tarafından gelen mazbataların birer sureti çıkarılıb heyeti hazıra 
tarafından mührü zatilerile ve meclisi idarenin mührü mahsusile temhir olunduk
tan sonra valii vilâyetin inhasına leffen bilâtehir Dahiliye nezaretine gön
derilecektir. Vilâyette toplandıkları gün zikrolunan mazbataların sürati tanzim ve 
tahrir zımnında lüzumuna göre dört, beş ve daha ziyade kâtib bulundurulacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Elli beşinci maddede beyan olunan mazbatalar 
vilâyetten Dahiliye nezaretine geldikte heyeti mebusan açılmış ise hemen gön
derilecek ve açılmamış ise küşadına değin hıfzolunacaktır. Vilâyetten bilvürud 
Dahiliye nezaretinden heyeti mebusana gönderilecek bilcümle mezabit ve evrak 
için heyeti mebusanın reis ve kâtibleri tarafından Dahiliye nezaretine makbuz il
mühaberi verilecektir. 

FASLI RABİ 
Defatiri esasiyenin sureti tashihine dair 

ELLİ YEDİNCİ MADDE - Defatiri esasiye intihabdan sonra Meclisi idarei 
kaza marifetile bir sandığa vaz ile gelen yerleri temhir olunduktan sonra idarei 
belediyede hıfzolunacak ve her sene mayısın birinci günü meclisi idarei belediye 
heyetleri huzurunda sandık açılıp ve defteri esasiye çıkarılıp dairei belediye 
heyetine teslim olunacaktır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE - Yedinci maddede beyan olunduğu üzere her 
mahalle ve karye muhtarlan nezdinde bulunacak defteri esasiye müracaatla 
mahalle ve karyeleri dahilinde bulunan müntehibinden bir sene içinde vefat 
veyahud diğer mahalle nakletmiş veyahud sekizinci maddede beyan olunan ah
valden birine duçar olarak müntehiblik hakkından sakit olmuş olanlar ile on yedi 
yaşını ikmal ile on sekiz yaşma girmesile veya diğer mahalden oraya naklihane 
etmesile müntehiblik hakkını kazananların esamisini havi iki kıta defter yazılarak 
imam ve papaz ve haham ve muhtarlar tarafından badettemhir nihayet mayısın 
sekizinci günü merkezi kazada bulunan idarei belediyeye gönderilecek ve defter-
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lerin tanzim ve hemen irsali için nihayet mayısın beşinci gününe kadar muhtar
lara tahriren tenbih ve ihbara idarei belediye mecbur bulunacaktır. [1] 

[1] 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince, (18 yaşını bitiren
ler) kaydı (22 yaşını bitirenler) şeklinde değiştirilmiş ve (zükûr) kaydı kal
dırılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış birinci maddede muharrer defter
ler vâsıl oldukta idarei belediye tarafından mütalaa ve icabına göre icrayi tahkikat 
olunduktan sonra bir kaç sureti tanzim ettirilip hıfzolunacak ve görmek isteyen
lere meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz edecek olanlar on dördüncü mad
de ahkâmına tevfikan hareket ederler. Muayyen olan vaktin mürurundan sonra 
tahakkuk eden hale göre heyeti belediyenin nezareti altmda belediye kâtibi şer-
hile lâğv veya ilâve olunacak isimleri tashih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiyenin tashihleri her sene temmuz ip
tidasına kadar ikmal olunacak ve badettashih bu defter yine [Defteri esasii mün-
tehibin] namile yadolunacaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Her kaza dahilinde mevcud bulunan mün-
tehiblerin isimlerini mübeyyin defterler dört senede bir defa vilâyet matbaasında 
tabolunur ve her kaza için kaç nüshanın lüzumu olduğu ve ne fîatle satılacağı mec
lisi idarei vilâyette karar verilir ve her karye ve mahalle muhtarlarına kazasma mah
sus olan defteri matbuadan ikişer nüshası Hükümet tararından meccanen gönderilir. 

FASLI HAMİŞ 
Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei belediye ve heyeti teftişiye ve in-
tihabiyenin taleb ettiği malûmatı vermekten imtina eden eimme ve papaz ve 
haham ve muhtarlardan iki yirmilik mecidiyeden on yirmilik mecidiye kadar 
cezayi nakdî alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim veya sıfat takılarak veyahud 
kanunen hakkı intihabdan mahrum olduğunu ketmederek kendisini intihab def
terine yazdırmağa veyahud ismini mükerrer kaydettirmeğe cüret edenlerden bir 
yüzlük osmanlı altınından on altına kadar cezayi nakdî alınır ve bir aydan bir 
seneye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Ya bizzat mebus olmak veya diğer bir 
zatı mebus intihab ettirmek garezile müntehibleri ihafe eden veyahud teşvik için 
müntehiblere akçe ve eşya verenle ve verilen akçe ve eşyayı kabul edenler ve bir 
şahıs hakkında rey vermek veya verdirmek veyahud rey itasından imtina etmek 
için Devlet memuriyeti veya bir hizmeti hususiyeyi vaid ve kabul edenler iki ay
dan bir buçuk seneye kadar hapsedilir ve on yüzlük osmanlı altmmdan elli altma 
kadar cezayi nakdî alınır ve bu cürmün faili memurinden ise tard cezasile de mah
kûm olur. 
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ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE - Reylerin vazolunduğu sandığı ve intihabata 
müteallik evrakı resmiyeyi gasb ve sirkat ve tahrib edenler bir seneden üç seneye 
kadar hapis cezasile beraber on yüzlük osmanlı altınından yüz altına kadar ceza-
yi nakdî ile mahkûm olur ve bu file cüreti esnasında mucibi mücazat diğer bir file 
tasaddisi tebeyyün eylediği halde ceza kanunnamei hümayununa tevfikan baş
kaca mücazat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - İşbu ceza faslında beyan olunan harekâta 
müessir olup da henüz maksadlan nısfile mücazat olunur. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE - Gerek mahkemece bir hüküm sudurile ve 
gerek izhari iflâs ederek iadei itibar edememesile hakkı intihabdan sakıt iken 
mahrumiyetinden evvelki ve gerek sonraki defatiri intihabiyeye kendi sunu ol
maksızın mukayyed olduğu halde rey verenler bir haftadan bir aya kadar hapis ve 
bir mecidiyeden beş mecidiyeye kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - Altmış altıncı maddede gösterilen ilk ah
val ile kendisini kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahte olarak diğer mukayyed 
bir müntehibin isim ve sıfatını takınarak bir cemiyeti intihabiyede her kim rey 
verirse altı aydan iki seneye kadar hapis ve bir altından on altına kadar cezayi 
nakdî mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Bir defadan ziyade intihab etmek için 
bir mükerrer kayidden, istifade edenler bir aya kadar hapsolunur. 

YETMİŞİNCİ MADDE - Rey yazmağa tayin olunduğu bir müntehibin 
ifadesinin ayri bir ismi kaydeden her eşhas hakkında bir aydan altı aya kadar 
hapis ile beraber bir altmdan on altına kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek muamelei cebriye icrasile ve gerek 
memuriyetten mahrum etmek veya zatini veya familyasını veyahud servetini bir 
zarara duçar eylemek tehdidatı ile müntehibi rey vermekten içtinab ettiren 
veyahud rey itasını icbar edenler bir aydan bir seneye kadar hapisle beraber beş 
altından yirmi altına kadar cezayi nakdî ile mücazat olunur. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE - Eracifi kâzibe neşrile ve bir takım müfteriyat 
ilânile ve sair gûna hile ve desais imalile intihab muamelâtım bozanlar veyahud 
bir ve daha ziyade müntehibi rey vermekten içtinab ettirenler veyahud cemiyetle 
ve tehdid âmiz nümayişle bir cemiyeti intihabiyenin icraatını ihlâl ederek hakkı 
intihabın icrasma veyahud herkesin serbestçe rey vermesine İrası nakisa edenler 
bir aydan bir seneye kadar hapis ile beraber bir altından kırk altına kadar cezayi 
nakdî ile mücazat olunur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir heyeti intihabiyeye meni intihab 
garazile her nevi hücumu icra veyahud kastedenler üç seneden beş seneye kadar 
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muvakkat kürek cezasile mücazat olunur. Cürüm bir veya daha ziyade kaza ve 
nevahide icra olunmak üzere evvelce tertib ve ittifak ile yapılmış bulunursa 
muvakkat kürek cezası on beş seneye kadar temdid olunabilir. 

YETMlŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunda gösterilen ceraimin bir 
kaçı birlikte icra kılınırsa mürtekibleri en ağır cezayi müstelzim olan cürmün 
cezasile mücazat olunurlar. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE - Emri intihabattan mütevellid hukuku umu
miye ve hukuku hususiye davaları bir intihab neticesinin neşir ve ilân olduğu 
tarihten altı ay mürurundan gayri mesmu hükmüne girer. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE - Bir mebusun emri intihabı makbul ve mute
ber olduğu bir heyeti mebusan tarafından tasdik ve ilân olunduktan sonra intihaba 
fesad karıştırılmış olduğuna dair mahkemeden bir hüküm lâhik olsa bile mebus
luktan sukutu caiz olamaz. Fakat mebus olmak için kanunen muayyen olan şeraiti 
cami olmadığına hükmolunur ise evvelki hüküm heyeti mebusanca nazarı tetkike 
alınıp verilecek karara göre mahkûm olan mebus ya ibka veyahud mebusluktan ıs
kat ile yerine aharının intihab ve tayini için Makamı Sadarete mazbata arzolunur. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE - Altmış altıncı, altmış yedinci, yetmiş birin
ci, yetmiş üçüncü, yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetmiş altıncı, yetmiş 
dokuzuncu maddelerde gösterilen efalin muhakemesi kaza deavi meclisinde ve 
altmış sekizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci maddelerde beyan olunan efalin 
muhakemesi liva meclisi temyizinde icra olunur ve Divanı temyizi vilâyette is
tinaf edilir. 

MEVADDI UMUMİYE 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE - Mebuslardan istifa eden ve vükelâlıktan 

maada Devlet memuriyetini kabul eden ve kanunu esasî hükmünce mebusluktan 
infisah lâzımgelen ve vefat eden ve Heyeti Mebusan tarafından usulen red-
dolunan ve hukuku medeniyeden kanunen sakıt olanların intihab olundukları san
cakta mebusluğa yeniden diğerleri intihab olunur. Ahvali meşruha heyeti mebu
san tarafından tahkik olunarak esbabı mucibesi ve yerine diğer mebusun intihabı 
lüzumlu mazbata Makamı Sadarete bildirerek oradan dahi tayin olunacak azanın 
bulunduğu vilâyet valisine işarı keyfiyet olunur. Müceddeden intihab olunacak 
mebus o senenin içtimaına yetişemez ise Heyeti Mebusanın gelecek içtimaında 
hazır bulunmağa mecburdur. Mebusluğa kabul ile sancağın heyeti teftişiyesi 
tarafından aldığı mazbatayı meclisi idarei livada tasdik ettirildikten sonra istifa 
edenlerin istifası yalnız heyeti mebusandan kabul olunabilir. 
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YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE - İntihab icra olunur iken bir zat vilâyet 
dahilinde iki veya bir kaç sancakta ekseriyeti ârâ kazandığı halde hangi sancağın 
mebusluğunu tercih eylediği valii vilâyet tarafından doğrudan doğruya kendisin
den istilâm olunup mebus olan zat nihayet sekiz gün zarfında tercih eylediği san
cağı tahriren valii vilâyete bildirmeğe mecburdur. Bu suretle mebusları adedine 
noksan gelen sancakta müceddeden diğeri intihab olunur. 

SEKSENİNCİ MADDE - İntihab için nahiye ve şubeye gelecek olanlar o 
sırada deyni miri için hapsolunamaz. Evvelden mahpus ise muvakkaten sebili 
tahliye olunup intihabın ikmalinden sonra yine tevkif olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kanunu esasiye tevfikan heyeti mebusan 
dört seneden evvel ba İradei Seniye dağıldığı halde İradei Seniye tarihinden 
itibaren iki ay zarfında işbu kanunun ahkâmına tevfikan yeniden intihabata suru 
olunmak için Dahiliye nezaretinde valiler ve valiler canibinden mutasarrıflara 
tahriratı mahsusa irsal olunacaktır ve o sene için defteri esasinin yeniden tashihi 
lâzımgelmeyip musahhah itibar olunacaktır ve işbu sonraki itibaren tarihi 
hitamından itibaren mebus olanlar nihayet üç buçuk ay zarfında Dersaadete bil-
vürud heyeti mebusanın içtimaında hazır bulunmağa mecburdur. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Muayyen olan vakitten evvel hasbelicab 
heyeti mebusanın ba İradei Seniye içtimai lâzımgeldikte Dersaadette ne kadar 
vakit hazır bulunmaları iktiza edeceği Dahiliye nezaretinden valiler ve valiler 
tarafından dahi doğrudan doğruya mebuslara işar olunacaktır. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda muharrer 
hudud dahilinde bulunan mahaller bir dairei intihabiye ve her bir dairei belediye 
bir şubei intihabiye itibar olunacak ve elviyei mülhakada vilâyete merbut sancak
larda cereyan eden usul cari olup Şehremaneti merkezi vilâyet addedilecektir. 

İntihabı Mebusan Kanunnamesinin Suveri İcraiyesine Dair Talimat [1] 
(7 Ramazan 1326 ve 20 Eylül 1324) 

[1] Tertibi sani düstur. Cild: 1-Sayfa : 37. 

BİRİNCİ MADDE - İntihabı mebusan kanunnamesi bilcümle Memaliki 
Mahrusai Şahanede nahiyeler teşekkül etmiş itibarile yazılıp zikrolunan kanun
namenin neşrinde şayed nahiyeler teşekkül etmemiş yerler var ise münasebatı 
mevkiiyeyi gözederek dört, beş kuradan ibaret icrayi intihab için Hükümeti 
mahalliyeler marifetile muvakkat şubeler teşkil olunacaktır ve reisi şube ittihaz 
olunacak karyenin muhtarı nahiye reisinin ve şubenin sair kura muhtaranı bir
leşerek nahiyelerde olduğu misillû meclis intihabın vazifesini icra edeceklerdir. 

İKİNCİ MADDE - İntihabı mebusan kanunnamesi iktizasınca defteri 
esasiyenin tanzimi ve işbu defterlere dair olan sair muamelâtın mayıs ihtidasın
dan bedolunması lâz.ımeden olduğundan kanunnamei mezkûre her ne 
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vakit vilâyata vâsıl olursa hemen bilâ teahhur defatiri esasiyenin tanzimile ona 
müteferri olan sair ahkâmın icrası için vülâtı izam hazaratı tarafından lâzımgelen-
lere emir ve tenbihat verilecektir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin vilâyete gönderilecek nüshai 
müteaddidesinden her sancağın cesametine göre lüzumu mikdan mutasarrıflara 
ve valinin bulunduğu şehrin idarei belediye reisine ve merkezi vilâyete merbut 
kazalar kaymakamlarına irsal ve ahkâmı mûndericesine tatbikan serian icabının 
icrası işar olunacak ve esas defterleri tanzim olununcaya kadar ara sıra ne yolda 
hareket olunduğu istilâm kılınacaktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenin nüshai müteaddidesi mutasar
rıflığa vürud eyledikte mutasarrıf veya vekili kazaların cesametine göre lüzumu 
mikdarını kaymakamlara irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis belediye 
reisine ita edecek ve ara sıra kaymakam ve meclis belediye reisinden defteri 
esasiyenin tanzimine dair malûmat taleb edecektir ve vilâyet kanunnamesi 
mucibince memaliki mahrusanm kaza merkezlerinde meclisi belediye mevcud 
olup şayed mevcud olmayan reisi kaza var ise kanunnamei mezkûre tatbikan 
hemen meclisi beledi teşkiline müntehiblerin defterinin tanzimine bededilecektir. 

BEŞİNCİ MADDE - İşbu kanunnamenin nüshai müteaddidesini kaymakamı 
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazada defteri esasiye âtide 
beyan olunacak heyeti teftişiye tanzim eyleyecektir. Kaymakamı kaza defteri 
esasinin tanzimine dair heyeti teftişiyeden ve belediye reisinden arasıra tahriren 
malûmat isteyecektir. Hıfzı inzibat için dairei belediye reisi veya vekili tarafından 
iktiza eden muavenet taleb olundukça kaymakam itaya mecburdur. Bu mec
buriyet vilâyetle reisi liva olan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şamildir. 

ALTINCI MADDE - İntihab kanununun cezaya müteallik faslı mahsusu her 
intihab senesi evrakı matbua ile intihab mahallerine talik olunacaktır ve kanunu 
mezkûrun birer nüshai matbuası her karye ve mahalleye irsal olunacaktır. 

İntihabı Mebusan Muamelâtına Müteallik Bâzı Mukarrerat ve Tebligat [1] 
(21 Eylül 1324) 

[1] Takvimi vekayi-No. 6. 

1- Meclisi mebusana müteallik muamelâtın icra ve ikmali için ve kura ve 
navahiye izamları icab eden memurin ve ketebeye verilecek ücuratın varidatı 
belediyesi kifayet etmeyen yahud dairei belediyesi teşekkül etmediği için varidatı 
olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi lâzım geleceği bazı taraflardan istifsar 
edilmesile ledelistizan zikrolunan ücuratm evvelemirde kaza yahud liva meclisi 
idarelerince mikdarları takdir ve tayin olunarak sandığından verilecek mazbata 
üzerine varidatı belediyesi müsaid olan yerlerde mahalleri dairei belediye ve vari
datı belediyesi müsaid yahud mevcut olmayan yerlerde dahi mahalleri mal san-
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dıklanndan itası icab edeceği meclisimahsusa vükelâca tezkir edilerek Babıâlice 
icabı icar kılındığı. 

2- İntihabı mebusan kararnamesinin kırk beşinci maddesinde heyeti teftişiye 
tarafından mebusan namzedlerinin isimlerini havi ikinci derecede müntehiblere 
pusla verileceği mukarrer ise de heyeti mezkûrenin kimleri ne suretle namzed ad
dederek isimlerini tahrir edeceği yolunda gerek bu maddede gerek diğer mad
delerde sarahat ve delâlet olmadığından sureti müracaat ve kabulü hakkında 
kanunnamei mezkûrde sarahat yoksa da kanunu esasinin altmış sekizinci ve in
tihabı mebusan kanunnamesinin on yedinci maddelerinde mebus intihab olun
ması caiz olacaklar hakkında tafsilât münderiç olmasına ve Meclisi Mebusanın 
iki içtimai için tatbik edilmiş olan talimatı muvakkate de mebus olmak üzere 
namzed olacakların ya resmen bilmüracaa namzedliklerini kaydettirmeleri yahud 
mebusluğa ehil olduğunu musaddak intihaba salih olanlardan lâakal üç yüz kişiye 
bir varaka tahtim ettirilerek bilvasıta tebliğ eylemeleri lâzım geleceği muharrer 
olmasına binaen bu şerait dairesinde namzedliklerini vazedeceklerin kabul ve 
ilânı icab edeceği Meclisi Mahrusai Vükelâca tezekkür kılındığı. 

3- Mebusan kanunnamesinin süveri icraiyesine dair talimatın birinci mad
desinde icrayi intihabat için dört beş kariyeden ibaret muvakkat şubeler teşkil olu
nacağını ve yirmi üçüncü maddesinde bir nahiyenin müntehibi evvelleri beş yüz
den dun ve iki yüz elliden efzun olursa bu gibi nahiyelerin dahi müntehib sani in
tihab etmeğe salâhiyetleri olacağı muharrer olup halbuki, bir çok kariyeler ufak 
ve nüfusu kalileyi havi yüz elli nüfus zükûr bulunmadığından bahsile beşten 
ziyade kariyelerin birleştirilmesinde beis olup olmadığı bazı mahallerce istifsar 
edilmesile bilmuhabere salifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran müntehibi 
evvellerin mikdarı müntehibi sani tayinine müsaid olmayan kuranın münasebeti 
mevkiiyeleri itibarile birleştirilmesi maksudu aslî olan teshili intihabat matlabına 
muvafık olacağından bu gibi kuradan icabı kadarının birleştirilmesi Meclisi 
Vükelâca münasip görülerek. 

4- İntihabı mebusan kanununun sekizinci maddesinde tanzim edilecek esas 
defterlerinde cinayet ve cünha ile mahkûm olanların isimleri hizasına şerh verile
ceği muharrer iken gerek müntehib, gerek birinci ve ikinci derecede müntehib-
lerin tadad olunan şerait meyanmda cünha ve cinayet ile mahkûm olmamak kay-
di musarrah olmadığından keyfiyet ledelistizan iflâsına hükmolunmuş ve iadei 
itibar etmemiş olanların mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bulunanların 
intihab olunamayacakları kanunu esasî ile intihab kanununda mübeyyin ve cünha 
ve cinayet ile mahkûmiyeti sabıkanın manii hakkı intihab olduğuna dair sarahat 
gayri mevcud olmasına nazaran esnayi intihabatta hali mahcuriyette bulunanlarla 
iadei itibar etmemiş olan müflislerin ve cünha ve cinayetle mahkûmen henüz ceza 
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görmekte bulunan ve binaenalâzalik hürriyeti şahsiyelerine malik olmayan eş
hasın intihab etmek ve edilmek salâhiyetinden mahrumiyetleri tabiî olduğu gibi 
salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudu mania sırasmda münderiç 
hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kaydi mutlakına göre hukuku medenileri 
bilâhare iade olunanların da bu salâhiyete nail olmamaları icab edeceğinden ve 
hukuku medeniyeden sukutu gayrimutazammm bir hüküm ile mahkûm olup ik
mali müddeti cezaiye edenlere gelince: Bunların maahaza evvelce mahkûm ol
muş olmalarından dolayı salâhiyeti mebhusuanhadan mahrumiyetleri lâzım gel
meyeceğinden ona göre tebligat ifası." 

Mebusların Tahsisat ve Tekaüdlerine Ait Kanunlar43 

"Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkında Kanun 
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 21/V/1930 - Sayı: 1499) 

Kanun No. 1613 
BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi azasının senelik tahsisatı (6 000) 

liradır. [1] Bu tahsisat her ay başında beşer yüz lira olarak verilir. İçtima senesi es
nasında intihab edilenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri aydan itibaren ve 
mebusluktan ayrılanların muhassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar hesab edilir. 

[1] Bu mikdar, 7 mart 1931 tarih ve 1757 numaralı kanun ile 4 200 liraya 
tenzil edilmiş ve 1847 numaralı kanunun 2 nci maddesinin (H) fıkrası 
mucibince kazanç vergisinden muaf tutulmuş ise de 2395 numaralı kanun 
ile bu istisna refedilmiştir. 

Vefat eden mebusların, kanunî mirasçılarına, senelik tahsisatın yansı tazminat 
olarak verilir. [2] 

[2] 11 - IV 1935 tarih ve 2507 numaralı kanun : 
Ölen mebusların 1683 sayılı kanun mucibince dul ve yetim maaşına 

müstahak ailesi efradına müsavaten taksim edilmek üzere bir senelik tah
sisatları tazminat olarak verilir. 

Yirmi yaşını bitiren ve geçimi babası tarafından temin edilen kızlar dahi 
bu tazminattan müstahakkı maaş diğer evlâdlar gibi hissedar olurlar. 
Müteveffanın müstahakkı maaş kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanunî 
mirasçılarına verilir. 

43 T.B.M.M. Yıllık, Devre : VI- İçtimâ: E (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940 
T.B.M.M. Matbaası. 55-61. ss.; Ayrıca bkz.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ : 1 (1 Teş
rinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940). Ankara 1941 T.B.M.M. Matbaası. 57-63. ss.; T.B.M.M. 
Yıllık, Devre: VI-İctimâ:2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 T.B.M.M. 
Matbaası. 59-65. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre:VI-İctimâ : 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşriniev
vel 1942). Ankara 15.11.1943 T.B.M.M. Matbaası, 52-53. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre : VI-lc-
timâ: 4 (1 Teşrinisani 1942- 8 Mart 1943). Ankara 5.X. 1943 T.B.M.M. Matbaası. 50-5l.ss. 
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Bu tazminat, borç için haczedilemez. 
Karar: 695 
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahlarına mütedair olan 7 

mart 1927 tarih ve 1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrasın
da (Vefat eden mebusların kanunî mirasçılarına senelik tahsisatın yarısı taz
minat olarak) verileceği musarrah ise de mezkûr kanunun hüküm ve mak
sadına göre vefat eden mebusların kanunî mirasçılarına verilen tazminatın 
varislere yapılan bir yardım mahiyetinde olub vefat etmiş bulunan mebusun 
hakkı taallûk etmemek dolayısile, terekesinden addedilmeyeceğine karar 
verilmiştir. 

9 nisan 1932 
1757 numaralı kanuna ek olan 20 - VI - 1936 tarih ve 3050 numaralı 

kanun aynen aşağıya konulmuştur: 
Birinci madde - Büyük Millet Meclisi azasının tahsisatını ihtiva eden çek 

ve tediye emirlerine aid banka muameleleri 2999 numaralı kanunun 24 ün
cü maddesinde [*] yazılı istisnaî hükümlere tâbidir. 

[*] Yirmi dördüncü madde - Bankalar, Devlet ve Devlet müesseselerile 
olan veya 500 lirayı geçmeyen muameleler ile kote esham ve tahvilât veya 
altın terhini mukabilinde açılacak krediler ile Ziraat Bankasınca verilecek 
ziraî krediler hariç olmak üzere, açacakları ticarî krediler, verecekleri kefalet 
veya teminatlar için bunları isteyenden en son vaziyetini gösteren ve mesul 
heyet ve mümessillerinin imzalarını taşıyan bir hesab vaziyeti istemeğe 
mecburdurlar. 

İkinci madde - 1757 numaralı kanundaki yıllık tahsisat için malî sene 
başında verilen çek ve tediye emirleri, ölüm veya umumî ihtihabın tecdidi 
halinde istirdad olunmaz. Ancak bunlar haricindeki sebeblerden biriie 
mebusluktan ayrılanların vadelerinden önce ödenmiş çek ve tediye emir
lerinin bedelleri Büyük Millet Meclisince, bunları ödeyen bankalara tediye 
edilerek alâkadarlardan takib ve tahsil edilmek üzere Maliye vekâletine bil
dirilir. 

Üçüncü madde - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini icraya Büyük Millet Meclisi 

memurdur. 

İKİNCİ MADDE -1452 numaralı kanunun üçüncü maddesinin aidat ve ver
gilere mütealik hükümleri bu tahsisata da şamildir. [3] 

[3] 1452 numaralı Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair 
kanunun üçüncü maddesi: 

(1) numaralı cedveldeki maaş asıllarının onuncu derecedeki (2,3) ve 
dokuzuncu, on birinci ve on ikinci derecedekiler (2,8) ve altıncı, yedinci, 
sekizinci, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci derecedekiler (3) ve dör
düncü, beşinci ve on altıncı derecedekiler (3,2) ve on yedinci derecedeki 

469 



(3,25) ve on sekizinci derecedeki (3,5) ve on dokuzuncu derecedeki (3,75) 
ve birinci, ikinci, üçüncü ve yirminci derecedekiier de (4) emsalile darbedilib 
hâsılları maaş olarak verilir. Bu maaşlar tekaüd aidatı, kazanç vergisi ve 
maktu vergi ile kazanç vergisi munzam kesirlerine ve maarif vergisine tâbi 
değildir. Damga pulu ve memurların yol vergileri diğer mükelleflerde olduğu 
gibi tahsil edilir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İntihab dairelerine gidib gelen Büyük Millet Meclisi 
azasına her içtima senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her intihab devresi 
için azimet ve avdet harcırahı verilir. Harcırah ve tekaüd hesablannda (125) lira 
esastır. [1] 

[1] 1846 numaralı harcırah kanununa bak! 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Nisabı müzakere kanununun altıncı ve sekizinci 
maddelerini muaddil 28 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla buna müzey-
yel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 numaralı kanun ve yedinci maddeyi muaddil 6 
teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar mülgadır. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 
ALTINCI MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi tarafın

dan icra olunur. 
19 mayıs 1930 

Riyaset Tahsisatı 
1339 senesi son dört ayından itibaren, Riyaset tahsisatı, mebusluk muhas-

sasatmdan başka şehrî üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunurdu. 1927'de bu 
miktar "Meclis Riyaseti ile Başvekâlet tahsisatları arasında tenazur temini için" 
1880 lirası Divanı Riyaset azası tazminatı maddesinden naklen, 8 400 liraya ib
lâğ edilmiştir. 

Riyaset tahsisatı ile alâkası olan 923 numaralı karar da aşağıya dercedilmiştir: 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 inci maddesinde Büyük Millet Meclisi 

Reisliğinde bulunanlarla bilfiil vekillik etmiş olanlara tekaüd müddetini ikmal et
memiş olsalar bile birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı mutlak 
olarak zikredilmesile içtimaî mülâhazalara binaen vazıı kanunca ismi geçen zat-
ler hakkında meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş için birinci derecenin ve 
hizmet noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun en az yirmi beş senelik bir 
kıdemin iltizam edildiği anlaşılmakta olmakla beraber hukukan mecburî sigorta 
mahiyetinde olan tekaüd maaşlarının kanunu medenî mucibince mirasçılara in
tikali iktiza ederken vazıı kanunun bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak 1683 
numaralı kanunun 48 inci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş bulunmasına 
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göre bu kanunun 25 inci maddesinde bahsolunan makamlarda bulunmuş olan zat
ların kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 uncu maddedeki esaslar dairesin
de bunların ailelerine de intikali tabiî olduğuna ve muhtacı tefsir bir nokta bulun
madığına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divânı Riyaseti Azasına Tazminat İtasına Dâir Kanun 
Kanun No. 756 
BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti azasına 

her içtima senesi için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur. [1] 
[1] Bu tazminat, 1931 bütçesine mevzu kayid mucibince, şehrî 150 şer 

lira üzerinden tesviye olunur. 

İKİNCİ MADDE - İşbu kanun ikinci devrei içtimaiyenin üçüncü içtima 
senesinden itibaren meridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra 
olunur. 

27 şubat 1926 
Meclis hesablanmn tedkikı encümeni azasından murakib olan zata ücreti huzur itasına 

dair olan 25 haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maddesi 
Büyük Millet Meclisi Dahilî nizamnamesinin altmış beşinci maddesi mucibin

ce Meclis hesablanmn tedkikı encümeni azasından tatil esnasında murakabe 
vazifesini ifa edecek olan zata şehrî maktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir. [2] 

[2] Bu kanun 1238 numara ve 9 mayıs 1928 tarihli kanun ile tadil edil
miştir : 

Birinci madde - 25 haziran 1928 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci 
maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur: 

Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin altmış beşinci maddesi 
mucibince Meclis hesablarının tedkikı encümeni azasından murakabe vaz
ifesini ifa edecek zata şehrî yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden başlayan içtimaa da 
şamildir. 

2603 Numaralı Kanunun 5 inci Maddesi 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden 

verilmekte olan tahsisatın 1934 malî yılı sonuna kadar olan bakiyesi defaten verilir. 
Kezalik bu bütçenin birinci faslının dördüncü maddesine konulub toptan verilmiş 
olan tazminatın işbu malî yılı sonuna kadar olan kısmı geri alınmaz. 
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2638 Numaralı Kanunun 5 inci Maddesi 
Büyük Millet Meclisi 1934 malî yılı bütçesinin birinci faslının beşinci mad

desinden verilmekte olan tahsisat 2603 sayılı kanunun beşinci maddesindeki hük
me göre verilir. 

Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisleri Âzalığında Bulunan Mütekaidin 
Hakkında Kanun 

(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı: 30 mart 1927 - Sayı: 580) 
Kanun No. 995 
BİRİNCİ MADDE - Gerek birinci ve gerek ikinci Büyük Millet Meclislerin

de aza bulunan asker ve sivil mütekaidin dahi memurin kanununun yetmiş üçün
cü maddesi ahkâmından istifade ederler. [1] 

[1] Memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi: 
Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsub edilir ve mebusluk tah

sisatının aslı olan on bin kuruş tekaüde esas tutulur. İşte bu madde hükmü 
birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamildir. Mebus olmazdan 
evvel bulundukları memuriyetler dolayısile kesbi istihhak ettikten tekaüd 
maaşı mikdarı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet maaşı üzerinden tah
sis olunur. 

324 numaralı karar: 
Memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi metnindeki "On bin kuruş" 

kaydinin, memurini mülkiyetinin tekaüd maaşatına aid 11 ağustos 1325 
tarihli kanunun on üçüncü maddesindeki "Mikdarı vasati şehrî" kaydı muadili 
olub tekaüd maaşının, on bin kuruş mikdarı vasati şehrî addedilerek ona 
göre hesab ve tahsis edileceği, Heyeti Umumiyenin 19 nisan 1927 tarihinde 
münakid elli yedinci içtimainin birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü, memurin kanununun bilûmum malî 
mevaddı ahkâmının tatbiki tarihinden muteberdir. [2] 

[2] 1927 senesi muvazene! umumiye kanununun sekiz ve dokuzuncu 
maddeleri: 

Madde 8-18 mart 1926 tarihli memurin kanunu ile 7 haziran 1926 tarih
li ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve memurini hakkındaki kanunun malî 
mevaddı ahkâmı tedricen tatbik, ve her sene hangi maddeler ahkâmının tat-
bikına ibtidar edilebileceği muvazenei umumiye kanunlarile tayin olunur. 

Madde 9-18 mart 1926 tarihli memurin kanunun 20, 21, 25, 69 ve 72 
nci ve (D-H) fıkraları müstesna olmak üzere 84 ve 88 inci maddelerinden ve 
7 haziran 1926 tarihli ordu, bahriye ve jandarma zabıtan ve memurini hak
kındaki kanunun birinci maddesinin memurin kanununun 88 inci maddesine 
matuf hükmile 2, 8 ve 9 uncu maddelerinden maada bilûmum ahkâmı 1927 
senei maliyesi haziran ve yalnız memurin kanununun 86 ncı maddesi hük-
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münün 1927 senei maliyesi teşrinievvel iptidasından itibaren başlanır. (Bu 
madde 1204 numaralı kanunun birinci ve 1452 numaralı kanunun on 
dokuzuncu maddelerile kısmen tadil olunmuştur.]*] 

[*] 1204 numaralı 1927 senei maliyesi muvazene! umumiye kanununun 
dokuzuncu maddesine müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri: 

Birinci madde -1927 senesi muvazene! umumiye kanununun dokuzun
cu maddesindeki (D, H) fıkraları müstesna olmak üzere (84) ibaresi tay-
yolunmuştur. 

İkinci madde - Birinci maddenin hükmü 1927 senei maliyesi iptidasın
dan itibaren tatbik olunur. 

1452 numaralı Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair 
kanunun on dokuzuncu maddesi : 

- 13 kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 
memurlara müteallik ahkâmı ve maarif teşkilâtına dair 22 mart 1926 tarihli 
kanunun dokuzuncu maddesinin son fıkrasındaki orta tedrisat muallimlerine 
aid hüküm ile mezkûr kanunun onuncu maddesi ve 18 mart 1926 tarihli 
memurin kanununun 37 nci maddesinin maaş zammına müteallik hükmü ve 
bu hükme mütenazır olarak diğer kanunlarda mevcud hükümler ile memurin 
kanununun yirmi birinci maddesi ve maaş kanununun 17 nci ve hâkimler 
kanununun on dokuzuncu maddelerinin maaş ve tahsisatı mikdarlarma aid 
hükümleri ve 25 haziran 1927 tarihli Hariciye vekâleti memurin kanununun 
dokuzuncu maddesinin maaş ve tahsisatına müteallik hükmü ve bu kanuna 
muhalif olan sair ahkâm mülgadır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
21 mart 1927 

995 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun 
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 2/VI/1930 - Sayı: 1509) 

Kanun No. 1664 
BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 995 numaralı kanun, hükmü 

Büyük Millet Meclisinin üçüncü devresinde müntahab azadan asker ve sivil 
mütekaidlere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanunun hükmü 1 haziran 1930 tarihinden muteber
dir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
3 haziran 1930 

Memurin Kanununun 85 inci Maddesi 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - (Muaddel: 9 mart 1938) - Memuriyetinin 

ilgası dolayısile açıkta kalan memurların, ilganın vuku bulduğu ay ile anı 
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müteakib olan ay zarfında maaşları tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar 
hizmete tayin kılınmamış iseler yeni memuriyete tayinlerine kadar, fiilî hizmet 
müddeti yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, on beş seneye kadar olanlara üçte 
bir, on beş seneden fazla olanlara yarım nisbetinde açık maaşı verilir. 

Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihab 
edilmezlerse mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran haklarında bu madde 
tatbik olunur. 

Bu maddeye aid 947 numaralı karar şöyledir: 
Memurin kanununun 85 inci maddesinin son fıkrasında şöyle yazılıdır: 
(Mesleki memuriyet olan mebuslar müddetleri bittikten sonra tekrar intihab 

edilmezler ise mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran haklarında bu mad
de tatbik olunur.) 

148 sayılı tefsir fıkrası şudur: 
(Memurin kanununun tarihi neşrile mezkûr kanunun 85 ve 89 uncu mad

delerinin mevkii meriyete girdiği 1 Haziran 1927 tarihi arasındaki müddet içinde 
infisal eden memurine mazuliyet kanunu ahkâmına tevfikan maaş tahsis olunur). 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: 
(85 inci maddenin son fıkrası hükmü Büyük Millet Meclisi birinci intihab 

devresinden tekrar intihab edilmemiş olan mebusların da tekrar intihab edil
medikleri tarihten itibaren şamildir) denilmektedir. 

Birinci tefsir mukayyed olarak memurların açık maaş vaziyetlerini tayin et
tiği, ikinci tefsir daha geniş manasile mesleki memurluk olup da mebus bulunan
lardan tekrar intihab edilmeyenlere aid ise de ikinci tefsire dayanarak eski mazul 
memurların da böyle bir hak talep etmeleri varid olacağı mülâhazasile tefsir talep 
edildiği, fakat henüz böyle bir talep vaki olmadığı gibi Divanı muhasebatça da bu 
işe müteallik reddedilmiş bir muamele mevcud bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyet tedkik olundukta: 
85 inci maddenin son fıkrası mebuslara mahsus bir fıkra olduğu metnin sara

hati ve en son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da yukanki metne dayanarak 
Büyük Heyetçe kabul buyurulmuş olduğuna göre tefsirlerin birisi umumiyet ifade 
ettiği 201 numaralı ikinci tefsir de hususî hükmü taşıdığı için bu iki tefsir arasın
da bir mübayenet de görülmediğinden pek açık olan 201 numaralı tefsir fıkrasının 
tekrar tefsirine lüzum görülmediğine karar verilmiştir. 

Tekaüd Kanunu 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bilfiil yirmi beş sene hizmet eden mülkî 

memurlar tekaüd hakkına malik olur. Mesleki memuriyet olup mebusluğa intihab 
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edilenler mebusluk müddeti fiilî hizmet addolunur. Harb mevkiinde vazife ifa ey
leyen ve düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak seferberliğe iştirak eden 
memurların harb, esaret ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kat sayılarak bir katı 
fiilî hizmete ve diğeri tekaüd maaşlarının hesabında hizmet müddetine zam-
molunur. 

788 numaralı memurin kanununun müzeyyel maddesile kabul edilen müddet
ler de yukarıki fıkra hükmüne tâbidir. 

Memurin kanunu ve diğer kanunlarla muayyen mıntaka zamları yirmi beş 
seneye dahil olmayıp ancak tekaüd maaşlarının hesabında hizmet müddetine ilâve 
edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşı almak suretile geçirilen müddetin nısfı yalnız 
tekaüd maaşımn hesabmda itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz. 

817 numaralı kararın 3 üncü fıkrasından : 
Mesleki memuriyet olan ve tekrar intihab edilmeyen mebuslara verilecek olan 

açık maaşları ile kanun, bu zevatı evvelce mensup oldukları daireye mal ve 
vaziyeti sabıkalarına icra etmiş denilebilip mebusluktan tekaüd olanlara gelince; 
1683 numaralı tekaüd kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Mesleki 
memuriyet olup mebusluğa intihab edilenlerin mebusluk müddeti fiilî hizmet ad
dolunur" denilmesine göre bu müddetin fiilî hizmet itibar edilmesi ve tahsis olu
nacak tekaüd maaşına mebusluk tahsisatının esas ittihaz olunacağının salifuzzik-
kir memurin kanununun 73 üncü maddesinde tasrih kılınması bunların tekaüd 
maaşlarının umumî bütçeye maletmiş olmasına delâlet eder. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisinin teessüsün
den itibaren Büyük Millet Meclis Reisliğinde bulunanlar ve İcra Vekilleri 
Heyetine dahil olupda bilfiil vekillik etmiş olanlar, tekaüd müddetini ikmal et
memiş olsalar bile kendilerine birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara keza birinci derece üzerinden altın
cı madde hükmüne tevfikan tekaüd maaşı verilir. Bunlardan on beşinci maddede 
yazılı zamlara istihkakı olanların bu zamları mezkûr maddeye tevfikan ayrıca 
hesab ve ilâve edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş olan zevattan elyevm mütekaid 
olanlar hakkında da madde ahkâmı caridir. İstiklâl harbi esnasında orduya veya 
kolordudan büyük cepheye filen kumanda etmiş olanlardan tekaüd olmuş 
bulunanların almakta oldukları tekaüd tahsisatlarına ayda yüz elli lira zam-
molunur. Bunlardan vekillik yapmış olanlar iki cihetten tahsisat almayıb yalnız 
fazla olan cihetin tahsisatını alırlar. 
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797 numaralı karar: 
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 inci maddesinin (Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 
bulunanlar ve İcra Vekilleri Heyetine dahil olubda bilfiil vekillik etmiş olanlar 
tekaüd müddetini ikmal etmemiş olsalar bile kendilerine birinci derece üzerinden 
tekaüd maaşı tahsis edilir) diye muharrer olan ilk fıkrasındaki (Büyük Millet 
Meclisi Reisliğinde bulunanlar) tâbirinin sarahati karşısında ne ikinci reislerin, ne 
de reis vekillerinin bu hükmün şümulü dahiline giremeyeceğine karar verilmiştir. 

923 numaralı karar: 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 25 inci maddesinde Büyük Millet Meclisi 

Reisliğinde bulunanlara bilfiil vekillik etmiş olanlara tekaüd müddetini ikmal et
memiş olsalar bile birinci derece üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunacağı mutlak 
olarak zikredilmesine içtimaî mülâhazalara binaen vazıı kanunca ismi geçen zat
lar hakkında meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş için birinci derecenin ve 
hizmet noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun en az yirmi beş senelik bir 
kıdemin iltizam edildiği anlaşılmakta olmakla beraber hukukan mecburî sigorta 
mahiyetinde olan tekaüd maaşlarının kanunu medenî mucibince mirasçılara in
tikali iktiza ederken vazıı kanun bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak 1683 
numaralı kanunun 48 inci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş bulunmasına 
göre bu kanunun 25 inci maddesinde bahsolunan makamlarda bulunmuş olan zat-
lerin kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 uncu maddesindeki esaslar 
dairesinde bunların ailelerine de intikali tabiî olduğuna ve muhtaci tefsir bir nok
ta bulunmadığına karar verilmiştir. 

Tekaüd kanununa ek olarak çıkan 2941 numaralı kanun da şöyledir: 
BİRİNCİ MADDE - 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 üncü 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
A - Mesleki memuriyet olub mebusluğa seçilenlerden gerek mebus olmazdan 

evvel, gerek mebusluğu sırasında tekaüd müddetini dolduranlara tahsis olunacak 
tekaüd maaşının hesabında (125) lira aslî maaş esas tutulur. Bunlardan mebus ol
mazdan evvel veya mebusluktan ayrıldıktan sonra bulundukları memuriyet 
dolayısile istihkak kesbettikleri tekaüd maaşı mikdarı bu haddi mütecaviz 
bulunanlara memuriyetleri maaşı üzerinden tekaüd maaşı tahsis olunur. 

B - Mesleki memuriyet olub tekaüd müddetini doldurmadan mebusluktan ay
rılanlar tekrar memuriyete tayin oldukları takdirde haklarmda 1683 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesi hükmü tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayanların 
kendileri veya yetimleri haklarında hizmet müddetlerine göre (125) lira aslî maaş 
esas tutularak yine mezkûr kanunun hükümleri dairesinde muamele yapılır. 
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İKİNCİ MADDE - Mesleki memuriyet olub birinci ve ikinci Büyük Millet 
Meclisi azalıklarında bulunmuş olanlara - bilâhare memuriyet kabul etmiş olsun 
olmasın - tahsis olunacak tekaüd maaşının hesabında (125) lira esas tutulur. An
cak bunların birinci maddenin (A) fıkrasının son bendi mucibince mükteseb hak
lan mahfuzdur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - 788 sayılı memurin kanununun 73 üncü maddesi kal
dırılmıştır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Mesleki memuriyet olan mebuslara veya bunların 
yetimlerine bu kanunun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan tekaüd maaşlarının 
verilmesine devam olunur. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ALTINCI MADDE - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki 1613 
Sayılı Kanunun Bâzı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dâir Kanun 

Kanun No. 3135 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi azasına, devir ve aile harcırahı da 
dahil olmak üzere, gerek Alelade ve gerek Fevkalâde İçtimalar münasebetiyle 
gelme ve gitme harcırahı olarak her İçtima senesi için bir teşrinisanide maktuan 
ve bir gûna tevkifata tâbi olmamak şartiyle biner lira verilir. 

İKİNCİ MADDE - 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrası 
mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE - 1936 İçtima senesi harcırahı bu kanunun meriyeti 
tarihinde tahakkuk ve tediye edilir. Ancak 1936 malî yılı bütçesinden Alelade İç
tima için verilmiş olan gitme ve gelme zatî harcırahlar bundan tenzil olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi 

tarafından icra olunur. 

Riyaset Tahsisatı 

1339 senesi son dört ayından itibaren, Riyaset tahsisatı, mebusluk muhas-
sasatından başka şehrî üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunurdu. 1927 de bu 
miktar "Meclis Riyaseti ile Başvekâlet tahsisatları arasında tenazur temini için" 
1880 lirası Divanı Riyaset âzası tazminatı maddesinden naklen, 8.400 liraya iblâğ 
edilmiştir. 
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Riyaset tahsisatı ile alâkası olan 923 numaralı karar da aşağıya dercedilmiştir: 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 25 inci maddesinde Büyük Millet Meclisi 

Reisliğinde bulunanlarla bilfiil vekillik etmiş olanlara tekaüt müddetini ikmal et
memiş olsalar bile birinci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunacağı mutlak 
olarak zikredilmesiyle içtimaî mülâhazalara binaen vazıı kanunca ismi geçen zat-
ler hakkında meslekleri memuriyet olsun olmasın maaş için birinci derecenin ve 
hizmet noktasında da hizmet müddeti ne olursa olsun en ziyade yirmi beş senelik 
bir kıdemin iltizam edildiği anlaşılmakta olmakla beraber hukukan mecburî sigor
ta mahiyetinde olan tekaüt maaşlarının kanunu medenî mucibince mirasçılara in
tikali iktiza ederken vazıı kanunun bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak 1653 
numaralı kanunun 48 inci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş bulunmasına 
göre bu kanunun 25 inci maddesinde bahsolunan makamlarda bulunmuş olan zat
ların kendileri için kabul edilmiş olan hakkın 49 uncu maddedeki esaslar dairesin
de bunların ailelerine de intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir nokta bulun
madığına karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divânı Riyaseti Azasına Tazminat İtasına Dâir Kanun 
Kanun No.756 
BİRİNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Meclisi Divam Riyaseti âzâsma 

her içtima senesi için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur [1]. 
[1] Bu tazminat, 1931 bütçesine mevzu kayid mucibince, şehri 150 şer 

lira üzerinden tesviye olunur. 

İKİNCİ MADDE - İşbu kanun ikinci devrei içtimaiyenin üçüncü içtima 
senesinden itibaren meridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra 
olunur. 

27 Şubat 1926 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni âzasından murakıp olan zata ücreti huzur 

itasına dair olan 25 Haziran 1927 tarih ve 1169 numaralı kanunun birinci maddesi 
Büyük Millet Meclisi Dahilî nizamnamesinin altmış beşinci maddesi 

mucibince Meclis hesaplarının tedkikı encümeni azasından tatil esnasında murakabe 
vazifesini ifa edecek olan zata şehrî maktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir [2]. 

[2] Bu kanunun 1208 numara ve 9 mayıs 1928 tarihli kanun ile tadil edil
miştir: 
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Birinci madde - 25 Haziran 1928 tarih ve 1169 numaralı kanunun birin
ci maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur: 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin altmış beşinci maddesi 
mucibince Meclis hesaplarının tetkiki encümeni âzasından murakabe vaz
ifesini ifa edecek zate şehrî yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden başlayan içtimaa da 
şamildir. 

2603 Numaralı Kanunun 5 inci Maddesi 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerinden 

verilmekte olan tahsisatın 1934 malî yılı sonuna kadar olan bakiyesi defaten verilir. 
Kezalik bu bütçenin birinci faslının dördüncü maddesine konulup toptan verilmiş 
olan tazminatın işbu malî yılı sonuna kadar olan kısmı geri alınmaz. 

Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki 
1757 Numaralı Kanuna Ek Kanun 

No.: 3050 Kabul tarihi: 12.VI.1936 
BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi azasının tahsisatını ihtiva eden 

çek ve tediye emirlerine ait banka muameleleri 2999 numaralı kanunun 24 üncü 
maddesinde [3] yazılı istisnai hükümlere tabidir. 

[1] Bu fıkra, 3135 numaralı kanun ile lağvedilmiştir. 

[2] 1846 numaralı harcırah kanununa bak! 

[3] 2999 numaralı kanunun 24 üncü maddesi: 

Yirmidördüncü madde - Bankalar, Devlet müesseseleriyle olan veya 500 
lirayı geçmiyen muameleler ile kote, esham ve tahvilât veya altın terhini' 
mukabilinde açılacak krediler ile Ziraat Bankasınca verilecek zirai krediler 
hariç olmak üzere, açacakları ticari krediler, verecekleri kefalet veya 
teminatlar için bunları isteyenden en son vaziyetini gösteren ve mesul heyet 
ve mümessillerinin imzalarını taşıyan bir hesap vaziyeti istemeğe mecbur
durlar. 

İKİNCİ MADDE - 1757 numaralı kanundaki yıllık tahsisat için malî sene 
başında verilen çek ve tediye emirleri, ölüm veya umumî intihabın tecdidi halin
de istirdat olunmaz. Ancak bunlar haricindeki sebeplerden biriyle mebusluktan 
ayrılanların vâdelerinden önce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri Büyük 
Millet Meclisince, bunları ödeyen bankalara tediye edilerek alâkadarlardan takip 
ve tahsil edilmek üzere Maliye vekâletine bildirilir. 
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ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanun hükümlerini icraya Büyük Millet Mec

lisi memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki 
1613 Sayılı Kanunun Bâzı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dâir Kanun 

Kanun No. : 3135 
BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi azasına, devir ve aile harcırahı da 

dahil olmak üzere, gerek Alelade ve gerek Fevkalâde İçtimalar münasebetiyle 
gelme ve gitme harcırahı olarak her İçtima senesi için bir teşrinisanide maktuan 
ve bir gûna tevkifata tabi olmamak şartiyle biner lira verilir. 

İKİNCİ MADDE - 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesinin birinci fıkrası 
mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE - 1936 İçtima senesi harcırahı bu kanunun meriyeti 
tarihinde tahakkuk ve tediye edilir. Ancak 1936 malî yılı bütçesinde Alelade İç
timâ için verilmiş olan gitme ve gelme zâti harcırahlar bundan tenzil olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi 

tarafından icra olunur." 
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•• •• 

III. BÖLÜM 

VI. DONEM BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 
İÇ TEŞKİLÂTI, ÇALIŞMA ŞEKLİ VE 

AÇILIŞI, MECLİS BAŞKANI, 
BAŞKANLIK DİVÂNI VE 
ENCÜMEN SEÇİMLERİ 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 
İÇ TEŞKİLÂTI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ 

Büyük Millet Meclisi'nin çalışma ve faaliyetleri bir takım organlar vasıtasile 
temin olunmaktadır ki, başlıcalan tanzim ve temsil organı (Başkanlık Divânı), 
tetkik ve ihzar organı, müzakere ve karar organı, idare ve inzibat organıdır. 

Meclisin, umûmî faaliyetini tanzim ve merasimde, Meclis'i temsil etmek 
üzere, bir Başkanlık Divânı (Riyaset Divânı) vardır. Divân, muvakkat ve daimî 
olmak üzere iki şekilde teşkil olunur. Muvakkat başkanlık divânı, mebusların 
seçilmesini müteakip Meclis'in ilk toplantılarında ilk celse işlerini tanzim için teş
kil olunur. Esas itibariyle, en yaşlı bir mebusun başkanlığı altında en genç dört 
kâtipten meydana gelir. Bu divân mebusların yemin merasimini ve Meclis'in 
daimî başkanlık divânının seçimini tanzim ederek çekilir. 

Daimî başkanlık divânı, bir başkan ile üç başkan vekilinden, altı kâtip ile üç 
idare âmirinden meydana gelir. Divânın başkan ve üyeleri, mebuslar arasından, 
bir sene için, gizli reyle ve mutlak ekseriyetle seçilir. İlk reye müracaatta mutlak, 
yâni yandan bir fazla ekseriyet elde edilemezse, ikinci defa reye başvurulur. Bu 
defa da namzetlerden hiçbiri mutlak ekseriyet kazanmazsa, en çok rey almış olan
lardan, seçimi matlûp adedin iki misli namzet ayrılarak bunlar hakkında, üçüncü 
ve son defa, reye müracaat olunur. Neticede artık izafî ekseriyetle iktifa edilir, 
yâni en çok rey kazanmış olanlar intihap edilmiş kabul olunur. 

Bu suretle divân teşekkül ettikten sonra, Cumhurreisi seçimine, seçim maz
batalarının tetkikine ve encümenler teşkiline geçilir. 

Büyük Millet Meclisi, kendi âzâsmm hâkimidir. Mebuslardan birinin seçimin 
yolunda yapılmadığı hakkındaki itiraz ve şikâyetlere, son ve kat'î olarak, bizzat 
Meclis karar verir. Hakkında itiraz ve şikâyet vâki olan seçim mazbatalarını tetkik 
ve neticeyi umûmî heyete arzetmek üzere, mazbataları kabul edilmiş âzâlar arasın
dan, kura ile, otuz kişilik bir komisyon teşkil olunur. Bu komisyon, hükümetin her 
türlü tahkik vasıtalarından istifade etmek suretiyle vâki itiraz ve şikâyeti tetkik 
eder. Komisyonun raporu üzerine, Meclis, alenî müzakere ile karar verir. 

Tetkik ve ihzar organı (encümenler): Genel kaide olarak, Meclis'te, gerek teş
riî ve gerek diğer bütün işler, âzânın meslek ve ihtisaslarına göre, her içtimâ sene
si başında, teşekkül eden encümenlerce incelenerek hazırlanır. Meclis'te başlıca üç 
encümen vardır: Daimî, muvakkat ve muhtelit. 

Daimî encümenler on yedidir. Bu grup encümenler, vekâletlerle mütenazır, 
ihtisas encümenleridir. Diğer bir grup da, doğrudan doğruya Meclis'e ait ve Mec
lis'in görevlerine dahil mesaî ve meselelerin görüşülmesiyle meşgul olur. 

Encümen azaları alenî müzakere ve adî ekseriyetle seçilir. Seçimden en az 
dört gün evvel, mebusları birbirine tanıtmak için, her mebusun mesleğini ve ih
tisasını gösteren bir "ihtisas cetveli" dağıtılır. 

Muvakkat ve muhtelit encümenler: Muvakkat encümen, daimî encümenlerin 
hepsinden âzâ alınmak suretiyle; muhtelit encümen ise, iki veya daha çok en-
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cümenin birleştirilmesiyle teşekkül eder. Muvakkat ve muhtelit encümenler, ih
tiyaç halinde ve muayyen bir meselenin tetkiki için teşkil olunur. 

Encümenler doğrudan doğruya kanun teklif edemezler. Ve kendilerine havale 
olunan bir lâyiha veya teklif hakkında ilk yapacakları iş, lâyihanın veya teklifin 
Teşkilât Kanunu'nun lâfzına ve ruhuna uygun olup olmadığını tetkiktir. Uygun ol
madığı neticesine varılırsa, gerekli sebepler gösterilerek reddolunur. Uygun 
görüldüğü takdirde esasın incelenmesine geçilir. 

Encümenler kendi bürolarını kendileri intihap ederler. Encümenler âzalarının 
en az üçte biri hazır olmadıkça, encümenler müzakereye başlayamazlar ve karar 
veremezler. Her encümen, mesaisi neticesini muayyen bir zaman zarfında Meclis 
Başkanlığına bildirmekle mükelleftir. 

Müzakere ve karar organı (umûmî heyet içtimaları): Umûmî heyet içtimaları 
Meclisin faaliyet merkezi, müzakere ve karar organıdır. Mecliste millî irâde bu 
organla temsil ve icra olunur. 

Umûmî heyet meclisin âzâ sayısının en az yandan bir fazlasının hazır bulun-
masıile ve haftanın yalnız üç gününde içtimâ eder. Riyaset divanınca hazırlanan 
içtimâ gündemi, bilgi edinmeleri ve Meclisle irtibat halinde bulunmalarını temin 
için, müzakereden en az bir gün evvel, bütün vekillere tebliğ olunur. 

Umûmî heyet faaliyetinin en mühim safhasını kanun tasarı ve tekliflerinin 
müzakeresi teşkil eder. Bunlar; esas itibarile, beş gün fasılalı, iki celsede müza
kere olunur. Ve okuyup fikir edinmeleri için, müzakereden en az kırk sekiz saat 
önce, basılmış olarak mebuslara dağıtılır. Umûmî heyetin müzakerelerinin açık 
olması esastır. Bununla beraber, gerektiğinde vekillerin veya en az onbeş 
mebusun talebi üzerine gizli celse yapılabilir. 

Kararlar, prensip itibariyle, reylerin mutlak ekseriyetile alınır. Bâzı mühim 
meseleler hakkında üçte iki ekseriyet aranır. Kabul ve red şeklindeki reylerin eşit 
olması halinde, Meclis Reisinin reyi iki rey sayılarak değerlendirilir. 

Mecliste müzakere ve mesaî disiplinini temin için, dahilî nizamname, sadece 
bir ihtardan başlayarak takbihe ve Meclisten muvakkat surette çıkarılmaya kadar 
giden cezalar tertip etmiştir. Meclisten muvakkaten çıkarılma cezasma uğrayan 
mebustan, bir inikattan üç inikada kadar, içtimâ salonuna (genel kurula) gir
memesi istenir. 

Meclis âzası, millî irâdeye sahip ve bu irâdenin izhar ve icrasına vekil sıfatıy
la, geniş bir fikir ve söz hürriyetine ve istiklâline mâliktir. Kanun bunu temin et
mek için, milletvekillerine bir masuniyet hakkı tanımıştır. Ne verdikleri reyden, 
ne de Meclis kürsüsündeki beyanattan, hattâ ne de bu beyanatın Meclis haricinde 
tekrarından dolayı Meclis âzası hakkında takibatta bulunulmaz. 

Mebuslar, mebuslukları esnasındaki suçlar için masuniyeti hâiz oldukları 
gibi, intihablarından evvel veya sonra haklarında verilmiş bir mahkûmiyet 
karannın icrası için dahi mebusluğun sona ermesini beklemek lâzımdır. 
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MECLİS'İN AÇILMASI 
(3 Nisan 1939) 

Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönemi 3 Nisan 1939 Pazartesi günü saat 
14.00'de Yaşlı Başkan Doktor General Besim Ömer Akalın'm aşağıdaki konuş
masıyla44 açılmıştır: 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14.00 

YAŞLI BAŞKAN - Dr. Gl. Besim Ömer Akalın (Bilecik) 
MUVAKKAT KÂTİBLER : Cavid Oral (Niğde) Vedit Uzgören (Kütahya) 
BAŞKAN - (Sürekli alkışlar arasında) Sayın arkadaşlarım; Büyük Millet 

Meclisimizin altıncı devresini açıyorum. Bana bu şeref ve saadeti veren omuzum-
daki yılların çokluğu, sayısı ve ağırlığıdır. 

Ne mutluyum ki, ihtiyarlığım bana hayattaki en mesud dakikalarımı yaşattı. 
İşte bu bahtiyarlık ânını hatırlarken sizleri candan ve yürekten hürmetle selâmlar 
ve bu devrenin Büyük milletimiz, memleketimiz için selâmet ve saadetle geç
mesini sizlerle birlikte temenni eylerim (Alkışlar). 

AND İÇME 
BAŞKAN - Sayın arkadaşlarım; sözü uzatmak istemiyorum, doğrudan doğ

ruya işimize tahlif ve Meclis Reisi seçimi ile başlayacağız (Alkışlar). 

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 
BAŞKAN - Reis intihab edilecektir. 
(Afyon'dan itibaren reyler toplandı) 
BAŞKAN - Rey vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. Reyleri 

tasnif edecek arkadaşlan kura ile seçiyoruz. 
Muzaffer Akpınar (Balıkesir), Kenan Örer ( Manisa), Ahmed Ulus (Ankara) 

reylerin tasnifine kura ile ayrıldılar. 

BAŞKAN - 408 reyle Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda Büyük 
Millet Meclisi Reisliğine intihab olunmuştur (Alkışlar). 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar arasında Çankırı Mebusu M. Abdülhalik Renda 
Riyaset Makamına geçti). 

44 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 1, İçtimâ: E Birinci İnikad, 3.IV.1939 Pazartesi, 2.s; 
T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İçtimâ; E (3Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939), 69. s. 
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Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda'nın 
Meclis Başkanı Seçilmesi Münasebetile 
3 Nisan 1939 Tarihinde Yaptığı Konuşma 
"M. ABDÜLHALİK RENDA (Çankırı) - Aziz arkadaşlarım; göstermek lût-

funda bulunduğunuz yüksek itimaddan dolayı her birinize ayrı ayrı şükran ve 
minnetlerimi sunarım. Vazifemi görürken kıymetli yardımlarınızı esirgememenizi 
hepinizden rica ederim (Alkışlar)." 

M. Abdülhalik Renda 

Başkanlık Divânı Seçimi 
Meclis Başkanı'nın seçimini ve konuşmasını müteakip, Meclis Başkanlık 

Divânımn seçimine geçilmiştir. 
"BAŞKAN - Şimdi ruznamemize devam ediyoruz. Meclis Reis vekillikleri, 

idare amirlikleri ve kâtiblikler için reylerinize müracaat edeceğiz. Bir defada 
fakat, ayrı ayrı sepetlere atmak suretile reylerinizi kullanırsınız. 

İzmir Dairei intihabiyesinden isimlerin okunmasına başlanacaktır. 
(İzmir Dairei intihabiyesinden itibaren reyler toplandı.) 
BAŞKAN - Rey vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reis vekillikleri için verdiğiniz reyleri tasnif etmek üzere komisyon teşkil 

edeceğiz. Kura ile isimlerini okuyorum. 
Sadettin Uraz (İstanbul), Dr. Mazhar Germen (Aydın), Dr. Abdülkadir Kemali 

Bayazıd (Maraş). 
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İdare amirlikleri için : 
Sami Erman (Tunceli), Cemal Akçın (Afyon Karahisar), Atıf Kamçıl (Çanak

kale). 
Kâtiblikler için : 
Münir Hüsrev Göle (Erzurum), Aziz Akyürek (Erzurum), Nakiye Elgün (Er

zurum). 
BAŞKAN - Reylerin neticesini arzediyorum: Reis vekilliklerine rey veren ar

kadaşların adedi 399 dur. 399 ar reyle Dr. Mazhar Germen (Aydın), Refet Canıtez 
(Bursa), Şemsettin Günaltay (Sivas) reis vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

İdare amirlikleri için reye iştirak eden arkadaşların adedi 393'dür. 393 er rey
le Halid Bayrak (Ağrı), Dr. Saim Uzel (Manisa), İrfan Ferid Alpaya (Mardin) 
İdare amirliklerine intihab edilmişlerdir (Alkışlar). 

Kâtiblikler için rey veren arkadaşların adedi 399 dur. Dr. Sadi Konuk (Bursa), 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Kemal Ünal (İsparta), 
Vedid Uzgören (Kütahya) ve Cavid Oral (Niğde) 388 er reyle kâtibliklere seçil
mişlerdir (Alkışlar). 

REFET CANITEZ (Bursa) - Reis vekilliğine intihab suretile Yüksek Heyetin 
gerek şahsıma ve gerek arkadaşlarım hakkında gösterdiği itimad ve teveccühten 
dolayı teşekkürlerimizi arzediyorum. Bu itimad ve teveccühe lâyık olmağa çalış
mak bizim için mukaddes bir vazifedir. Ancak bu vazifemizi muvaffakıyle 
başarabilmek, yine sizin muavenetlerinizle mümkün olacaktır. Binaenaleyh 
vazifelerimiz ifa ederken daima muhtaç olacağımız yüksek muavenet ve sahabet
lerinizi de bilhassa rica ediyoruz. (Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri)".45 

Reisicumhur Seçimi 
"BAŞKAN - Ruznameye devam ediyoruz. 
Reisicumhur intihabma başlıyoruz. Yalnız arkadaşlardan rica ederim, rey 

kutularını sağlarma alsınlar. 
Rey verildikten sonra salondan çıkılmamasını rica ederim. Çünkü salonun 

içinde tasnifi âra olacaktır. 
(Kars dairei intihabiyesinden başlayarak reyler verildi). 
BAŞKAN - Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Dokuz kişi seçeceğiz. Bu arkadaşlar burada alenî olarak tasnifi araya memur

durlar: 
Dr. Fatma Memik (Edirne), 
Ali Rıza Esen (Siird), 

45 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, ay. y., 3.s. 
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Nafiz Aktın (Amasya), 
İbrahim Alâettin Gövsa (İstanbul), 
Gl. Naci Eldeniz (Seyhan), 
Hüseyin Cahid Yalçın (Çankırı), 
Faik Soylu (Niğde), 
Kani Karaosman (Manisa), 
Lûtfı Gören (Bolu) 
Bu arkadaşlar tasnifi araya memurdurlar. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Reye iştirak eden arkadaş 413 dür. 413 reyle ve müttefikan Ankara mebusu 

İsmet İnönü Reisicumhur seçilmiştir (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 
Kendilerini yemine davet etmeğe gidiyorum. Yemin için gelinceye kadar cel

seyi kapatıyorum."46 

Reisicumhurun And İçmesi 
Büyük Millet Meclisi'nde ikinci celse aynı gün saat 18.30'da Meclis Başkanı 

M. Abdülhalik Renda tarafından açılmış ve Reisicumhur seçilen Ankara Mebusu 
İsmet İnönü and içmiştir. Reisicumhurun and içmesini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Zabıt Ceridesi'nden iktibas ediyoruz: 

"İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 18.30 

BAŞKAN - M. Abdülhalik Renda 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Dr. Sadi Konuk (Bursa), 

Vedid Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 
BAŞKAN - Celse açılmıştır. 
B - Reisicumhurun and içmesi 
(Mebusların ayakta şiddetli ve sürekli alkışları arasında Reisicumhur İsmet 

İnönü Riyaset Kürsüsünü şereflendirdiler ve aşağıdaki surette yemin ettiler): 
Reisicumhur sıfatile Cumhuriyetin kanunlarına ve hâkimiyeti millîye esas

larına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün 
kuvvetimle sarfi mesai, Türk Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali şid
detle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye ve ilâya ve deruhde ettiğim vazifenin 
icabatına hasrı nefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm. 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 
BAŞKAN - Bir çeyrek sonra toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18.35 "47 

46 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, ay. y, S.s. 
47 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre : VI, Cild: 1, İçtimâ : F. (ikinci inikad, 10.IV.19S9) 17.s. 
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BASINDAKİ YANKILARI 
"Meclis Açıldı 

Yazan: Etem İ. Benice 
3 Nisan 1939 tarihli "Son Telgraf İstanbul'dan : 

Altıncı Büyük Millet Meclisi bugünden itibaren fiilen Türk Milletinin mukad
deratına hâkim bulunuyor. 

Memleketin yegâne hâkimi ve idaresinin mes'ulü olan Meclisin açılması ve 
işe başlaması için hiç şüphesiz iç ve dış meseleler karşısında millî bütünlüğümüz 
huzur ve asudeliğimiz için büyük bir mesned teşkil etmektedir. 

İlk birkaç gününü intihaplarla ve muhtelif seremonilerle geçirecek olan altın
cı Büyük Millet Meclisi belki de ilk günden başlayarak hummalı mesaiye davet 
eden geniş ölçüde ağır ve mesuliyetli işler vardır. Bu işlerin Meclisin dört sene
sine şâmil olanlarile ilk yılına ve fevkalâde sayılacak bu toplantısına ait olanlarını 
tahmin ediyoruz ki bir arada bugün Cümhurreisimizin Mecliste irâd buyuracak
tan açılış nutkunda bulacağız. Ve., bu nutkun aynı zamanda Türk Milletinin bah
tında Atatürk'ün büyük kaybından sonra açılmış bulunan ikinci devrin, İkinci 
Millî Şef İnönü devrinin Meclisle beraber milleti vazifelendirecek direktifleri ih
tiva edecek olan bir nutuk olacağı şüphesizdir. 

Mazide kendileri için büyük ve fevkalâde mahiyette tarihî hizmetler kay
deden meclisler kadar memlekete ve vatana hizmet ifa edeceğinden ve Millî Şefin 
direktiflerini başarmak yolunda velûd ve müessir mesaide bulunacağından emin 
bulunduğumuz altıncı Meclisin talihinde çok isteriz ki, dünyanın karmakarışık ol
duğu bu devir içinde ve fevkalâde nazik ve sürprizlerle dolu şartlar karşısında yal
nız sulh, sükûn ve Türk milletinin mütezayid refahı hâkim olsun. 

Fevkalâde hayatî ve mücbir sebepler dışında daima : 
- Yurdda sulh, cihanda sulh... 

Prensibi üzerinde duracak olan Türk iktidar mevkii için önümüzdeki dört yıl 
her şeyden önce Millî Şefin işaret buyurdukları gibi memleketin ziraî, iktisadî ve 
kültürel inkişafını hazırlıyacak, çiftçinin ve köylünün refahını getirecek olan dört 
yıl olacaktır. 

Yeni Devre Başlarken 
Yazan : F. R. ATAY 
4 Nisan 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan : 
Dün Kamutay yeni reisini, reislik divanım ve nihayet Cümhurreisini intihap 

ederek ilk vazifelerini yapmıştır. İsmet İnönü'nün seçiminde tam ve kat'î millî it
tifak bir daha tecelli etti. 
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Anayasa hükümlerine göre istifa eden Başvekil Refik Saydam, Cümhur-
reisimiz tarafından tekrar yeni hükümetin teşkiline memur edilmiştir. Bu in
tihabın dahi millet mümessillerinin rey ve fikir ittifakına tercüman olduğuna hiç 
şüphe etmiyoruz. Esasen kurtuluş harbi devrindeki ilk vekilliğindenberi, yüksek 
hizmet ve eserlerile sevgi, hürmet ve itimat kazanan Doktor Refik Saydamı, İs
met İnönü'nü Cümhurreisliği zamanına tesadüf eden İç Bakanlığı ve CHP Genel 
Sekreterliği ve iki aylık Başbakanlığı ile sevgi, hürmet ve itimadı büsbütün kuv
vetlendirmiştir. Kendisinin, çok zaman, basiretli ve başarıcı idaresine devam et
mesini dileriz. 

Hükümet listesinde iki yeni vekâlet ismi görüyoruz. Biri, Nafıa Veldletinin bir 
takım mühim vazifelerini daraltarak muhabere ve münakale, diğeri İktisat 
Vekâletinin keza bir kısım vazifelerini devralarak Ticaret Vekâleti adım almıştır. 
Deniz ve kara nakliyatı ile PTT işlerinin medenî bir memlekette ne kadar ehem
miyetli bir rol oynadığı söz götürmez. Bu hizmetler esasen birçok yerlerde diğer 
nafia işlerinden ayrılmıştır. Müsbet ve daimî faaliyete ihtiyaç gösteren münakale ve 
muhabere ihtiyaçlarımızın, müsbet ve yorulmaz bir faaliyet adamı olarak temayüz 
eden Ali Çetinkaya'mn eli altında mesud inkişaflar elde edeceği şüphesizdir. Nak
liyat cihazı ve tarifeler, iktisadî hayatımızın can damarıdır. Bu münasebetle deniz ve 
kara nakliyatı işlerini birleştirmek, ve ikisinin coordinationu'nu temin etmek gibi 
pek zarurî ve hayırlı bir tedbir de yerine gelmiş oluyor. 

İki yeni vekâlet ihdası, Doktor Refik Saydam hükümetine iki kıymetli uzuv 
kazandırdı : Nafıa Vekâletini deruhte eden General Ali Fuat Cebesoy, Atatürk 
Anadoluya ayak bastığından itibaren kumandan, nihayet asker ve mebus olarak 
kendisi ile emek birliğinde bulunmuş, ordu ve mecliste mümtaz şahsiyeti, liyakat 
ve iktidarı ile daima yüksek bir mevki muhafaza etmiştir. Ticaret vekâletine in
tihap olunan Cezmi Ercin, maliyemizin senelerdenberi başlıca mütehassısı ol
makla tanınmış güzide ve münevver bir arkadaşımızdır. Her ikisinden de Doktor 
Refik Saydam hükümetinin yeni icraat devresinde esaslı muvaffakiyetler bek
lemek hakkımızdır. 

Fikren ve kalben bir olan milletimizin bu asil vahdetini ve onun sây, terakki 
ve müdafaa aşkını temsil eden Kamutay, Türkiye'nin mütemadiyen ilerlemesi ve 
kuvvetlenmesi hususunda yeni hükümete her türlü yardımda bulunacaktır. Bu 
civanmert ve büyük ruhlu milletin itimadma, onu her sabah yeni muvaffakiyet 
haberleri ile uyandırarak şükran borcumuzu ödiyebiliriz. Bu civanmert ve büyük 
ruhlu millet, memleketteki vahdet, tesanüt ve sây cephesinin zedelenmesine asla 
müsaade etmemek, kendine hizmet eden hakikî liyakat ve değerleri takip etmek 
ve kuvvetlendirmek, yalnız ve münhasıran işe ve esere kıymet vermek kararındadır. 
En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar, bizlerin dahi onun iradesini yerine getir
mekten gayri emelimiz ve kaygımız olamaz. 
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Millî Şef Etrafında Milletin Birliği 
Yazan : Yunus Nadi 
4 Nisan 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan : 
Bugün altıncı Büyük Millet Meclisi açıldı ve kendi riyaset divanile beraber 

Cümhurreisini yeniden seçti. Millî Şef îsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bir kere daha tahakkuk eden tam ittifakile Cümhurreisimizdir. Yeni intihap 
dolayısile kabinesinin istifasını Cümhurreisine takdim eden Başvekil Doktor 
Refik Saydam, tekrar hükümeti teşkile memur edilmiş ve Devlet şefimiz tarafın
dan kabul olunan yeni kabine, Meclisin tasdikine arzolunmuştur. Bu, ihdas olu
nan iki vekâletten dolayı yeni iki Vekil fazlasile aynen eski hükümettir. Muhabere 
ve Münakale vekâleti ihdas olunmak suretile Nafıanın bir takım işlerile şimdiye 
kadar İktisat Vekâletine bağlı olan deniz nakliyatına müteferri işlerin muhabere 
ve münakale Vekâletine bağlandığı ve ticaret işlerinin müstakil bir Vekâlete tev
diine lüzum görüldüğü anlaşılmakta ve yeni hükümetin teşkilâtta ve yeni 
hükümetin teşkilâtta iktisat tarikile daha mütekâmil bir yol ihtiyar ettiği görül
mektedir. Muhabere işlerinin müstakil bir vekâleti işgal edecek surette artan 
ehemmiyetile ticaret işlerinin bilhassa milletlerarası sahasmda ve millî para kıy-
metile ihracat ve ithalât işlerinin tanziminde kazandığı incelik ve derinlik bu iş
lere daha büyük bir itina ve ihtimamla bakılmasını zarurî kılmış bulunmaktadır. 

Yeni Vekâletlerden birincisi Ali Çetinkaya'nın mücerrep gayret ve hizmetine 
tevdi olunmuştur. Ticaret işlerinin basma getirilen Cezmi Ercin, malî ve iktisadî 
sahada nazarî ve amelî vukufile temayüz eden ve şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan böyle de memlekete güzel hattâ daha kıymetli hizmetler vadeyleyen çok 
değerli bir gencimizdir. Nafıa Vekâletini deruhte eyliyen General Ali Fuad 
Cebesoy'a gelince; kendisi askerî sahada saygı değer bir kumandan olduğu kadar 
devlet işlerinde geniş mikyasta his ve fikir selâmetine malik meziyetli bir vatan
daşımızdır. 

Böylece yeni Refik Saydam hükümeti hakikî lüzuma müstenid bir tekâmülle 
daha kuvvetli bir halde karşımıza çıkmış bulunuyor. 

Bugün burada yeni intihabtan doğan yeni Meclisle bütün devlet teşkilâtı 
yenilenmiş kuvvet ve salâhiyetlerile teçhiz edilmiş oldular : 

Millî hâkimiyeti temsil eden Büyük Meclis, Cümhurreisi ve yeni hükümet, 
kaynağı millette olan kudretin yeni tecellilerinden hisselerini alarak taptaze bir 
hayatla millet hizmetine yeniden el koymuş bulundular. 

Seçim işlerini tacil ettiren dünya karışıklıklarının şimdi millî bakımdan dahilî 
hiç bir mesele gailesi olmaksızın bütün bir selâmet ve emniyetle takip olunabile
ceği şüphesiz olduğu gibi milletin refahını ve memleketin kudretini arttıracak 
çalışmalara daha büyük bir hızla devam olunabileceği de kezalik şüphesizdir. 
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Bugün burada yapılan işler son seçimle tahakkuk eden millî birliğin ve beraber
liğin en yüce timsalini teşkil etmiştir. Şimdi bütün millet ve memleket Büyük 
Meclisle Millî Şef Cümhurreisimizin ve hükümetimizin etrafında sımsıkı mevki 
almış bulunuyor. Dahilî ve haricî işlerimizin hepsi bugün teşkilâtı yenilenen mil
lî birliğin ve beraberliğin yekpare kütlesindeki büyük kudretle ileri götürülecek
tir. Bugün burada millet hâkimiyetinin tekerrür eden safhaları yirmi yıllık Atatürk 
an'anesinin mütekâmil şekillerle tevalisinden ibarettir. Atatürk bize yalnız izmih
lalden kurtarılmış bir vatan hediye etmekle kalmamış, ondan sonra devamlı mil
let yükselişinin sırlarını ve yollarını da göstermiştir. Cumhur Reisimiz İsmet 
İnönü, Büyük Atanm nurlu yolunda aynı kuvvet ve isabetle bize rehberlik etmek
te olan ve hepimizin en candan sevgi ve saygılarımızla muhat bulunan Millî 
Şefîmizdir. 

Atatürk'ten aldığımız kıymetli derslerin en ehemmiyetlisi millî birlik ve 
beraberlik dersidir ki, şimdiye kadarki muvaffakiyetlerimizin asıl temeli budur. 
Ve bundan sonra da arasız bir devamla elde edilip gitmesini istediğimiz muvaf
fakiyetler de her şeyden önce gene ve ancak bu temele dayanabilir. 

Yirmi yıllık hayatımızda millî birliğin ve beraberliğin tesisi zarureti önünde 
bazan azçok şiddetli muamelelere lüzum hasıl olmuş bulunduğunu hepimiz şim
di dahil olduğumuz merhaleden geriye bakarak uzaktan uzağa garip ve hazin 
acılarla tahattur ederiz. Fakat zamanla milletimizin olgunlaşmış kemalinin istik
balde o zaruretlere artık meydan vermiyeceğinden mütevellit bir emniyet, o garip 
ve hazin acıları hepimize unutturacak kadar büyüktür. Bizzat Atatürk 150'liklerin 
affı için kanun çıkartacak kadar şümullü bir müsamaha ile o yakın maziyi tasfiye 
etmek azminde bulunduğunu göstermişti. Millî Şef İsmet İnönü'nün de aynı yol
da yürüyerek kenarda bucakta kalmış kıymetlere el uzatmış olduğu malûmdur. Bu 
çok güzel niyetlerin ve çok yüksek manalı hareketlerin haiz oldukları ehemmiyet
le takdir ve telâkki olunacaklarını ümit etmek hakkımızdır. Ezcümle fani hayata 
gözlerini yuman Büyük Atanın büyük eseri üzerinde münakaşa, bu milletin 
tahammül etmiyeceği bir hürmetsizlik olur. Millet, Ebedî ve Millî Şeflerini her 
münakaşanın üstünde ve dışında tutan bir sevgi ile kucaklamıştır ve kucaklamak
tadır. Bu hal büyük milletimizin asalet ve nicabetinin en kuvvetli ve en kat'î delili 
sayılsa yeridir. Son seçimle bugün Ankara'da yapılan merasim, bir milletin ken
di devlet teşkilâtına atfettiği hayatî ehemmiyetin canlı ifadesinden başka bir şey 
değildi. Büyük milletin bu ulvî birlik ve beraberlik ahengi herhangi falsolu ses
lerle bozulmamalıdır ve bozulmayacaktır."48 

48 Ayın Tarihi, No: 65, Nisan 1939, 26-37. ss, 
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MECLİS'İN AÇILMASI 
(1 Kasım 1939) 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15.00 

MUVAKKAT BAŞKAN - Refet Canıtez 
MUVAKKAT KÂTİBLER: Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa), 

Vedid Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 
3 - SEÇİMLER 

1 - Meclis Reisi Seçimi 
BAŞKAN - Dahilî nizamname mucibince ilk yapacağımız iş reis intihabıdır, 

intihaba başlıyoruz. (Sivas dairei intihabiyesinden başlanarak reyler toplandı). 
BAŞKAN - Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnifi yapacak arkadaşları kura ile seçiyoruz. 
Emin Aslan Tokad (Denizli), Dr. Sadi Konuk (Bursa), Zühtü Akın (Kırklareli) 

reyleri tasnife memur edildiler. 
BAŞKAN - Riyaset için yapılan intihabın neticesini arzediyorum: 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda 359 reyle ve ittifakla Riyasete in-

tihab edilmiştir (Alkışlar). 

Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda'nın 
Meclis Reisi Seçilmesi Münasebetiyle 
1 Kasım 1939 Tarihinde Yaptığı Konuşma49 

(Mustafa Abdülhalik Renda alkışlar arasında Riyaset kürsüsüne geldiler): 
Azîz arkadaşlarım; tekrar reisliğe seçmek suretile hakkımda göstermek lûtfunda 
bulunduğunuz yüksek itimattan dolayı her birinize ayn ayrı şükran ve minnet
lerimi sunarım. 

Vazifemi ifa ederken bütün arkadaşlardan kıymetli müzaheretlerini esir
gememelerini bilhassa rica ederim (Alkışlar). 

Ruznameye devam ediyoruz." 
Arkasından reis vekilleri, idare âmirleri ve kâtiblerin seçimi yapılmıştır. 

49 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre : VI. Cild: 6, İçtimâ : 1, Birinci înikad, 1X1.1939 Çarşamba, 
6.s. 
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2 - Reis Vekilleri, İdare Âmirleri ve Kâtibler Seçimi 
BAŞKAN - Reis vekilleri için intihab yapacağız (Hepsi beraber sesleri). 

Pekâla Reis vekillikleri, İdare amirlikleri ve kâtiblikler intihabı yapılacaktır. Lüt
fen kutuları daima sağa alın ki reyler kolaylıkla verilebilsin. 

(İzmir intihab dairesinden başlanarak reyler toplandı) 
BAŞKAN - Rey vermeyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş

tir. Reylerin tasnifi için kura ile üçer arkadaş seçeceğiz. 
Reisvekillikleri için: Hamdi Ülkümen (Trabzon), Dr. Kâzım Samanlı (Deniz

li), Avni Yukaruç (Çanakkale). 
İdare amirlikleri için: Sinan Tekelioğlu (Seyhan), Ahmed Ulus (Ankara), İb

rahim Mete (Seyhan). 
Kâtiblikler için: Nuri Kayaalp (Çorum), Hamdi Kuleli (Kırklareli), Hilmi 

Uran (Seyhan). 
Bu arkadaşlar reyleri alsınlar, dışarıda tasnif yapsınlar. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Reisvekillikleri için reye iştirak eden arkadaşların adedi (363) tür. (363) rey

le Dr. Mazhar Germen (Aydın), Refet Canıtez (Bursa), Şemsettin Günaltay 
(Sivas) Reisvekilliklerine intihab edilmişlerdir (Alkışlar). 

İdare amirliklerine rey veren arkadaşların adedi (364) tür. (364) reyle Halid 
Bayrak (Ağrı), Dr. Saim Uzel (Manisa), İrfan Ferid Alpaya (Mardin) İdare amir
liklerine seçilmişlerdir (Alkışlar). 

Kâtiblikler için rey veren arkadaşların adedi (342) dir. 342 reyle Dr. Sadi 
Konuk (Bursa), Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal 
Ünal (İsparta), Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) kâtibliklere intihab 
edilmişlerdir (Alkışlar). 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) - Bendenizi ve arkadaşlarımı tekrar Reis 
vekilliklerine intihab etmek suretile tecelli ettiren itimada şükranlarımı ar-
zederim. Buna lâyık olmağa çalışacağız. Bunda muvaffakiyette en büyük sır, âmil 
müzaheretleriniz olacaktır (Alkışlar).50 

Encümenler Seçimi 
BAŞKAN - Encümenler intihabına geçiyoruz : 
Dahilî nizamnamemize göre 17 encümen intihab edilecektir. 

50 ay.y., 6-7. ss. 
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Adliye encümenine 25 
Arzuhal " 25 
Bütçe " 35 
Dahiliye " 3 0 
Divanı muhasebat " 20 
Gümrük ve inhisarlar " 20 
Hariciye " 20 
İktisad " 30 
Kütüpane " 5 
Maarif " 20 
Maliye " 20 
Meclis hesablarının tedkiki" 10 
Millî Müdafaa " 25 
Nâfıa " 20 
Sıhhat ve İ. muavenet " 20 
Teşkilât-ı Esâsiye " 20 
Ziraat " 25 âzâ 
İntihab edilecektir. 
Bursa dairei intihabiyesinden başlıyoruz : 
(Dairei intihabiye sırasile isimler okundu ve reyler kutulara atıldı) 
BAŞKAN - Reylerin tasnifi için kura çekiyorum. 
Adliye Encümeni için : 
(Kırşehir) Memed Seyfeli, (Yozgad) Celâl Arat, (Mardin) Muhittin Birgen. 
Arzuhal Encümeni için : 
(Çankırı) Fazıl Nazmi Örkün, (Eskişehir) İzzet Arukan, (Tekirdağ) Nazmi 

Trak. 
Bütçe Encümeni için: 
(Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Urfa) General Ahmed Yazgan, (Kırklareli) 

Zühtü Akın. 
Dahiliye Encümeni için: 
(Giresun) Dr. Hasan Vasıf Somyürek, (Tokad) Sıtkı Atanç, (Manisa) Asım 

Tümer. 
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Divanı Muhasebat Encümeni için : 
(Ankara) Şakir Kınacı, (İstanbul) Şükrü Âli Ögel, (Elâzığ) Fuad Ağralı. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni için : 
(Malatya) Muttalib Öker, (İstanbul) Ziya Karamursal, (Tokad) Muammer 

Develi. 
Hariciye Encümeni için : 
(Kütahya) Sadri Ertem, (Denizli) Dr. Kâzım Samanlı, (Aydın) Dr. Mazhar 

Germen. 
İktısad Encümeni için : 
(Konya) İzzet Erdal, (Çoruh) Mazhar Müfid Kansu, (Kars) Esad Özoğuz. 
Kütüpane Encümeni için : 
(Urfa) Sami İşbay, (Muğla) Hüsnü Kitabcı, (Kastamonu) Abidin Binkaya . 
Maarif Encümeni için : 
(Samsun) Naşid Fırat, (Yozgad) Ekrem Pekel, (Afyon Karahisar) Ali Çetin-

kaya. 
Maliye Encümeni için : 
(Siird) Şefik Özdemir, (Manisa) Faik Kurdoğlu, (İstanbul) Ali Rana Tarhan. 
Meclis Hesabları Tedkik Encümeni için : 
(İstanbul) Ahmed Şükrü Esmer, (Kocaeli) Kemalettin Olpak. (Kastamonu) 

Hacer Dicle. 
Millî Müdafaa Encümeni için : 
(Kocaeli) Ragıb Akça, (Çorum) İsmet Eker, (Siird) Ali Riza Esen. 
Nâfıa Encümeni için : 
(Eskişehir) Emin Sazak, (Tokad) Cemal Kovalı, (Elâzığ) Sabit Sağıroğlu. 
Sıhhat, İçtimaî ve Muavenet Encümeni için : 
(Tokad) Gl. Sıtkı Üke, (İstanbul) Gl. Kâzım Karabekir, (Trabzon) Daniş 

Eyiboğlu: 
Teşkilât-ı Esâsîye Encümeni için : 
(Kastamonu) Nuri Tamaç, (Erzurum) M. Hüsrev Göle, (İstanbul) Galib Bah

tiyar Göker. 
Ziraat Encümeni için : 
(Erzurum) Şükrü Koçak, (Kayseri) Sadettin Serim, (Manisa) Rıdvan Nafiz 

Edgüer reyleri tasnife memur edilmişlerdir. 

Reylerin tasnifine kadar celseyi tatil ediyorum."51 

51 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre : VI, Cild: 1, İçtimâ : E, 3.IV. 1939, 17.s. 
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"İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16.35 

BAŞKAN - Refet Canıtez 
KÂTİBLER: Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedit Uzgören (Kütahya) 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. 
Encümen intihablarının neticesini arzediyorum: 
Adliye Encümenine: 

Ankara Mümtaz Ökmen, Antalya Numan Aksoy, Balıkesir Osman Niyazi 
Burcu, Bingöl Feridun Fikri, Bitlis Süreyya Örgeevren, Bursa Atıf Akgüç, Bursa 
Muhittin Baha Pars, Çorum Münir Çağıl, Edirne Şeref Aykut, Erzincan Abdülhak 
Fırat, Gazianteb Ömer Asım Aksoy, Kastamonu Abidin Binkaya, Kayseri Resid 
Özsoy, Kayseri Suad Hayri Ürgüplü, Kocaeli Ragıb Akça, Kocaeli Salâh Yargı, 
Konya Fuad Gökbudak, Konya Galib Gültekin, Manisa Refik İnce, Mardin Hasan 
Menemencioğlu, Rize Dr. Saim Ali Dilemre, Rize Fuad Sirmen, Sinob Cemil 
Atay, Trabzon Faik Ahmed Barutçu, Zonguldak Şinasi Devrin. 

370 er reyle intihab edilmişlerdir. 

Arzuhal Encümenine: 
Amasya İsmail Hakkı Mumcu, Aydın Adnan Menderes, Balıkesir Fahrettin 

Tiritoğlu, Balıkesir Hayrettin Karan, Bolu Lûtfi Gören, Bursa Mustafa Fehmi 
Gerçeker, Bursa Nevzad Ayaş, Çorum Nuri Kayaalp, Denizli Tahir Berkay, 
Gazianteb Memed Şahin, Giresun Gl. İhsan Sökmen, Gümüşane Şevket Erdoğan, 
Kırşehir Dr. Yusuf Ziya Somer, Kocaeli Kemalettin Olpak, Ordu Dr. Vehbi 
Demir, Ordu Hamdi Şarlan, Ordu İsmail Camaş, Rize Raif Dinç, Samsun Meliha 
Ulaş, Samsun Naşid Fırat, Sivas Gl. Akif Öztekin Erdemgil, Sivas Hikmet Işık, 
Sivas Ziya Basara, Trabzon Süleyman Sırrı Gedik, Van Münib Boya. 

360 ar reyle intihab edilmişlerdir. 
Bütçe Encümenine: 
Ankara Yahya Galib Kargı, Bolu Dr. Zihni Ülgen, Çanakkale Rusuhî Bolayır-

lı, Diyarbakır Rüştü Bekit, Elâzığ Fethi Altay, Erzincan İskender Artun, 
Gümüşane Durak Sakarya, İçel Turhan Cemal Beriker, İsparta Mükerrem Unsal, 
İstanbul Fakihe Öymen, İstanbul Galib Bahtiyar Göker, Kastamonu Tahsin Coş-
kan, Kayseri Faik Baysal, Kayseri Sadettin Serim, Kırklareli Burhanettin Denker, 
Kırklareli Şevket Ödül, Kırşehir Memed Seyfeli, Kocaeli Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan, Konya Ali Rıza Türel, Konya Naim Hazim Onat, Kütahya Alâettin Tirioğ-
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lu, Malatya Muttalib Öker, Malatya Osman Taner, Maraş Mansur Bozdoğan, 
Mardin Rıza Erten, Muğla Hüsnü Kitaba, Muş Şükrü Ataman, Ordu Hamdi Yal
man, Seyhan Gl. Naci Eldeniz, Sivas Remzi Çiner, Trabzon Raif Karadeniz, Trab
zon Sırrı Day, Urfa Sami İşbay, Yozgad Ahmed Sungur, Yozgad Sırrı İçöz. 

371 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Dahiliye Encümenine : 
Amasya Esad Uras, Ankara Fevzi Daldal, Antalya Rasih Kaplan, Balıkesir 

Yahya Sezai Uzay, Bingöl Necmeddin Sahir, Bursa Fatin Güvendiren, Bursa Faz
lı Güleç, Çanakkale Hilmi Ergeneli, Çoruh Atıf Tüzün, Çorum İsmail Kemal Alp-
sar, Edirne Osman Şahinbaş, Erzurum Gl. Zeki Soydemir, Erzurum Nakiye El-
gün, Giresun Münir Akkaya, İzmir Resad Mimaroğlu, Kars Esad Özoğuz, Kars 
Zihni Orhun, Kayseri Ahmed Hilmi Kalaç, Kayseri Nazmi Toker, Konya Şevki 
Ergun, Malatya Emrullah Barkan, Mardin Edib Ergin, Samsun Memed Ali 
Yürüker, Samsun Zühtü Durukan, Sivas Mitat Şükrü Bleda, Tekirdağ Cemil Uy-
badın, Tokad Galib Pekel, Yozgad Ziya Arkant, Zonguldak İbrahim Etem Boz-
kurt, Zonguldak Rifat Vardar. 

368 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Divanı Muhasebat Encümenine : 
Ankara Aka Gündüz, Balıkesir Hilmi Şeremetli, Balıkesir Muzaffer Akpmar, 

Bitlis Tevfik Temelli, Bolu Cemil Özçağlar, Bolu Emin Yerlikaya, Burdur İb
rahim Necmi Dilmen, Burdur Memed Sanlı, Erzurum Nafiz Dumlu, İstanbul Gl. 
Refet Bele, Kastamonu Hacer Dicle, Kastamonu Hilmi Çoruk, Kastamonu Nuri 
Tamaç, Kırşehir Hazim Börekçi, Maraş Memed Erten, Muğla Cemal Karamuğla, 
Niğde Faik Soylu, Ordu Ahmed İhsan Tokgöz, Trabzon Mitat Aydın, Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem. 

372 şer reyle, intihab edilmişlerdir. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümenine : 
Amasya Nafiz Aktın, Bolu Dr. Emin Cemal Suda, Çanakkale Atıf Kamçıl, 

Çorum İsmet Eker, Çorum Süleyman Köstekçioğlu, Çorum Şakir Baran, Deniz
li Dr. Kâzım Samanlı, Denizli Fahri Akçakoca Akça, Diyarbakır Cahid Çubukçu, 
Eskişehir İstamat Özdamar, İstanbul Sadettin Uraz, Kocaeli Ali Dikmen, Konya 
İzzet Erdal, Mardin Gl. Seyfi Düzgören, Muğla Dr. Hüseyin Avni Ercan, Niğde 
Naim Erem, Sinob Hulusi Orucoğlu, Trabzon Daniş Eyuboğlu, Tunceli Mitat 
Yenel, Yozgad Ekrem Pekel. 

370 er reyle intihab edilmişlerdir. 
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Hariciye Encümenine: 
Ankara Falih Rıfkı Atay, Antalya Dr. Cemal Tunca, Aydın Mümtaz Kaynak, 

Bolu Hasan Cemil Çambel, Çoruh Asım Us, Diyarbakır Dr. İbrahim Tali Ön
gören, Diyarbakır Zeki Mesud Alsan, Elâzığ Fazıl Ahmed Aykaç, Erzincan Saf
fet Arıkan, Erzurum Gl. Pertev Demirhan, İstanbul Ahmed Şükrü Esmer, İstanbul 
Salâh Cimcoz, İzmir Halil Menteşe, Kars Gl. Muhittin Akyüz, Kocaeli İbrahim 
Süreyya Yiğit, Konya Ali Muzaffer Göker, Manisa Hikmet Bayur, Sivas Necmet
tin Sadak, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı, Tokad Nâzım Poroy. 

349 ar reyle intihab edilmişlerdir. 
İktisad Encümenine: 
Afyon Karahisar Berç Türker, Afyon Karahisar Hamza Erkan, Afyon 

Karamsar İzzet Akosman, Ankara Ahmed Ulus, Ankara Muammer Eriş, Aydın 
Nazmi Topcoğlu, Diyarbakır Veli Necdet Sungütay, Edirne Fuad Balkan, Erzin
can Salih Başotaç, Eskişehir Emin Sazak, Gazianteb Nuri Pazarbaşı, Giresun İs
mail Sabuncu, Gümüşane Edib Servet Tor, İçel Dr. Muhtar Berker, İstanbul 
Abidin Daver, İstanbul Ahmed Hamdi Denizmen, İzmir Benal Anman, İzmir Dr. 
Mustafa Bengisu, İzmir Memed Aldemir, Kars Kahraman Anklı, Kastamonu 
Muharrem Celâl Bayar, Konya Ahmed Hamdi Dikmen, Konya Kâzım Okay, 
Kütahya Besim Atalay, Niğde Dr. Rasim Ferid Talay, Rize Hasan Cavid, Seyhan 
Şemsa İşcan, Siird Naki Bekmen, Sinob Yusuf Kemal Tengirşenk, Zonguldak 
Hasan Karabacak. 

378 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Kütüpane Encümeni: 
Bilecik Dr. Gl. Besim Ömer Akalın, Çorum Dr. Mustafa Cantekin, Malatya 

Mihri Pektaş, Niğde Hazım Tepeyran. 
370 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Maarif Encümenine : 
Ankara Belkis Baykan, Antalya Türkân Örs, Balıkesir İsmail Hakkı Uzunçar-

şılı, Çanakkale Avni Yukaruç, Çanakkale Reşad Nuri Güntekin, Giresun Talât 
Onay, Hakkâri İzzet Ulvi Aykurd, İçel Emin İnankur, İstanbul Ali Kâmi Akyüz, 
İstanbul İbrahim Alâettin Gövsa, İzmir Nazmi İlker, İzmir Şehime Yunus, Kars 
Fuad Köprülü, Manisa Rıdvan Nafiz Edgüer, Ordu Ali Canib Yöntem, Ordu 
Selim Sırrı Tarcan, Tokad Hasib Ahmed Aytuna, Trabzon Halil Nihad Boztepe, 
Trabzon Hamdi Ülkümen, Urfa Refet Ülgen. 

363 er reyle intihab edilmişlerdir. 
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Maliye Encümenine : 
Afyon K. Cemal Akçm, Afyon K. Haydar Çerçel, Ağrı İhsan Tav, Bursa Dr. 

Galib Kahraman, Diyarbakır Zülfü Tiğrel, Erzurum Münir Hüsrev Göle, Gazian-
teb Ahmed Aksu, İstanbul Atıf Bayındır, İzmir Kâmil Dursun, Kayseri Ömer Tas-
çıoğlu, Kırklareli Hamdi Kuleli, Kırşehir İzzet Özkan, Kocaeli İbrahim Tolon, 
Konya Kâzım Gürel, Malatya Mahmud Nedim Zabcı, Manisa Faik Kurdoğlu, 
Niğde Dr. Abravaya Marmaralı, Rize Kemalettin Kâmi, Van İbrahim Arvas, Zon
guldak Yusuf Ziya Özençi. 

400 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Meclis Hesablan Tedkik Encümenine : 
Ankara Rifat Araz, Ankara Şakir Kmacı, Balıkesir Memed Emir, Çankırı 

Ziya Esen, Çoruh Mazhar Müfid Kansu, İstanbul Ziya Karamursal, Malatya Dr. 
Hilmi Oytâç, Muş Hakkı Kılıcoğlu, Seyhan İbrahim Mete, Van Hakkı Ungan. 

359 ar reyle intihab edilmişlerdir. 
Millî Müdafaa Encümenine : 
Balıkesir Hacim Çarıklı, Bilecik Salih Bozok, Çankırı Dr. Akif Arkan, Çorum 

Eyüb Sabri Akgöl, Diyarbakır Gl. Kazım Sevüktekin, Erzurum Aziz Akyürek, 
Erzurum Salim Altuğ, Erzurum Şükrü Koçak, Gümüşane Hasan Fehmi Ataç, 
Gümüşane Yusuf Ziya Zarbım, İstanbul Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel, Kars 
Hüsrev Kızıldoğan, Kars Şerafettin Karacan, Konya Vehbi Bilgin, Malatya Gl. 
Osman Koptagel, Manisa Kâzım Nami Duru, Maraş Hasan Reşid Tankud, Muğ
la Sadullah Güney, Samsun Amiral Fahri Engin, Samsun Ruşeni Barkın, Seyhan 
Sinan Tekelioğlu, Sinob Cevdet Kerim İncedayı, Tekirdağ Rahmi Apak, Urfa Gl. 
Ahmed Yazgan, Yozgad Celâl Arat. 

365 er reyle intihab edilmişlerdir. 
Nâfıa Encümenine : 
Afyon K. Mebrure Gönenç, Ankara Arif Baytın, Ankara Eşref Demirel, 

Çoruh Ali Riza Erem, Elâzığ Fuad Ziya Çiyiltepe, Erzincan Aziz Samih İlter, Es
kişehir İzzet Arakan, Eskişehir Osman Işın, İsparta Hüsnü Özdamar, İzmir Sadet
tin Epikmen, Kütahya Sadri Ertem, Malatya Memed Şevket Özpazarbaşı, Malat
ya Vasıf Çinay, Manisa Osman Ercin, Niğde Halid Mengi, Sivas Abdurrahman 
Naci Demirağ, Tokad Gl. Sıtkı Üke, Tunceli Sami Erkman, Urfa Şeref Uluğ, Yoz
gad Veled İzbudak. 

376 şar reyle intihab edilmişlerdir. 
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Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenine : 

Ağrı Dr. Hüsamettin Kural, Ankara Dr. Taptas, Antalya Dr. Münir Soykan, 
Aydın Dr. Şakir Şener, Bilecik Dr. Muhlis Suner, Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt, Bursa Dr. Refik Güran, Denizli Dr. Hamdi Berkman, Edirne Dr. Fatma 
Memik, Gazianteb Dr. Memed Ali Ağakay, Giresun Dr. Hasan Vasıf Somyürek, 
Kastamonu Rıza Saltuğ, Kayseri Salih Turgay, Kocaeli Dr. Fuad Sorağman, Kon
ya Dr. Osman Şevki Uludağ, Kütahya Dr. Ali Süha Delilbaşı, Manisa Asım 
Tümer, Mardin Dr. Rıza Levent, Tekirdağ Nazmi Trak, Zonguldak Hüsamettin 
Okan. 

359 ar reyle intihab edilmişlerdir. 

Teşkilât-ı Esâsiye Encümenine : 

Balıkesir Gl. Kâzım Özalp, Bolu Fethi Okyar, Çankırı Fazıl Nazmi Örkün, 
Çankırı Hüseyin Cahid Yalçın, Denizli Necib Ali Küçüka, Eskişehir Yusuf Ziya 
Özer, İçel Gl. Cemal Mersinli, İstanbul Gl. Kâzım Karabekir, İzmir Celâl Bayar, 
İzmir Mahmud Esad Bozkurd, Kastamonu Dr. Tevfik Aslan, Kırklareli Dr. Fuad 
Umay, Kütahya Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kütahya Receb Peker, Manisa Kenan 
Örer, Muğla Yunus Nadi, Samsun Süleyman Necmi Selman, Seyhan Ali Münif 
Yegena, Tokad Resai Erişken, Urfa Memed Emin Yurdakul. 

372 şer reyle intihab edilmişlerdir. 

Ziraat Encümenine: 
Aydın Nuri Göktepe, Balıkesir Rahmi Selçuk, Denizli Emin Aslan Tokad, 

Denizli Yusuf Başkaya, Edirne Faik Kaltakkıran, Giresun Fikret Atlı, Elâzığ Sabit 
Sağıroğlu, İçel Ahmed Ovacık, İzmir Rahmi Köken, Kars Ömer Küntay, Kırk
lareli Zühtü Akın, Kocaeli İbrahim Dıblan, Malatya Nasuhi Baydar, Manisa Hüs
nü Yaman, Manisa Kani Karaosman, Manisa Yaşar Özey, Maraş Dr. Abdülkadir 
Kemali Bayazit, Mardin Muhittin Birgen, Seyhan Damar Arıkoğlu, Seyhan İs
mail Safa Özler, Seyhan Tevfik Tarman, Siird Ali Rıza Esen, Siird Şefik Özdemir, 
Sivas Atıf Esenbel Sivas İsmail Memed Uğur. 

371 er reyle intihab edilmişlerdir."52 

52 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 1, İçtimâ: E, İkinci İnikad, 10.IV.1939, 18-20. s.s.; 
Akşam Gazetesi, 11.4.1939, 1, 11. ss. 
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Encümenler Seçimi (6.XI. 1939) 
Encümen seçimleri, 6.XI.1939 Pazartesi günü yapılmıştır:53 

"1 - Encümenler Seçimi 
BAŞKAN - Şimdi encümenler intihabını yapacağız. 
Dahilî nizamname mucibince Adliye encümenini 25, Arzuhal encümeni 25, 

Bütçe encümeni 35, Dahiliye encümeni 30, Divam muhasebat encümeni 20, 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 20, Hariciye encümeni 20, İktisad encümeni 30, 
Kütüpane encümeni 5, Maarif encümeni 20, Maliye encümeni 20, Meclis hesab-
ları tedkikı encümeni 10, Millî müdafaa encümeni 25, Nâfıa encümeni 20, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümeni 20, Teşkilâtı esâsîye encümeni 20, Ziraat en
cümeni 25 azadan mürekkebdir. 

Lütfen reylerinizi bu cihetten girerek veriniz. 
(İstanbul intihab dairesinden rey toplanmağa başlandı). 
BAŞKAN - Rey vermiyen zevat var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir? 
Reyleri tasnif için arkadaşlan kura ile seçiyoruz. 
Adliye Encümeni için : 
Sadettin Serim (Kayseri), Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri), Cevdet Kerim İn-

cedayı (Sinob). 
Arzuhal Encümeni için : 
Muhittin Baha Pars (Bursa), Hamdi Berkman (Denizli), Hüseyin Ekşi (Ordu). 
Bütçe Encümeni için : 
Tevfik Tarman (Seyhan), Şükrü Koçak (Erzurum), Şehime Yunus (İzmir); 
Dahiliye Encümeni için : 
Ali Rana Tarhan (İstanbul), Rifat Araz (Ankara), Osman Şahinbaş (Edirne); 
Divanı Muhasebat Encümeni için : 
Naim Hazim Onat (Konya), Nazmi Toker (Kayseri), Osman Taner (Malat

ya); 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni için : 
Hacer Dicle (Kastamonu), Fuad Gökbudak (Konya), Rahmi Köken (İzmir); 

53 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ : 1, Cild: 6 İkinci İnikad, 6.XI. 1939 Pazartesi, 10-
14. ss. 
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Hariciye Encümeni için: 
Asım Us (Çoruh), İsmail Safa Özler (Seyhan), Abdülhak Fırat (Erzincan); 
İktısad Encümeni için : 
Akagündüz (Ankara), Remzi Ünlü (İsparta), Adnan Menderes (Aydın), Bu zat 

yoktur, yerine başkasını seçiyoruz. Halil Nihat Boztepe (Trabzon); 
Kütüpane Encümeni için: 
Dr. Refik Saydam (İstanbul), Burhanettin Denker (Kırklareli), İsmet Eker 

(Çorum); 
Maarif Encümeni için : 
Gl. Zeki Soydemir (Erzurum), Nuri Pazarbaşı (Gazianteb), Şevki Ergun 

(Konya); 
Maliye Encümeni için: 
Fuad Ağralı (Elâzığ), Galib Pekel (Tokad), Zühtü Akın (Kırklareli); 
Meclis Hesabları Tedkikı Encümeni için : 
Ahmed Hamdi Denizmen (İstanbul), Memed Şahin (Gazianteb), Hilmi Çoruk 

(Kastamonu); 
Millî Müdafaa Encümeni için : 
Mükerrem Unsal (İsparta), Memed Emin Yurdakul (Urfa), Numan Aksoy 

(Antalya); 
Nâfıa Encümeni için: 
Kâzım Okay (Konya), Yunus Nadi (Muğla), Süleyman Köstekçioğlu 

(Çorum); 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni için : 
Belkis Baykan (Ankara), Emin İnankur (İçel), Reşat Nuri Güntekin (Çanak

kale); 
Teşkilât-ı Esâsîye Encümeni için : 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas), Or. Gl. Ali Sait Akbaytuğan (Kocaeli), 

İrfan Ferid Alpaya (Mardin); 
Ziraat Encümeni için : 
Dr. Akif Arkan (Çankırı), Nakiye Elgün (Erzurum), Sadettin Uraz (İstanbul). 
Reylerin tasnifi neticesine kadar celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15.40 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16.15 

BAŞKAN - Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. 
Encümenler intihabına aid verilen reylerin neticesini arzediyorum : 
Adliye Encümenine : 
Ankara Mümtaz Ökmen, Antalya Numan Aksoy, Balıkesir Hacim Çarıklı, 

Balıkesir Osman Niyazi Burcu, Bingöl Feridun Fikri, Bitlis Süreyya Örgeevren, 
Bursa Atıf Akgüç, Bursa Muhittin Baha Pars, Çorum Münir Çağıl, Erzincan Ab-
dülhak Fırat, Gazianteb Ömer Asım Aksoy, Kastamonu Abidin Binkaya, Kayseri 
Reşid Özsoy, Konya Fuad Gökbudak, Konya Galib Gültekin, Manisa Refik İnce, 
Mardin Hasan Menemencioğlu, Rize Dr. Saim Ali Dilemre, Rize Fuad Sirmen, 
Sinob Cemil Atay, Tokad Sıtkı Atanç, Trabzon Faik Ahmed Barutçu, Zonguldak 
Şinasi Dervin. 

292 şer; 
Arzuhal Encümenine : 
Amasya İsmail Hakkı Mumcu, Balıkesir Feyzi Sözener, Balıkesir Hayrettin 

Karan, Bolu Lûtfi Gören, Bursa Mustafa Fehmi Gerçeker, Çorum Nuri Kayaalp, 
Gazianteb Memed Şahin, Giresun Gl. İhsan Sökmen, Gümüşane Şevket Erdoğan, 
Kırşehir Dr. Yusuf Ziya Somer, Kocaeli İbrahim Tolon, Niğde Naim Erem, Ordu 
Dr. Vehbi Demir, Ordu Hamdi Şarlan, Ordu İsmail Çamas, Rize Raif Dinç, Sam
sun Meliha Ulaş, Samsun Naşid Fırat, Sinob Cemal Aliş, Sivas Gl. Akif Öztekin 
Erdemgil, Sivas Ziya Basara, Tokad Muammer Develi, Van Münib Boya. 

295 er; 
Bütçe Encümenine : 
Ankara Yahya Galib Kargı, Bolu Dr. Zihni Ülgen, Bursa Nevzat Ayaş, Diyar

bakır Rüştü Bekit, Elâzığ Fethi Altay, Erzincan İskender Artun, Giresun Münir 
Akkaya, Gümüşane Durak Sakarya, İçel Turhan Cemal Beriker, İsparta Müker-
rem Unsal, İsparta Remzi Ünlü, İstanbul Fakihe Öymen, Kastamonu Tahsin Coş-
kan, Kayseri Faik Baysal, Kayseri Sadettin Serim, Kayseri Suad Hayri Ürgüblü, 
Kırklareli Burhanettin Denker, Kocaeli Orgeneral Ali Said Akbaytuğan, Kocaeli 
Salâh Yargı, Konya Ali Rıza Türel, Konya Naim Hazim Onat, Kütahya Alâettin 
Tiridoğlu, Malatya Muttalib Öker, Maraş Mansur Bozdoğan, Mardin Rıza Erten, 
Muğla Hüsnü Kitaba, Muş Şükrü Ataman, Ordu Hamdi Yalman, Seyhan Damar 
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Ankoğlu, Seyhan Gl. Naci Eldeniz, Sivas Remzi Çiner, Trabzon Sırrı Day, Urfa 
Sami İşbay, Yozgad Ahmed Sungur, Yozgad Sırrı İçöz, 

291 er; 
Dahiliye Encümenine: 
Ankara Fevzi Daldal, Antalya Rasih Kaplan, Antalya Tayfur Sökmen, 

Balıkesir Fahrettin Tiridoğlu, Balıkesir Yahya Sezai Uzay, Bingöl Necmeddin 
Sahir, Bursa Fatin Güvendiren, Çanakkale Hilmi Ergeneli, Çoruh Atıf Tüzün, 
Çorum İsmail Kemal Alpsar, Erzurum Gl. Zeki Soydemir, Erzurum Nakiye El-
gün, İzmir Memed Aldemir, Kars Esad Özoğuz, Kayseri Ahmed Hilmi Kalaç, 
Konya Şevki Ergun, Kütahya Sadri Ertem, Malatya Emrullah Barkan, Maraş Ziya 
Kayran, Mardin Edib Ergin, Samsun Memed Ali Yürüker, Sivas Mitat Şükrü 
Bleda, Tekirdağ Cemil Uybadın, Tokad Galib Pekel, Trabzon Salise Abanozoğlu, 
Yozgad Salim Korkmaz, Yozgad Ziya Arkant, Zonguldak İbrahim Etem Bozkurd, 
Zonguldak Rifat Vardar, 

294 er; 
Divanı Muhasebat Encümenine: 
Afyon Karahisar Cemal Akçın, Ankara Aka Gündüz, Balıkesir Hilmi 

Seremetli, Bitlis Tevfik Temelli, Bolu Cemil Özçağlar, Bolu Emin Yerlikaya, 
Burdur İbrahim Necmi Dilmen, Burdur Memed Sanlı, Çanakkale Rusuhi Bulayır-
lı, Erzurum Nafiz Dumlu, İstanbul Gl. Refet Bele, Kastamonu Hacer Dicle, Kas
tamonu Nuri Tamaç, Kırşehir Hazim Börekçi, Maraş Memed Erten, Niğde Faik 
Soylu, Ordu Ahmed İhsan Tokgöz, Sivas Mergube Gürleyük, Tunceli Haydar 
Rüştü Öktem, 

288 er; 
Gümrük ve İnhisarlar Encümenine : 
Amasya Nafiz Aktın, Çanakkale Atıf Kamçıl, Çorum İsmet Eker, Çorum 

Süleyman Köstekcioğlu, Çorum Şakir Baran, Denizli Fahri Akçakoca Akça, 
Diyarbakır Cahid Çubukçu, Erzurum Münir Hüsrev Göle, Eskişehir İstemat Öz-
damar, Kocaeli Ali Dikmen, Konya İzzet Erdal, Kütahya Mustafa Bacak, Malat
ya Osman Taner, Mardin Gl. Seyfi Düzgören, Ordu Hüseyin Ekşi, Rize Ali Zırh, 
Seyhan Şemsa İşçen, Sinob Hulusi Orucoğlu, Trabzon Daniş Eyiboğlu, Yozgad 
Ekrem Pekel, 

292 şer; 
Hariciye Encümenine : 
Ankara Falih Rıfkı Atay, Antalya Cezmi Ercin, Antalya Dr. Cemal Tunca, 

Bolu Hasan Cemil Çambel, Çoruh Asım Us, Diyarbakır Dr. İbrahim Tali Ön-
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gören, Diyarbakır Zeki Mesud Alsan, Elâzığ Fazıl Ahmed Aykaç, Erzincan Saf
fet Arıkan, Erzurum Gl. Pertev Demirhan, İstanbul Ahmed Şükrü Esmer, İstanbul 
Salâh Cimcoz, İzmir Halil Menteşe, Kars Gl. Muhittin Akyüz, Kocaeli İbrahim 
Süreyya Yiğit, Konya Ali Muzaffer Göker, Manisa Hikmet Bayur, Sivas Necmed-
din Sadak, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı, Tokad Nâzmı Poroy, 

290 ar; 
İktisad Encümenine : 
Afyon Karahisar Berç Türker, Afyon Karahisar Hamzâ Erkan, Afyon 

Karahisar İzzet Akosman, Ankara Ahmed Ulus, Ankara Muammer Eriş, Bursa 
Fazlı Güleç, Denizli Tahir Berkay, Diyarbakır Veli Necdet Sünkitay, Edirne Fuad 
Balkan, Edirne Temel Göksel, Erzincan Salih Başotaç, Eskişehir Emin Sazak, 
Gazianteb Nuri Pazarbaşı, Giresun İsmail Sabuncu, Gümüşane Edib Servet Tör, 
İçel Dr. Muhtar Berker, İstanbul Abidin Daver, İstanbul Ahmed Hamdi Denizmen, 
İzmir Benal Anman, Kars Kahraman Anklı, Kastamonu Muharrem Celâl Bayar, 
Konya Ahmed Hamdi Dikmen, Konya Kâzım Okay, Kütahya Besim Atalay, Niğ
de Dr. Rasim Ferid Talay, Rize Hasan Cavid, Sinob Yusuf Kemal Tengirşenk, Tun
celi Mitat Yenel, Zonguldak Hasan Karabacak, Zonguldak Mustafa Bozma, 

293 er; 
Kütüpane Encümenine : 
Bilecik Dr. Gl. Besim Ömer Akalın, Çorum Dr. Mustafa Cantekin, Malatya 

Mihri Pektaş, Niğde Hazim Tepeyran, 
290 ar: 
Maârif Encümenine : 
Ankara Belkis Baykan, Antalya Türkân Örs, Balıkesir İsmail Hakkı Uzunçar-

şılı, Çanakkale Avni Yukaruç, Çanakkale Reşad Nuri Güntekin, Giresun Talât 
Onay, Hakkâri İzzet Ulvi Aykurd, İçel Emin İnankur, İstanbul Ali Kâmi Akyüz 
İstanbul İbrahim Alâettin Gövsa, İzmir Nazmi İlker, İzmir Şehime Yunus, Kars 
Fuad Köprülü, Manisa Rıdvan Nafiz Edgüer, Ordu Ali Canib Yöntem, Ordu 
Selim Sırrı Tarcan, Tokad Hasip Ahmed Aynına, Trabzon Halil Nihad Boztepe, 
Trabzon Hamdi Ülkümen, Urfa Refet Ülgen, 

290 ar; 
Maliye Encümenine: 
Afyon K. Haydar Çerçel, Bursa Dr. Galib Kahrama, Diyarbakır Zülfü Tiğrel, 

Gazianteb Ahmed Aksu, İstanbul Atıf Bayındır, İzmir Kâmil Dursun, İzmir 
Reşad Mimaroğlu, Kayseri Ömer Taşçıoğlu, Kırklareli Hamdi Kuleli, Kırşehir İz-
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zet Özkan, Kırşehir Memed Seyfeli, Konya Kâzım Gürel, Malatya Mahmud 
Nedim Zabcı, Malatya Nasuhi Baydar, Manisa Faik Kurdoğlu, Niğde Dr. Ab-
ravaya Marmaralı, Rize Kemalettin Kamu, Tokad Cemal Kovalı, Van İbrahim Ar-
vas, Zonguldak Yusuf Ziya Özençi, 

290 ar; 
Meclis Hesaplan Tedkik Encümenine : 
Ankara Rifat Araz, Ankara Şakir Kınacı, Balıkesir Memed Emir, Çankırı 

Ziya Esen, Çoruh Mazhar Müfid Kansu, İstanbul Ziya Karamursal, Malatya Dr, 
Hilmi Oytaç, Muş Hakkı Kılıçoğlu, Seyhan İbrahim Mete, Van Hakkı Ungan, 

296 şar; 
Millî Müdafaa Encümenine : 
Aydın Mümtaz Kaynak, Bilecik Salih Bozok, Çankırı Dr. Akif Arkan, Çorum 

Eyüb Sabri Akgöl, Diyarbakır Gl. Kâzım Sevüktekin, Erzurum Aziz Akyürek, 
Erzurum Şükrü Koçak, Gümüşane Hasan Fehmi Ataç, Gümüşane Yusuf Ziya 
Zarbun, İçel Gl. Cemal Mersinli, İstanbul Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel, Kars 
Hüsrev Kızıldoğan, Kayseri Nazmı Toker, Konya Vehbi Bilgin, Malatya Gl. Os
man Koptagel, Manisa Kâzım Nami Duru, Muğla Sadullah Güney, Samsun 
Amiral Fahri Engin, Samsun Ruşeni Barkın, Seyhan Sinan Tekelioğlu, Sinob 
Cevdet Kerim İncedayı, Tekirdağ Rahmi Apak, Urfa Gl. Ahmed Yazgan, Yozgad 
Celâl Arat, 

295 şer; 
Nâfıa Encümenine : 
Afyon K. Mebrure Gönenç, Ankara Arif Baytın, Ankara Eşref Demirel, Çoruh 

Ali Rıza Eren, Elâzığ Fuad Ziya Çiyiltepe, Erzincan Aziz Samih İlter, Eskişehir İz
zet Arukan, Eskişehir Osman Işın, Gazianteb Dr. Abdurrahman Melek, İsparta 
Hüsnü Özdamar, İzmir Sadettin Epikmen, Malatya Memed Şevket Özpazarbaşı, 
Malatya Vasıf Çınay, Manisa Osman Ercin, Niğde Halid Mengi, Sivas Abdurrah
man Naci Demirağ, Tunceli Sami Erkman, Urfa Razi Soyer, Urfa Şeref Uluğ, 

293 er; 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenine : 
Ağrı Dr. Hüsamettin Kural, Ankara Dr. Taptas, Antalya Dr. Münir Soykam, 

Aydm Dr. Şakir Şener, Bilecik Dr. Muhlis Suner, Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt, Bursa Dr, Refik Güran, Denizli Dr. Hamdi Berkman, Denizli Dr. Kâzım 
Samanlı, Edirne Dr. Fatma Memik, Gazianteb Dr. Memed Ali Ağakay, Giresun Dr. 
Hasan Vasıf Somyürek, Kastamonu Rıza Saltuğ, Kayseri Salih Turgay, Kocaeli Dr. 

507 



Fuad Sorağman, Konya Dr. Osman Şevki Uludağ, Kütahya Dr. Ali Süha Delilbaşı, 
Manisa Asım Tümer, Tekirdağ Nazmi Trak, Zonguldak Hüsamettin Okan, 

281 er; 

Teşkilât-ı Esâsiye Encümenine : 
Ağrı İhsan Tav, Balıkesir Gl. Kâzım Özalp, Çankırı Fazıl Nezmi Örkün, Çan

kırı Hüseyin Cahid Yalçın, Denizli Necib Ali Küçüka, Eskişehir Yusuf Ziya Özer, 
İstanbul Gl. Kâzım Karabekir, İzmir Celâl Bayar, İzmir Mahmud Esad Bozkurd, 
Kastamonu Dr. Tevfîk Aslan, Kastamonu Rauf Orbay, Kırklareli Dr. Fuad Umay, 
Kütahya Receb Peker, Manisa Kenan Örer, Muğla Yunus Nadi, Samsun Süley
man Necmi Selmen, Seyhan Ali Münif Yegena, Tokad Resai Erişken, Urfa 
Memed Emin Yurdakul, 

279 ar ve 

Ziraat Encümenine : 
Aydın Nuri Göktepe, Balıkesir Rahmi Selçuk, Denizli Emin Aslan Tokad, 

Denizli Yusuf Başkaya, Edirne Faik Kaltakkıran, Elâzığ Sabit Sağıroğlu, Giresun 
Fikret Atlı, İçel Ahmed Ovacık, İzmir Rahmi Köken, Kars Ömer Küntay, Kırk
lareli Zühtü Akın, Kocaeli İbrahim Dıblan, Manisa Hüsnü Yaman, Manisa Kani 
Karaosman, Manisa Yaşar Özey, Maraş Dr. Abdülkadir Kemali Bayazit, Mardin 
Muhittin Birgen, Seyhan İsmail Safa Özler, Seyhan Tevfîk Tannan, Siird Ali Rıza 
Esen, Siird Naki Bekmen, Siird Şefik Özdemir, Sivas Atıf Esenbel, Sivas İsmail 
Memed Uğur, Trabzon Şerif Bilgen, 

287 şer reyle intihab edilmişlerdir. 
Bu günkü evrakı varidede bir muahedename vardır. Hariciye ve Millî 

Müdafaa encümenlerine havale olunmuştur. Hükümet, bu iki encümenin müş
tereken çalışarak bu işi çıkarmasını rica ediyor. Bu teklifi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. Encümenlerin mümkün olduğu 
kadar süratle, hattâ, bu gün teşkilâtlarını yaparak işe başlamalarını bilhassa rica 
ederim. 

Başkaca işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere celseyi 
kapıyorum." 
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MECLİS'İN AÇILMASI 
(1 Kasım 1940) 

SEÇİMLER 
"Meclis Reisi Seçimi 
BAŞKAN - Dahilî nizamnamemiz mucibince ilk yapılacak iş, Reis in

tihabıdır. Şimdi bu intihaba başlıyoruz. Lütfen kürsüye konulacak olan kutulara 
reylerinizi atınız. Kolaylık olmak üzere sağdan gelinmesini rica ederim. 

(Çorum intihab dairesinden başlanarak reyler toplandı). 
BAŞKAN - Rey vermeyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin tasnifini yapacak arkadaşlar için kura çekilecektir. 
Gl. Naci Tınaz (Bursa), Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa), Emrullah Barkan 

(Malatya, reylerin tasnifine memur edildiler. 
BAŞKAN - Tasnifin nihayetine kadar celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16.05 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16.15 

MUVAKKAT BAŞKAN - Refet Canıtez 
MUVAKKAT KÂTİBLER: Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 
BAŞKAN - Celse açılmıştır. Riyaset intihabının neticesini arzediyorum: 
Meclis Riyasetine Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda (364) reyle ve 

mevcud azanın ittifakile seçilmiştir (Alkışlar). 
(Mustafa Abdülhalik Renda sürekli alkışlar arasında Riyaset makamına geldi). 

Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda'nın 
Meclis Reisi Seçilmesi Münasebetiyle 
1 Kasım 1940 Tarihinde Yaptığı Konuşma54 

BAŞKAN - Çok aziz arkadaşlarım, yeniden Reisliğe seçmek suretile göster
mek lütfunda bulunduğunuz yüksek teveccüh ve itimaddan dolayı her birinize ay
rı ayrı şükran ve minnetlerimi arzederim. (Alkışlar, muvaffakiyetler sesleri)." 

54 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 14, İçtimâ: 2, Birinciİnikad, 1.XII940, Cuma, 8.s. 
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Meclis Başkanının konuşmasının ardından, Reis vekilleri, idare âmirleri ve 
kâtiplerin seçimine geçilmiştir. 

"2- Reis Vekilleri, İdare Âmirleri ve Kâtibler Seçimi 
BAŞKAN - Ruznamemize devam ediyoruz. Üç Reis vekili, üç idare âmiri ve 

altı Riyaset Divânı Kâtibi seçeceğiz. İsimler ayrı ayrı kâğıda yazılarak sağdan 
girilirse zahmetsiz olur. 

(İstanbul intihab dairesinden başlanarak reyler toplandı). 
BAŞKAN - Rey vermeyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Ârâyı tasnif için üçer arkadaş seçeceğiz. 
Evvelâ reis vekillerinden başlıyoruz. 
Sadullah Güney (Muğla), Asım Us (Çoruh), Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa). 
Bu arkadaşlar Reis vekilleri için verilmiş olan ârâyı tasnif edeceklerdir. 
Dr. Hüseyin Ülkü (Kırşehir), Kahraman Anklı (Kars), Nafi Atuf Kansu 

(Giresun). 
Bu arkadaşlar da idare âmirleri için verilmiş olan reyleri tasnif edeceklerdir. 
İbrahim Süreyya Yiğit (Kocaeli), Dr. Şakir Şener (Aydm), Hikmet Işık 

(Sivas). 
Bu arkadaşlar da kâtibliklere aid olan ârâyı tasnif edeceklerdir. 
Reylerin tasnif neticesini arzediyorum: 
Reis vekillikleri için rey veren arkadaşların adedi (35) tir. (335) reyle Aydın 

mebusu Dr. Mazhar Germen, Bursa mebusu Refet Canıtez, Sivas mebusu Şem
settin Günaltay reis vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar, Allah muvaffak etsin 
sesleri). 

İdare amirlikleri için rey veren arkadaşların adedi (332) dir. Ağrı mebusu 
Halid Bayrak, Manisa mebusu Dr. Saim Uzel, Mardin mebusu İrfan Ferid Alpaya 
(332) şer reyle idare amirliklerine seçilmişlerdir (Alkışlar). 

Kâtiblikler için reye iştirak eden arkadaşların adedi (333) dür. Bingöl mebusu 
Necmeddin Sahir, Çanakkale mebusu Bekir Kaleli, Hatay mebusu Hamdi Selçuk, 
Kütahya mebusu Vedid Uzgören, Niğde mebusu Cavid Oral (333) er reyle seçil
mişlerdir. (Alkışlar). 

REFET CANITEZ (Bursa) - Reis vekilliklerine tekrar intihab etmek suretiy
le muhterem arkadaşların gerek şahsıma, gerek diğer iki arkadaşım hakkında gös-
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terdikleri yüksek teveccüh ve itimad bizim için çok kıymetlidir. Buna müstehak 
olduğumuzu isbata çalışmak da bizim için bir vazifedir, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN - Bugünkü ruznamemiz bitmiştir. İhtisas cetvelleri asılmıştır, en
cümenler intihabını yapmak ve bu aym sekizinci Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere celseyi tatil ediyorum."55 

Encümen seçimleri, 8.XI.1940 Cuma günü yapılmış ve aşağıdaki şekilde 
cereyan etmiştir.56 

"1 - Encümenler Seçimi 
BAŞKAN - Ruznamemizde encümenler intihabı vardır. Adliye encümeni için 25, 

Arzuhal encümeni için 25, Bütçe encümeni için 35, Dahiliye encümeni için 30, 
Divanı muhasebat encümeni için 20, Gümrük ve inhisarlar encümeni için 20, 
Hariciye encümeni için 20, İktisad encümeni için 30, Kütüpane encümeni için 5, 
Maarif encümeni için 20, Maliye encümeni için 20, Meclis hesablannın tedkikı 
encümeni için 10, Millî Müdafaa encümeni için 25, Nâfıa encümeni için 20, Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümeni için 20, Teşkilâtı esâsiye encümeni için 20, 
Ziraat encümeni için 25 aza seçilecektir. Yoklama suretile isimleri okundukça 
azayi kiram, reylerini sepetlere atsınlar. 

Kars dairei intihabiyesinden itibaren rey toplama muamelesine başlıyoruz. 
(Reyler toplandı): 
BAŞKAN - Bir taraftan da tasnifi yapacak arkadaşlar için kura çekilecektir. 
(Rey toplama muamelesi bitmiştir). 
Tasnifi yapacak arkadaşlar kura çekilerek tesbit edilmiştir, isimlerini arz-

ediyorum: 
Adliye Encümeni için : 
Reşad Mimaroğlu (İzmir), Memed Seyfeli (Kırşehir), Dr. Abravaya (Niğde); 
Arzuhal Encümeni için: 
Salim Korkmaz (Yozgad), Memed Aldemir (İzmir), Eşref Demirci (Ankara). 
Bütçe Encümeni için : 
İsmail Hakkı Mumcu (Amasya), Dr. Fuad Sorağman (Kocaeli), Tevfik Fikret 

Sılay (Konya). 
Dahiliye Encümeni için : 
Celâl Arat (Yozgad), İbrahim Tolon (Kocaeli), Ahmed Sungur (Yozgad). 

55 ay. y, 8-9. ss. 
56 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre : VI, İçtimâ: 2, Cild: 14, İkinci İnikad, 8.XI.1940, 12-16. ss. 
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Divanı Muhasebat Encümeni, için : 
Muhittin Baha Pars (Bursa), Dr. Cemal Tunca (Antalya), Ali Riza Erem 

(Çoruh). 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni için : 
Remzi Ünlü (İsparta), Gl. Seyfi Düzgören (Mardin), Esad Özoğuz (Kars). 
Hariciye Encümeni için : 
Ragıb Akça (Kocaeli), Memed Sanlı (Burdur), Atıf Akgüç (Bursa). 
İktısad Encümeni için : 
Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri), Halil Menteşe (İzmir), Kâzım Gürel (Konya). 
Kütüpane Encümeni için : 
Hilmi Çoruh (Kastamonu), Abdülhak Fırat (Erzincan), Dr. Riza Levent (Mar

din). 
Maarif Encümeni için : 
Vedit Uzgören (Kütahya), Arif Baytın (Ankara), İbrahim Arvas (Van). 
Maliye Encümeni için : 
Süleyman Köstekçioğlu (Çorum), Kâzım Nami Duru (Manisa), Halit Mengi 

(Niğde). 
Meclis Hesablarmın Tedkiki Encümeni için : 
Tevfîk Temelli (Bitlis), Halil Türkmen (Zonguldak), Fevzi Sözener 

(Balıkesir). 
Millî Müdafaa Encümeni için : 
Fethi Okyar (Bolu), Şerif Bilgen (Trabzon), Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul). 
Nâfıa Encümeni için : 
Memed Erten (Maraş), Şerafettin Karacan (Kars), Rifat Vardar (Zonguldak). 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni için : 
Yusuf Ziya Zarbun (Gümüşhane), Hasan Menemencioğlu (Mardin), Faik 

Kurtoğlu (Manisa). 
Teşkilât-ı Esâsîye Encümeni için : 
Süreyya Örgeevren (Bitlis), Fahrettin Tiritoğlu (Balıkesir), Fazlı Güleç (Bursa). 
Ziraat Encümeni için : 
Ahmed Ovacık (İçel), Atıf Esenbel (Sivas), Nevzad Ayaş (Bursa). 
Tasnifin neticesine kadar celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 15.35 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16.05 

BAŞKAN - Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay). 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. 
Encümenler intihabı için yapılan tasniflerin neticesini arzediyorum, 
Bu zatlar 280 er reyle Adliye Encümenine intibah edilmişlerdir : 
(Ankara) Mümtaz Ökmen, (Antalya) Numan Aksoy, (Balıkesir) Osman 

Niyazi Burcu, (Bingöl) Feridun Fikri, (Bitlis) Süreyya Örgeevren, (Bursa) Atıf 
Akgüç, (Çorum) Münir Çağıl, (Erzincan) Abdülhak Fırat, (Gazianteb) Ömer 
Asım Aksoy, (Hatay) Bekir Sıtkı Kunt, (Kastamonu) Abidin Binkaya, (Kayseri) 
Reşid Özsoy, (Kocaeli) Salâh Yargı, (Konya) Fuad Gökbudak, (Konya) Galib 
Gültekin, (Konya) Naim Hazim Onat, (Manisa) Asım Tümer, (Mardin) Hasan 
Menemencioğlu, (Rize) Dr. Saim Ali Dilenire, (Sinob) Cemil Atay, (Tokad) Sıt
kı Atanç, (Trabzon) Faik Ahmed Barutçu, (Zonguldak) Şinasi Devrin. 

Bu zatlar da 283 er reyle Arzuhal Encümenine intibah olunmuşlardır : 
(Amasya) İsmail Hakkı Mumcu, (Aydın) Adnan Menderes, (Balıkesir) Feyzi 

Sözener, (Balıkesir) Hayrettin Karan, (Bolu) Lûtfı Gören, (Bursa) Mustafa Feh
mi Gerçeker, (Çorum) Nuri Kayaalb, (Gazianteb) Memed Şahin, (Gümüşane) 
Şevket Erdoğan, (Hatay) Abdullah Mursaloğlu, (Kocaeli) İbrahim Tolon, (Niğde) 
Naim Erem, (Ordu) Hamdi Şarlan, (Ordu) İsmail Çamaş, (Rize) Raif Dinç, (Sam
sun) Meliha Ulaş, (Samsun) Naşid Fırat, (Siird) Ressam Şevket Dağ, (Sinob) 
Cemal Aliş, (Sivas) Gl. Akif Öztekin Erdemgil, (Sivas) Ziya Basara, (Tokad) 
Muammer Develi, (Van) Münib Boya. 

Bu zatlar da 282 şer reyle Bütçe Encümenine intihab edilmişlerdir. 
(Ağrı) İhsan Tav, (Bolu) Dr. Zihni Ülgen, (Bursa) Nevzad Ayaş, (Bursa) 

Dr. Sadi Konuk, (Bursa) Fazlı Güleç, (Çorum) İsmet Eker, (Diyarbakır) Rüştü 
Bekit, (Elâzığ) Fethi Altay, (Giresun) Münir Akkaya, (Gümüşane) Durak Sakar
ya, (İsparta) Kemal Turan, (İsparta) Mükerrem Karaağaç (İsparta) Remzi Ünlü, 
(İstanbul) Fakihe Öymen, (Kastamonu) Tahsin Çoşkan, (Kayseri) Faik Baysal, 
(Kayseri) Sadettin Serim, (Kayseri) Suad Hayri Ürgüblü, (Kırklareli) Gl. Bur-
hanettin Denker, (Konya) Ali Riza Türel, (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Malatya) 
Muttalib Öker, (Maraş) Mansur Bozdoğan, (Mardin) Riza Erten, (Muğla) Hüsnü 
Kitabcı, (Muş) Şükrü Ataman, (Ordu) Hamdi Yalman, (Samsun) Memed Ali 

513 



Yörüker, (Seyhan) Salâhattin Çam, (Sivas) Remzi Çiner, (Trabzon) Sırrı Day, 
(Tunceli) Mitat Yenel, (Yozgad) Ahmed Sungur, (Yozgad) Sırn İçöz, (Zonguldak) 
Hazim Atıf Kuyucak. 

Bu zatlar da 287 şer reyle Dahiliye Encümenine intihab edilmişlerdir: 
(Ankara) Ekrem Ergun, (Ankara) Fevzi Daldal, (Antalya) Rasih Kaplan, (An

talya) Tayfur Sökmen, (Balıkesir) Yahya Sezai Uzay, (Bursa) Fatin Güvendiren, 
(Çanakkale) Hilmi Ergeneli, (Çoruh) Atıf Tüzün, (Çorum) İsmail Kemal Alpsar, 
(Erzurum) Gl. Zeki Soydemir, (Erzurum) Nakiye Elgün, (Erzurum) Münir Hüs-
rev Göle, (Gazianteb) Abdurrahman Melek, (Hatay) Abdülgani Türkmen, (İçel) 
Turhan Cemal Beriker, (İzmir) Memed Aldemir, (Kars) Esad Özoğuz, (Konya) 
Şevki Ergun, (Kütahya) Sadri Ertem, (Malatya) Emrullah Barkan, (Maraş) Ziya 
Kayran, (Mardin) Edib Ergin, (Sivas) Mitat Şükrü Bleda, (Tekirdağ) Cemil Uy-
badm, (Tokad) Galib Pekel, (Trabzon) Salise Abanozoğlu, (Yozgad) Salim Kork
maz, (Zonguldak) İbrahim Etem Bozkurt, (Zonguldak) Rifat Vardar. 

Bu zatlar da 280 er reyle Divanı Muhasebat encümenine intihab edilmişlerdir: 
(Ankara) Aka Gündüz, (Balıkesir) Hilmi Şeremetli, (Bitlis) Tevfik Temelli, 

(Bolu) Cemil Özçağlar, (Bolu) Emin Yerlikaya, (Burdur) İbrahim Necmi Dilmen, 
(Burdur) Memed Sanlı, (Çanakkale) Rusuhi Bulayırlı, (Erzurum) Nafiz Dumlu, 
(İstanbul) Gl. Refet Bele, (Kastamonu) Nuri Tamaç, (Kırşehir) Hazim Börekçi, 
(Malatya) Mihri Pektaş, (Maraş) Memed Erten, (Niğde) Faik Soylu, (Sivas) Mer-
gube Gürleyük, (Tunceli) Haydar Rüştü Öktem. 

Bu zatlar da 276 şar reyle Gümrük ve inhisarlar Encümenine intihab edilmiştir: 
(Amasya) Nafiz Aktın, (Çanakkale) Atıf Kamçıl, (Çorum), Süleyman Kös-

tekçioğlu, (Çorum) Şakir Baran, (Denizli), Fahri Akçakoca, (Diyarbakır) Cahid 
Çubukçu, (Eskişehir) İstamat Özdamar, (Kocaeli) Ali Dikmen, (Kocaeli) İzzet 
Erdal, (Konya) Mustafa Ulusan, (Kütahya) Mustafa Bacak, (Malatya) Osman 
Taner, (Mardin) Gl. Seyfi Düzgören, (Ordu) Hüseyin Ekşi, (Samsun) Süleyman 
Necmi Selmen (Seyhan) Şemsa İşcen, (Trabzon) Daniş Eyiboğlu, (Yozgad) Ek
rem Pekel. 

Bu zatlar da 283 er reyle Hariciye Encümenine intihab edilmişlerdir: 
(Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Antalya) Cezmi Ercin, (Antalya) Dr. Cemal Tun

ca, (Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Çoruh) Asım Us, (Diyarbakır) Dr. İbrahim Tali 
Öngören, (Diyarbakır) Zeki Mesud Alsan, (Elâzığ) Fazıl Ahmed Aykaç, (Er
zurum) Gl. Pertev Demirhaneli (Gümüşane) Edib Servet Tör, (İstanbul) Ahmed 
Şükrü Esmer, (İstanbul) Salâh Cimcoz, (İzmir) Halil Menteşe, (Kocaeli) İbrahim 
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Süreyya Yiğid, (Kocaeli) Ali Muzaffer Göker, (Manisa) Hikmet Bayur, (Seyhan) 
Gl. Naci Eldeniz, (Sivas) Necmettin Sadak, (Tekirdağ) Yahya Kemal Beyatlı, 
(Tokad) Nâzım Poroy. 

Bu zatlar da 248 er reyle İktisad Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Afyon Karahisar) Berç Türker, (Afyon Karahisar) Cemal Akçın, (Afyon 

Karahisar) Hamza Erkan, (Afyon Karahisar) İzzet Akosman, (Ankara) Ahmed 
Ulus, (Ankara) Muammer Eriş, (Bilecik) Kasım Gülek, (Denizli) Tahir Berkay, 
(Diyarbakır) Veli Necdet Sünkitay, (Edirne) Temel Göksel, (Erzincan) Salih 
Başotaç, (Eskişehir) Emin Sazak, (Gazianteb) Nuri Pazarbaşı, (Giresun) İsmail 
Sabuncu, (İçel) Dr. Muhtar Berker, (İstanbul) Abidin Daver, (İstanbul) Ahmed 
Hamdi Denizmen, (İzmir) Benal Anman, (Kars) Kahraman Anklı, (Kastamonu) 
Muharrem Celâl Bayar, (Konya) Ahmed Hamdi Dikmen, (Konya) Kâzım Okay, 
(Kütahya) Besim Atalay, (Niğde) Dr. Rasim Ferid Talay, (Rize) Fuad Sirmen, 
(Rize) Hasan Cavid, (Sinob) Yusuf Kemal Tengirşenk, (Urfa) Sami İşbay, (Zon
guldak) Hasan Karabacak, (Zonguldak) Mustafa Bozma. 

Bu zatlar da 284 er reyle Kütüpane Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Çorum) Dr. Mustafa Cantekin, (Giresun) Gl. İhsan Sökmen, (Niğde) Hazim 

Tepeyran, (Ordu) Ahmed İhsan Tokgöz. 
Bu zatlar da 283 er reyle Maârif Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Ankara) Belkis Baykan, (Antalya) Türkân Örs, (Balıkesir) İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, (Çanakkale) Avni Yukaruç, (Çanakkale) Reşad Nuri Güntekin, 
(Giresun) Talât Onay, (Hakkâri) İzzet Ulvi Aykurd, (İçel) Emin İnankur, (İstan
bul) Ali Kâmi Akyüz, (İstanbul) İbrahim Alâettin Gövsa, (İzmir) Nazmi İlker (İz
mir) Şehime Yunus, (Kars) Fuad Köprülü, (Manisa) Ridvan Nafiz Edgüer, (Or
du) Ali Canib Yöntem, (Ordu) Selim Sırrı Tarcan, (Tokad) Hasib Ahmed Aytuna, 
(Trabzon) Halil Nihad Boztepe, (Trabzon) Hamdi Ülkümen, (Urfa) Refet Ülgen. 

Bu zatlar da 279 ar reyle Maliye Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Afyon K.) Haydar Çerçel, (Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Bursa) Dr. Galib Kah

raman, (Gazianteb) Ahmed Aksu, (İstanbul) Atıf Bayındır, (İzmir) Kâmil Dursun, 
(Kastamonu) Hacer Dicle, (Kayseri) Ömer Taşçıoğlu, (Kırklareli) Hamdi Kuleli, 
(Kırşehir) İzzet Özkan, (Kırşehir) Memed Seyfeli, (Konya) Kâzım Gürel (Malat
ya) Mahmud Nedim Zabcı, (Malatya) Nasuhi Baydar, (Manisa) Faik Kurdoğlu, 
(Niğde) Dr. Abravaya Marmaralı, (Rize) Kemalettin Kamu, (Tokad) Cemal 
Kovalı, İbrahim Arvas, (Zonguldak) Yusuf Ziya Özençi. 

Bu zatlar da 278 er reyle Meclis Hesablarmın Tedkiki Encümenine intihab 
edilmişlerdir: 
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(Ankara) Rifat Araz, (Balıkesir) Memed Emir, (Çoruh) Mazhar Müfid Kan-
su, (Malatya) Dr. Hilmi Oytâç, (Manisa) Kenan Örer, (Muş) Hakkı Kılıçoğlu, 
(Rize) Ali Zırh, (Seyhan) İbrahim Mete, (Sinob) Hulusi Orucoğlu, (Van) Hakkı 
Ungan. 

Bu zatlar da 278 er reyle Millî Müdafaa Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Bilecik) Salih Bozok, (Bursa) Gl. Naci Tınaz, (Çankırı) Dr. Akif Arkan, 

(Çorum) Eyüb Sabri Akgöl, (Diyarbakır) Gl. Kâzım Sevüktekin, (Edirne) Fuad 
Balkan, (Erzurum) Aziz Akyürek, (Gümüşane) Yusuf Ziya Zarbım, (İstanbul) 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel, (Kars) Hüsrev Kızıldoğan, (Kayseri) Nazmi 
Toker, (Kayseri) Salih Turgay, (Konya) Vehbi Bilgin, (Malatya) Gl. Osman Kop-
tagel, (Manisa) Kâzım Nami Duru, (Muğla) Sadullah Güney, (Samsun) Amiral 
Fahri Engin, (Samsun) Rüşeni Barkın, (Seyhan) Sinan Tekelioğlu, (Sinob) Cev
det Kerim İncedayı, (Urfa) Gl. Ahmed Yazgan, (Yozgad) Celâl Arat. 

Bu zatlar da 278 er reyle Nâfıa Ecümenine intihab edilmişlerdir: 
(Afyon Karahisar) Mebrure Gönenç, (Ankara) Arif Baytm, (Ankara) Eşref 

Demirel, (Çoruh) Ali Rıza Erem, (Elâzığ) Fuad Ziya Çiyiltepe, (Erzincan) Aziz 
Samih İlter, (Eskişehir) İzzet Arukan, (Eskişehir) Osman Işın, (İçel) Gl. Cemal 
Mersinli, (İsparta) Hüsnü Özdamar, (İzmir) Sadettin Epikmen, (Malatya) Memed 
Şevket Özpazarbaşı, (Malatya) Vasıf Çmay, (Manisa) Osman Ercin, (Niğde) 
Halid Mengi, (Sivas) Abdurrahman Naci Demirağ, (Tunceli) Sami Erkman, (Ur
fa) Razi Soyer, (Urfa) Şeref Uluğ. 

Bu zatlar da 286 şar reyle Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenine intihab 
edilmişlerdir: 

(Ağrı) Dr. Hüsamettin Kural, (Ankara) Dr. Taptas, (Aydın) Dr. Şakir Şener, 
(Bilecik) Dr. Muhlis Suner, (Burdur) Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd, (Bursa) Dr. Refik 
Güran, (Denizli) Dr. Hamdi Berkman, (Denizli) Dr. Kâzım Samanlı, (Edirne) 
Dr. Fatma Memik, (Gazianteb) Dr. Memed Ali Ağakay, (Kastamonu) Dr. Tevfîk 
Aslan, (Kastamonu) Riza Saltuğ, (Kırşehir) Dr. Hüseyin Ülkü, (Kocaeli) Dr. Fuad 
Sorağman, (Konya) Dr. Osman Şevki Uludağ, (Kütahya) Dr. Ali Süha Delilbaşı, 
(Maraş) Dr. Abdülkadir Kemali Bayazit, (Tekirdağ) Nazmi Trak. 

Bu zatlar da 280 er reyle Teşkilâtı Esâsiye Encümenine intihab edilmişlerdir: 
(Balıkesir) Gl. Kâzım Özalp, (Bursa) Muhittin Baha Pars, (Çarıkın) Fazıl 

Nazmi Örkün, (Çankırı) Hüseyin Cahid Yalçın, (Denizli) Necib Ali Küçüka, (Es-
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kişehir) Yusuf Ziya Özer, (Gümüşane) Hasan Fehmi Ataç, (İstanbul) Gl. Kâzım 
Karabekir, (İstanbul) Ziya Karamursal, (İzmir) Celâl Bayar, (İzmir) Mahmud 
Esad Bozkurd, (Kastamonu) Rauf Orbay, (Kırklareli) Dr. Fuad Umay, (Konya) 
Tevfik Fikret Sılay, (Kütahya) Receb Peker, (Manisa) Refik İnce, (Muğla) Or
general İzzettin Çalışlar, (Muğla) Yunus Nadi, (Seyhan) Ali Münif Yegena, 
(Tokad) Resai Erişken. 

Bu zatlar da 278 er reyle Ziraat Encümenine intihab edilmişlerdir : 
(Aydın) Nuri Göktepe, (Balıkesir) Rahmi Selçuk, (Denizli) Emin Aslan 

Tokad, (Denizli) Yusuf Başkaya, (Edirne) Faik Kaltakkıran, (Elâzığ) Sabit 
Sağıroğlu, (Giresun) Fikret Atlı, (Hatay) Memed Tecirli, (İçel) Ahmed Ovacık, 
(İzmir) Rahmi Köken, (Kars) Ömer Küntay, (Kırklareli) Zühtü Akın, (Kocaeli) 
İbrahim Dıblan, (Manisa) Hüsnü Yaman, (Manisa) Kani Karaosman, (Manisa) 
Yasar Özey, (Mardin) Muhittin Birgen, (Seyhan) Damar Arıkoğlu, (Seyhan) Tev
fik Tarman, (Siird) Ali Riza Esen* (Siird) Şefik Özdemir, (Siird) Naki Bekmen, 
(Sivas) Atıf Esenbel, (Sivas) İsmail Memed Uğur, (Trabzon) Şerif Bilgen. 

Riyaset divanı, arkadaşlardan encümen reis, mazbata muharriri ve kâtiblerini 
bir an evvel intihab ederek faaliyete geçmelerini rica eder. 

Başka işimiz yoktur, pazartesi günü saat 15'te toplanmak üzere celseyi 
kapatıyorum." 
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MECLİS'İN AÇILMASI 
(1 Kasım 1941) 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15.00 

MUVAKKAT REİS: Refet Canıtez 
KÂTİPLER - Vedit Uzgören (Kütahya), Nemeddin Sahir (Bingöl), 

Hamdi Selçuk (Hatay), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

3 - SEÇİMLER 
1 - Meclis Reisi Seçimi 
(Mustafa Abdülhalik Renda sürekli alkışlar arasında riyaset makamına geldi). 

Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik RendVmn 
Meclis Reisi Seçilmesi Münasebetiyle 
1 Kasım 1941 Tarihinde Yaptığı Konuşma57 

REİS - Azîz arkadaşlarım, tekrar reisliğe seçmek suretile göstermek lûtfunda 
bulunduğunuz büyük itimat ve teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı şükran ve 
minnetlerimi arzederim. 

Vazifemi görürken dâima müzaheretinizi esirgememenizi bilhassa rica ederim 
(Allah muvaffak etsin sesleri, alkışlar)." 

Ardından, Reis vekilleri, İdare âmirleri ve kâtiplerin seçimi yapılmıştır: 

"2 - Reis Vekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipler Seçimi 

REİS - Ruznamemize devam edeceğiz. Şimdi Reis vekilleri, İdare âmirleri ve 
kâtipler intihabım yapacağız. Ayrı ayrı üç kutu konmuştur. Lütfen sağdan baş-
lıyarak reylerinizi istimal buyurursunuz. 

Yalnız tensip buyurursanız Reis vekilleri, İdare âmirleri ve kâtiplerin seçimin
de tasnife memur arkadaştan evvelâ seçelim (Muvafık sesleri, gülüşmeler). 

Reis vekilleri için tasnife memur arkadaşlar: 

Dr. Zihni Ülgen (Bolu), Asım Us (Çoruh), Fuad Balkan (Edirne). 

57 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 21, İçtimâ: 3, Birinci İnikad, 1.XI. 1941, 8.s. 
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İdare âmirleri için verilen reyleri tasnife memur arkadaşlar: 

Nafî Atuf Kansu (Giresun), Fahri Akçakoca Akça (Denizli), Gl. Naci Eldeniz 
(Seyhan). 

Kâtipler için tasnife memur arkadaşlar: 

Galip Gültekin (Konya), Ziya Arkant (Yozgad), Nazmi Trak (Tekirdağ). 

Şimdi intihaba başlıyoruz, 

(Trabzon intihab dairesinden başlanarak reyler toplandı). 

REİS - Lütfen kutuları sağınıza alarak reylerinizi istimal buyurunuz. 

Rey vermiyen arkadaşlar var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

İntihapların neticelerini arzediyorum: 

Reis vekilleri için reye iştirak eden arkadaşların adedi (364) dür. 

Dr. Mazhar Germen (Aydın) 364, Refet Canıtez (Bursa) 364, Şemsettin 
Günaltay (Sivas) 364 rey alarak Reis vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar). 

İdare amirlikleri için yapılan seçime rey veren arkadaşların adedi, (362) dir. 

Halid Bayrak (Ağrı) 362, Avni Doğan (Çankırı) 362, İrfan Ferid Alpaya 
(Mardin) 362 rey alarak İdare amirliklerine seçilmişlerdir (Alkışlar). 

Kâtiplikler için rey veren arkadaşların adedi (363) dür. 

Necmeddin Sahir (Bingöl) 363, Bekir Kaleli (Gazianteb) 363, Hamdi Selçuk 
(Hatay) 363, Kemal Turan (İsparta) 363, Vedit Uzgören (Kütahya) 363, Cavit 
Oral (Niğde) 363 rey ile kâtipliklere seçilmişlerdir (Alkışlar). 

REFET CANITEZ (Bursa) - Reis vekilliklerine tekrar intihab etmek suretile 
Yüksek Heyetimizin gösterdiği bizim için çok kıymetli teveccüh ve itimattan 
dolayı gerek Reis vekilleri arkadaşlanm namına, gerek Divâna ihtihab buyur
duğunuz İdare âmirleri ve kâtipler namına arzı teşekkür ederim. Üzerimize al
dığımız vazifenin ehemmiyetini idrâk ediyoruz. Ancak bunda muvaffakiyetimiz 
sizin kıymetli müzaheret ve muavenetlerinizle mümkün olabilir. Bizim de vazifemiz 
bu muavenet ve müzaherete lâyık olduğumuzu ispat etmekten ibarettir (Alkışlar). 

Bugünkü ruznamemiz bitmiştir. Dahilî nizamnamemiz 23 üncü maddesi 
mucibince hazırlanan ihtisas ve meslekler cetveli dağıtılmıştır."58 

58 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 21, Birinci İnikad, US. 1941, 8-9. ss. 
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Encümen seçimleri ise, 7.XI.1941 Cuma günü yapılmış ve aşağıdaki şekilde 
neticelenmiştir. 

" 1 - Encümenler Seçimi 
REİS - Ruznameye geçiyoruz. 
Dahilî nizamnamenin 23 üncü maddesi mucibince 17 encümen seçilecektir. 
Adliye encümenine 25, Arzuhal encümenine 25, Bütçe encümenine 35, 

Dahiliye encümenine 30, Divanı muhasebat encümenine 20, Gümrük ve inhisar
lar encümenine 20, Hariciye encümenine 20, İktisat encümenine 30, Kütüphane 
encümenine 5, Maarif encümenine 20, Maliye encümenine 20, Meclis hesapları 
tetkik encümenine 10, Millî Müdafaa encümenine 25, Nâfıa encümenine 20, Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenine 20, Teşkilâtı esâsîye encümenine 20, ve 
Ziraat encümenine 25 aza seçilecektir. 

İntihaba başlamadan evvel tasnif heyetlerini ayıracağım. 
Adliye Encümenine: 
Samsun mebusu Memed Ali Yürüker, Manisa mebusu Osman Ercin, Es

kişehir mebusu Osman Işın; 
Arzuhal Encümenine : 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu, Rize mebusu Ali Zırh, Elâzığ mebusu Fuad 

Ağralı; 
Bütçe Encümenine : 
Niğde mebusu Faik Soylu, İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan, Afyon 

Karahisar mebusu Haydar Çerçel; 
Dahiliye Encümenine: 
Çarıkın mebusu Hüseyin Cahid Yalçın, Trabzon mebusu Şerif Bilgen, Kay

seri mebusu Sadettin Serim; 
Divanı Muhasebat Encümenine: 
Edirne mebusu Temel Göksel, Hatay mebusu Bekir Sıtkı Kunt, Malatya 

mebusu Emrullah Barkan; 
Gümrük ve İnhisarlar Encümenine : 
Kütahya mebusu Alâettin Tiridoğlu, Çorum mebusu Süleyman Köstekçioğlu, 

Aydın mebusu Adnan Menderes; 
Hariciye Encümenine : 
Antalya mebusu Tayfur Sökmen, Malatya mebusu Nasuhi Baydar, Konya 

mebusu Kâzım Gürel; 
İktisad Encümenine : 
Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilbaşı, Çoruh mebusu Atıf Tüzün, Kayseri 

mebusu Suad Hayri Ürgüplü; 
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Kütüphane Encümenine: 
Manisa mebusu Refik İnce, Sivas mebusu Ziya Basara, İçel mebusu Dr. Muh

tar Berker; 
Maarif Encümenine : 
Sinob mebusu Hulusi Orucoğlu, Zonguldak mebusu Şinasi Devrin, Yozgad 

mebusu Ahmed Sungur; 
Maliye Encümenine : 
İstanbul mebusu Ahmed Hamdi Denizmen, Antalya mebusu Dr. Cemal Tun

ca, Niğde mebusu Hazim Tepeyran; 
Meclis Hesapları Tetkik Encümenine: 
Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı, Çorum mebusu Nuri Kayaalp, Muğla 

mebusu Sadullah Güney; 
Millî Müdafaa Encümenine : 
Van mebusu Hakkı Ungan (Hasta sesleri), Gümüşane mebusu Edib Servet 

Tör, Çorum mebusu Ali Rıza Erem, Aydın mebusu Dr. Hulusi Alataş; 
Nâfıa Encümenine : 
İzmir mebus Şehime Yunus, Kütahya mebusu Mustafa Bacak, Gaziantep 

mebusu Ahmed Aksu; 
Sıhhat ve İçtimâi Muavenet Encümenine : 
Trabzon mebusu Salise Abanozoğlu, Kastamonu mebusu Tahsin Coşkan, İs

tanbul mebusu Abidin Daver; 
Teşkilât-ı Esâsiye Encümenine: 
İzmir mebusu Memed Aldemir, Amasya mebusu Nafiz Aktın, Bursa mebusu 

Atıf Akgüç; 
Ziraat Encümenine: 
İzmir mebusu Mahmud Esad Bozkurt, İstanbul mebusu Ziya Karamursal, Er

zincan mebusu Abdülhak Fırat, 
Sepetler konulmuştur, efendim. 
Levhalar üzerinde encümen isimleri yazılıdır, lütfen reylerinizi sepetlere 

atınız. 
Çankırı dairei intihabiyesinden başlıyacağız. 
(Çankırı dairei intihabiyesinden isimler okunarak reyler toplandı). 
REİS - Tasnif heyetleri vazifelerine başlıyabilirler. 
Tasnif yapılıncaya kadar celseyi 15 dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15.40 
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IKINCI CELSE 
Açılma saati: 16.02 

REİS - Şemseddin Günaltay 
KATİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS - Celse açılmıştır. 
Encümen intihaplarının neticesini arzediyorum: 
Adliye Encümenine : 
(Antalya) Numan Aksoy, (Balıkesir) Osman Niyazi Burcu, (Bingöl) Feridun 

Fikri, (Bitlis) Süreyya Örgeevren, (Bursa) Atıf Akgüç, (Çorum) Münir Çağıl, (Er
zincan) Abdülhak Fırat, (Gazianteb) Ömer Asım Aksoy, (Hatay) Bekir Sıtkı 
Kunt, (Kastamonu) Abidin Binkaya, (Kayseri) Reşid Özsoy, (Kocaeli) Salâh Yar
gı, (Konya) Fuad Gökbudak, (Konya) Galib Gültekin, (Konya) Naim Hazim 
Onat, (Manisa) Asım Tümer, (Manisa) Kenan Örer, (Rize) Dr. Saim Ali Dilenire, 
(Sinob) Cemil Atay, (Tokad) Sıtkı Atanç, (Trabzon) Faik Ahmet Barutçu, (Zon
guldak) Şinasi Devrin. 

(273) er; 
Arzuhal Encümenine : 
(Amasya) İsmail Hakkı Mumcu, (Balıkesir) Feyzi Sözener, (Balıkesir) Hay

rettin Karan, (Bolu) Lûtfi Gören, (Bursa) Mustafa Fehmi Gerçeker, (Çorum) Nuri 
Kayaalp, (Gazianteb) Memed Şahin, (Hatay) Abdullah Mursaloğlu, (Kars) Etem 
İzzet Benice, (Kocaeli) İbrahim Tolon, (Niğde) Naim Erem, (Ordu) Hamdi Şar
lan, (Ordu) İsmail Çamaş, (Rize) Raif Dinç, (Samsun) Nasid Fırat, (Siirt), Res
sam Şevket Dağ, (Sinob) Cemal Alis, (Sivas) Gl. Akif Öztekin Erdemgil, (Sivas) 
Ziya Basara, (Tokad) Muammer Develi, (Van) Münib Boya. 

(277) şer; 
Bütçe Encümenine : 
(A. Karahisar) Şevket Raşit Hatipoğlu, (Antalya) Nurullah Esat Sümer, 

(Bolu) Celâl Sait Siren, (Bolu) Dr. Zihni Ülgen, (Bursa) Dr. Sadi Konuk, (Bursa) 
Fazlı Güleç, (Bursa) Nevzad Ayaş, (Çorum) İsmet Eker, (Diyarbakır) Rüştü 
Bekit, (Elâzığ) Fethi Altay, (Giresun) Münir Akkaya, (Gümüşane) Durak Sakar
ya, (İsparta) Mükerrem Karaağaç, (İsparta) Remzi Ünlü, (İstanbul) Fakihe Öy-
men, (İstanbul) Sadettin Uraz, (Kastamonu) Tahsin Coşkan, (Kayseri) Faik Bay
sal, (Kayseri) Sadettin Serim, (Kayseri) Suad Hayri Ürgüplü, (Kırklareli) Gl. Bur-
hanettin Denker, (Konya) Ali Rıza Türel, (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Maraş) 
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Mansur Bozdoğan, (Mardin) Rıza Erten, (Muğla) Hüsnü Kitabcı, (Muş) Şükrü 
Ataman, (Ordu) Hamdi Yalman, (Samsun) Memed Ali Yörüker, (Seyhan) 
Salâhattin Çam, (Sivas) Remzi Çiner, (Tunceli) Mitat Yenel, (Yozgad) Ahmed 
Sungur, (Yozgad) Sırrı Içöz. 

(272) şer; 

Dahiliye Encümenine : 

(Ankara) Ekrem Ergun, (Ankara) Fevzi Daldal, (Antalya) Rasih Kaplan, (An
talya) Tayfur Sökmen, (Balıkesir) Yahya Sezai Uzay, (Bursa) Fatin Güvendiren, 
(Çanakkale) Hilmi Ergeneli, (Çoruh) Atıf Tüzün, (Çorum) İsmail Kemal Alpsar, 
(Denizli) Dr. Behçet Uz, (Erzurum) Gl. Zeki Soydemir, (Erzurum) Nakiye Elgün, 
(Gazianteb) Abdurrahman Melek, (Hatay) Abdülgani Türkmen, (İçel) Turhan 
Cemal Beriker, (İzmir) Memed Aldemir, (Kars) Esad Özoğuz, (Konya) Şevki Er
gun, (Kütahya) Sadri Ertem, (Malatya) Emrullah Barkan, (Maraş) Ziya Kayran, 
(Mardin) Edib Ergin, (Mardin) Halit Onaran, (Sivas) Mitat Şükrü Bleda, (Tekir
dağ) Cemil Uybadm, (Tokad) Galib Pekel, (Trabzon) Salise Abanozoğlu, (Yozgad) 
Salim Korkmaz, (Zonguldak) İbrahim Etem Bozkurt, (Zonguldak) Rifat Vardar. 

(275) er; 

Divanı Muhasebat Encümenine : 

(Ankara) Aka Gündüz, (Balıkesir) Hilmi Şeremetli, (Bitlis) Tevfik Temelli, 
(Bolu) Cemil Özçağlar, (Bolu) Emin Yerlikaya, (Burdur) İbrahim Necmi Dilmen, 
(Burdur) Memed Sanlı, (Çanakkale) Rüsuhi Bulayırlı, (Erzurum) Nafiz Dumlu, 
(İstanbul) Gl. Refet Bele, (Kastamonu) Nuri Tamaç, (Kırşehir) Hazim Börekçi, 
(Malatya) Mihri Pektaş, (Maraş) Memed Erten, (Niğde) Faik Soylu, (Sivas) Mer-
gube Gürleyük, (Tunceli) Haydar Rüştü Öktem. 

(278) er; 

Gümrük ve İnhisarlar Encümenine : 

(Amasya) Nafiz Aktın, (Bilecik) Memduh Şevket Esendal, (Çanakkale) Atıf 
Kamçıl, (Çorum) Süleyman Köstekçioğlu, (Denizli) Fahri Akçakoca Akça, (Er
zurum) Münir Hüsrev Göle, (Eskişehir) Istamat Özdamar, (Kocaeli) Ali Dikmen, 
(Konya) İzzet Erdal, (Kütahya) Mustafa Bacak, (Malatya) Osman Taner, (Maraş) 
Hasan Beşid Tankut, (Mardin) Gl. Seyfi Düzgören, (Samsun) Meliha Ulaş, (Sam
sun, Süleyman, Necmi Selmen, (Seyhan) Şemsa İşcen, (Tekirdağ) Nazmı Trak, 
(Trabzon) Daniş Eyiboğlu, (Yozgad) Ekrem Pekel. 
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(274) er; 
Hariciye Encümenine: 
(Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Antalya) Dr. Cemal Tunca, (Bolu) Fethi Okyar, 

(Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Çoruh) Asım Us, (Diyarbakır) Dr. İbrahim Tali Ön
gören, (Diyarbakır) Zeki Mesud Alsan, (Elâzığ) Fazıl Ahmed Aykaç, (Erzurum) 
Gl. Pertev Demirhan, (Gümüşane) Edib Servet Tör, (İstanbul) Ahmed Şükrü Es
mer, (İstanbul) Salâh Cimcoz, (İzmir) Halil Menteşe, (Kocaeli) İbrahim Süreyya 
Yiğit, (Konya) Ali Muzaffer Göker, (Manisa) Hikmet Bayur, (Seyhan) Gl. Naci 
Eldeniz, (Sivas) Necmettin Sadak, (Tekirdağ) Yahya Kemal Beyatlı, (Tokad) 
Nâzım Poroy. 

(275) er; 
İktisat Encümenine : 
(Afyon K.) Berç Türker, (Afyon K.) Hamza Erkan, (Afyon K.) İzzet Akos-

man, (Ankara) Ahmet Ulus, (Ankara) Muammer Eriş, (Aydın) Nazmi Topcoğlu, 
(Bilecik) Kasım Gülek, (Denizli) Tahir Berkay, (Diyarbakır) Veli Necdet Sün-
kitay, (Edirne) Temel Göksel, (Erzincan) Salih Başotaç, (Eskişehir) Emin Sazak, 
(Gazianteb) Nuri Pazarbaşı, (Giresun) İsmail Sabuncu, (İçel) Dr. Muhtar Berker, 
(İstanbul) Abidin Daver, (İstanbul) Ahmed Hamdi Denizmen, (İzmir) Benal 
Anman, (Kars) Kahraman Arıklı, (Kastamonu) Muharrem Celâl Bayar, (Konya) 
Ahmed Hamdi Dikmen, (Konya) Kâzım Okay, (Kütahya) Besim Atalay, (Niğde) 
Dr. Rasim Ferid Talay, (Rize) Fuad Sirmen, (Rize) Hasan Cavid, (Sinob) Yusuf 
Kemal Tengirşenk, (Urfa) Hüseyin Sami, (Zonguldak) Hasan Karabacak, (Zongul
dak) Mustafa Bozma. 

(277) şer; 
Kütüphane Encümenine : 
(Çorum) Dr. Mustafa Cantekin, (Giresun) Gl. İhsan Sökmen, (Niğde) Hazim 

Tepeyran, (Ordu) Ahmed İhsan Tokgöz. 
(275) er; 
Maârif Encümenine : 
(Ankara) Belkis Baykan, (Antalya) Türkân Örs, (Balıkesir) İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, (Çanakkale) Avni Yukaruç, (Çanakkale) Reşad Nuri Güntekin, 
(Çanakkale) Ziya Gevher Etili, (Giresun) Talât Onay, (Hakkâri) İzzet Ulvi Ay-
kurd, (İçel) Emin İnankur, (İstanbul) Ali Kâmi Akyüz, (İstanbul) İbrahim Alâet-
tin Gövsa, (İzmir) Nazmi İlker, (İzmir) Şehime Yunus, (Kars) Fuad Köprülü, 
(Manisa) Rıdvan Nafiz Edgüer, (Ordu) Ali Canib Yöntem, (Ordu) Selim Sun 
Tarcan, (Trabzon) Halil Nihad Boztepe, (Trabzon) Hamdi Ülkümen, (Urfa) Refet 
Ülgen. 
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(276) şar; 

Maliye Encümenine 
(Aydın) Adnan Menderes, (Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Bursa) Dr. Galib Kah

raman, (Gazianteb) Ahmed Aksu, (İstanbul) Atıf Bayındır, (İzmir) Kâmil Dursun, 
(Kastamonu) Hacer Dicle, (Kayseri) Ömer Taşçıoğlu, (Kırklareli) Hamdi Kuleli, 
(Kırşehir) İzzet Özkan, (Kırşehir) Memed Seyfeli, (Konya) Kâzım Gürel, (Malat
ya) Mahmud Nedim Zabcı, (Malatya) Nasuhi Baydar, (Manisa) Faik Kurdoğlu, 
(Niğde) Dr. Abravaya Marmaralı, (Rize) Kemalettin Kamu, (Tokad) Cemal 
Kovalı, (Van) İbrahim Arvas, (Zonguldak) Yusuf Ziya Özençi. 

(277) şer; 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümenine : 
(Afyon K.) Haydar Çerçel, (Ankara) Rifat Araz, (Balıkesir) Memed Emir, 

(Çoruh) Mazhar Müfid Kansu, (Çorum) Şakir Baran, (Malatya) Dr. Hilmi Oytaç, 
(Ordu) Hüseyin Ekşi, (Rize) Ali Zırh, (Seyhan) İbrahim Mete, (Sinob) Hulusi 
Oruçoğlu. 

(275) er; 

Millî Müdafaa Encümenine : 
(Ağrı) Gl. Kemal Doğan, (Bursa) Gl. Naci Tınaz, (Çankırı) Dr. Akil Arkan, 

(Çorum) Eyüb Sabri Akgöl, (Diyarbakır) Gl. Kazım Sevüktekin, (Edirne) Fuad 
Balkan, (Erzurum) Aziz Akyürek, (Gümüşane) Şevket Erdoğan, (Gümüşane) 
Yusuf Ziya Zarbun, (İstanbul) Şükrü Âli Ögel, (Kars) Hüsrev Kızıldoğan, (Kay
seri) Nazmi Toker, (Kayseri) Salih Turgay, (Konya) Vehbi Bilgin, (Malatya) Gl. 
Osman Koptagel, (Manisa) Gl. Ali Rıza Artunkal, (Manisa) Kâzım Nami Duru, 
(Muğla) Sadullah Güney, (Samsun) Amiral Fahri Engin, (Samsun) Ruşeni Bar
kın, (Seyhan) Sinan Tekelioğlu, (Urfa) Gl. Ahmed Yazgan, (Yozgad) Celâl Arat. 

(277) şer; 
Nâfıa Encümenine : 
(Afyon K.) Mebrure Gönenç, (Ankara) Arif Baytm, (Ankara) Eşref Demirel, 

(Çoruh) Ali Rıza Erem, (Diyarbakır) Cahit Çubukçu, (Erzincan) Aziz Samih İl-
ter, (Eskişehir) İzzet Arakan, (Eskişehir) Osman Işın, (İsparta) Hüsnü Özdamar, 
(İzmir) Sadettin Epikmen, (Malatya) Memed Şevket Özpazarbaşı, (Malatya) 
Muttalib Öker, (Malatya) Vasıf Çınay, (Manisa) Osman Ercin, (Niğde) Halid 
Mengi, (Sivas) Abdurrahman Naci Demirağ, (Tunceli) Sami Erkman, (Urfa) Razi 
Soyer, (Urfa) Şeref Uluğ, 

(275) er; 
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Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümenine: 
(Ağrı) Dr. Hüsamettin Kural, (Ankara) Dr. Taptas, (Aydın) Dr. Şakir Şener, 

(Bilecik) Dr. Muhlis Suner, (Burdur) Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd, (Bursa) Dr. 
Refik Güran, (Denizli) Dr. Hamdi Berkman, (Diyarbakır) Dr. Şükrü Emed, (Edir
ne) Dr. Fatma Memik, (Gazianteb) Dr. Memet Ali Ağakay, (Kastamonu) Dr. Tev-
fik Aslan, (Kastamonu) Rıza Saltuğ, (Kırşehir) Dr. Hüseyin Ülkü, (Kocaeli) Dr. 
Fuad Sorağman, (Konya) Dr. Osman Şevki Uludağ, (Kütahya), Dr. Ali Süha 
Delilbaşı, (Maraş) Dr. Kemali Bayazit. 

(270) er; 
Teşkilât-ı Esâsiye Encümenine : 
(Balıkesir) Gl. Kâzım Özalp, (Bursa) Muhittin Baha Pars, (Çankırı) Fazıl 

Nazmi Rükün, (Çankırı) Hüseyin Cahid Yalçm, (Eskişehir) Yusuf Ziya Özer, 
(Gümüşane) Hasan Fehmi Ataç, (İstanbul) Gl. Kâzım Karabekir, (İstanbul) Ziya 
Karamursal, (İzmir) Celâl Bayar, (İzmir) Mahmud Esad Bozkurd, (Kastamonu), 
Rauf Orbay, (Kırklareli) Dr. Fuad Umay, (Konya) Tevfik Fikret Sılay, (Kütahya) 
Receb Peker, (Manisa) Refik İnce, (Muğla) Orgl. İzzettin Çalışlar, (Muğla) Yunus 
Nadi, (Samsun) Hüsnü Çakır, (Seyhan) Ali Münif Yegena, (Tokad) Resai Erişken. 

(277) şer; 
Ziraat Encümenine : 
(Aydm) Nuri Göktepe, (Balıkesir) Rahmi Selçuk, (Denizli) Emin Aslan 

Tokad, (Denizli) Yusuf Başkaya, (Edirne) Faik Kaltakkıran, (Elâzığ) Sabit 
Sağıroğlu, (Giresun) Fikret Atlı, (Hatay) Memed Tecirli, (İçel) Ahmed Ovacık, 
(İzmir) Rahmi Köken, (Kars) Ömer Küntay, (Kırklareli) Zühtü Akın, (Kocaeli) 
İbrahim Dıblan, (Manisa) Hüsnü Yaman, (Manisa) Kani Karaosman, (Manisa) 
Yaşar Özey, (Seyhan) Damar Arıkoğlu, (Seyhan) Tevfik Tannan, (Siird) Ali Rıza 
Esen, (Siird) Naki Bekmen, (Siird) Şefik Özdemir, (Sivas) Atıf Esenbel, (Sivas) 
İsmail Memed Uğur, (Trabzon) Şerif Bilgen. 

(274) er reyle seçilmişlerdir. 
Encümenler toplanarak reis, mazbata muharriri ve kâtiplerini seçerler. 
Encümenlere muvaffakiyetler dilerim. 
Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey yoktur, çarşamba günü saat 15 

te toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum."59 

59 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 21, İkinci İnikad, 7.XU941, 13-16. ss. 
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MECLİS'İN AÇILMASI 
(1 Kasım 1942) 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14.00 

MUVAKKAT REİS - Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta), 

Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl),Hamdi Selçuk (Hatay) 

3 - SEÇİMLER 

1 - Meclis Reisi Seçimi 
(Mustafa Abdülhalik Renda alkışlar arasında Riyaset makamına geldi. 

Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda'nm 
Meclis Reisi Seçilmesi Münasebetiyle 
1 Kasım 1942 Tarihinde yaptığı Konuşma60 

REİS - Azîz arkadaşlarım, yeniden Reisliğe seçmek suretiyle göstermek lût-
funda bulunduğunuz yüksek itimat ve teveccühden dolayı hepinize ayrı yan can
dan şükranlarımı arzederim." 

Meclis Başkanmın konuşmasınm ardından, Reis vekilleri, idare âmirleri ve 
kâtipler seçimi yapılmıştır.61 

2 - Reis Vekilleri, İdare Amirleri ve Kâtipler Seçimi: 
REİS - Ruznamemizde Divanı Riyaset intihabatı var. Reis vekilleri, İdare 

âmirleri ve kâtipler intihabı için ayrı ayrı üç kutu konmuştur. Bu kutuları sağınıza 
almak suretiyle sıra ile reylerinizi vermenizi rica ederim. 

Reyleri tasnif edecek arkadaşlar için de kura çekiyorum. 
Reşad Mimaroğlu (İzmir), Tayfur Sökmen (Antalya), Rahmi Köken (İzmir), 
Bu üç arkadaş Reis vekilleri için verilen reyleri tasnif edeceklerdir. 
Osman Şahinbaş (Edirne), Veled İzbudak (Yozgad), Gl. Nihat Anılmış (An

kara). 

60 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 4, Cilt: 28, Birinci İnikad, 1.M1942, 5.s. 
61 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 4, Cilt: 28, İkinci İnikad, 9.XI. 1942, 8-ll.ss. 
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Bu üç arkadaş da İdare amirlikleri için verilen reyleri tasnif edeceklerdir. 
Hikmet Işık (Sivas), Atıf Kamcıl (Çanakkale), Benal Anman (İzmir). 
Bu arkadaşlar da kâtiplikler için verilen reyleri tasnif edeceklerdir. 
Arkadaşlardan tekrar rica ediyorum. Reylerini verirken kutuları sağlarına al

sınlar. 
(Antalya dairei intihabiyesinden başlanarak reyler toplandı). 
REİS - Rey vermiyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Tasnif için kura isabet eden arkadaşlar tasnife himmet buyursunlar. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
Reis vekillikleri için rey veren arkadaşların adedi (323) tür. (323) er reyle Dr. 

Mazhar Germen (Aydın), Refet Canıtez (Bursa) ve Şemsettin Günaltay (Sivas) 
Reis vekilliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar) 

İdare amirlikleri için rey veren arkadaşların adedi (325) tir. (325) er reyle 
Halid Bayrak (Ağrı), Avni Doğan (Çankırı) ve İrfan Ferid Alpaya (Mardin) idare 
amirliklerine seçilmişlerdir. (Alkışlar) 

Riyaset divanı kâtiplikleri için reye iştirak eden arkadaşların adedi (325) tir. 
Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Bekir Kaleli (Gaziantep), Hamdi Selçuk 
(Hatay), Kemal Turan (İsparta), Vehbi Bilgin (Konya) ve Vedit Uzgören (Kütah
ya) (325) er reyle kâtipliklere seçilmişlerdir. (Alkışlar) 

REFET CANITEZ (Bursa) - Reis vekilliklerine tekrar intihab suretiyle hak
kımızda gösterilen yüksek itimat ve teveccühten dolayı şahsım ve arkadaşlarım 
namına teşekkürlerimi arzediyorum. İtimadınıza lâyık ve yüksek yardımlarınızla 
muvaffak olmağa çalışacağız. (Muvaffakiyet dileriz sesleri) (Alkışlar). 

REİS - Encümenler için, Dahilî nizamnamemiz mucibince, defterler asılmış
tır. Bu ayın dokuzuncu pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum." 

Encümen seçimleri, 9.XI.1942 Pazartesi günü yapılmıştır.62 

3 - Encümenler Seçimi 
REİS - Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesi mucibince 17 encümen seçimi 

yapılacaktır. 
Evvel emirde, bir malumat olmak üzere, Encümen âzalarının miktarlarını ar-

zedeceğim: 
Adliye Encümeni 25, Arzuhal Encümeni 25, Bütçe Encümeni 35, Dahiliye 

Encümeni 30, Divanı Muhasebat Encümeni 20, Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

62 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 4, Cilt: 28, Birinci İnikad, 1.XI. 1942, 5.s. 
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20, Hariciye Encümeni 20, İktisat Encümeni 30, Kütüphane Encümeni 5, Maarif 
Encümeni 20, Maliye Encümeni 20, Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 10, 
Millî Müdafaa Encümeni 25, Nâfıa Encümeni 20, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Encümeni 20, Teşkilât-ı Esâsîye Encümeni 20 ve Ziraat Encümeni 25 azadan 
mürekkep olacaktır. 

Şimdi müsaadenizle, tasnif heyetlerini seçiyoruz: 
Adliye Encümeni için : 
Nafiz Aktın (Amasya), Halit Bayrak (Ağrı), Şükrü Sökmensüer (Erzincan); 
Arzuhal Encümeni için : 
İsmail Hakkı Mumcu (Amasya), Mehmet Sanlı (Burdur), Numan Aksoy (An

talya); 
Bütçe Encümeni için : 
Nazmi İlker (İzmir), Rasih Kaplan (Antalya), Nasuhi Baydar (Malatya); 
Dahiliye Encümeni için : 
Selim Sırrı Tarcan (Ordu), Halit Mengi (Niğde), Faik Soylu (Niğde); 
Divanı Muhasebat Encümeni için : 
Halil Türkmen (Zonguldak), Falih Rıfkı Atay (Ankara) Fevzi Daldal (An

kara); 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni için : 
Vasıf Çmay (Malatya), Fuat Gökbudak (Konya); Turhan Cemal Beriker 

(İçel); 
Hariciye Encümeni için : 
Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul), Ziya Kayran (Maraş), Cahit Çubukçu (Diyar

bakır); 
İktisat Encümeni için : 
Osman Şahinbaş (Edirne), Gl. Kâzım Özalp (Balıkesir) Nurullah Esat Sümer 

(Antalya); 
Maârif Encümeni için : 
Nevzad Ayaş (Bursa), Nazmi Topcoğlu (Aydın), İbrahim Etem Bozkurt (Zon

guldak); 
Maliye Encümeni için : 
Dr. Münir Soykam (Antalya), Dr. Şükrü Şener (Aydın), Nazmi Toker (Kay

seri); 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni için : 
Dr. Şükrü Emed (Diyarbakır), Adnan Menderes (Aydın), Muhlis Erkmen 

(Kütahya); 
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Kütüpane Encümeni için: 
Memed Seyfeli (Kırşehir), Dr. Tevfîk Aslan (Kastamonu), Hazim Börekçi 

(Kırşehir); 
Millî Müdafaa Encümeni için : 
Gl. Naci Tınaz (Bursa), Naşit Fırat (Samsun), Hazım Atıf Kuyucak (Zongul

dak); 
Nâfıa Encümeni için : 
Gl. Nihat Anılmış (Ankara), Aka Gündüz (Ankara), Rifat Araz (Ankara); 
Sıhhat ve İçtimâi Muavenet Encümeni için: 
Necmeddin Sadak (Sivas), Dr. Hasan Vasıf Somyürek (Giresun), Fikret Atlı 

(Giresun); 
Teşkilât-ı Esâsiye Encümeni için : 
Fatin Güvendiren (Bursa), Ahmet Hamdi Dikmen (Konya), Dr. Hüseyin Ül

kü (Kırşehir); 
Ziraat Encümeni için : 
Edib Ergin (Mardin), Dr. Fuat Sorağman (Kocaeli), Halit Onaran (Mardin); 
Efendim, seçime Kars'tan başlıyoruz. 
Muhterem âza lütfen sepetleri sağlarına alarak reylerini istimal buyursunlar. 
(Kars dairei intihabiyesinden başlanılarak reyler toplandı). 
REİS - Rey toplama muamelesi bitmiştir. Yarım saat sonra toplanılmak üzere 

celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati: 15.40 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16.03 

REİS - Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Vehbi Bilgin (Konya), Kemal Turan (İsparta) 

REİS - Celse açılmıştır. 
Encümenler için yapılmış olan seçimlerin sonucunu arzedeceğim: 
Adliye Encümenine : 
(Antalya) Numan Aksoy, (Balıkesir) Osman Niyazi Burcu, (Bingöl) Feridun 

Fikri Düşünsel, (Bitlis) Süreyya Örgeevren, (Bursa) Atıf Akgüç, (Çorum) Münir 
Çağıl, (Denizli) Haydar Günver, (Erzincan) Abdülhak Fırat, (Gazianteb) Ömer 
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Asım Aksoy, (Hatay) Bekir Sıtkı Kunt, (Kars) Etem İzzet Benice, (Kastamonu) 
Abidin Binkaya, (Kayseri) Reşid Özsoy, (Kocaeli) Salâh Yargı, (Kocaeli) Suphi 
Artel, (Konya) Fuad Gökbudak, (Konya) Galip Gültekin, (Konya) Naim Hazim 
Onat, (Manisa) Asım Tümer, (Manisa) Kenan Örer, (Rize) Dr. Saim Ali Dilemre, 
(Sinob) Cemil Atay, (Tokad) Sıtkı Atanç, (Trabzon) Faik Ahmed Barutçu, (Zon
guldak) Şinasi Devrin (295); 

Arzuhal Encümenine: 
(Amasya) İsmail Hakkı Mumcu, (Ankara) Gl. Nihat Anılmış, (Balıkesir) Fey

zi Sözener, (Balıkesir) Hayrettin Karan, (Bolu) Lûtfi Gören, (Bursa) Mustafa 
Fehmi Gerçeker, (Çorum) Nuri Kayaalp, (Gazianteb) Memed Şahin, (Hatay) Ab
dullah Mursaloğlu, (İzmir) Dr. Hüseyin Hulki Cura, (Kocaeli) İbrahim Tolon, 
(Niğde) Naim Erem, (Ordu) Hamdi Şarlan, (Ordu) İsmail Çamaş, (Rize) Raif 
Dinç, (Samsun) Naşit Fırat, (Siird) Ressam Şevket Dağ, (Sinob) Cemal Aliş, 
(Sivas) Gl. Akif Öztekin Erdemgil, (Sivas) Ziya Basara, (Tokad) Muammer 
Develi, (Van) Münib Boya (294); 

Bütçe Encümenine: 
(Antalya) Nurullah Esat Sümer, (Bolu) Dr. Zihni Ülgen, (Bursa) Dr. Sadi 

Konuk, (Bursa) Nevzad Ayaş, (Çorum) İsmet Eker, (Diyarbakır) Rüştü Bekit, 
(Elâzığ) Fethi Altay, (Giresun) Münir Akkaya, (İsparta) Mükerrem Karaağaç, (İs
parta) Remzi Ünlü, (İstanbul) Fakihe Öymen, (İstanbul) İsmail Hakkı Ülkmen, 
(İstanbul) Sadettin Uraz, (Kars) Cevat Dursunoğlu, (Kastamonu) Tahsin Coşkun, 
(Kayseri) Faik Baysal, (Kayseri) Sadettin Serim, (Kırklareli) Burhanettin Denker, 
(Konya) Ali Rıza Türel, (Kütahya) Alâettin Tiridoğlu, (Maraş) Mansur Boz
doğan, (Mardin) Rıza Erten, (Muğla) Hüsnü Kitabcı, (Muş) Şükrü Ataman, (Or
du) Hamdi Yalman, (Samsun) Memed Ali Yörüker, (Seyhan) Salâhattin Çam, 
(Sinob) Cevdet Kerim İncedayı, (Sivas) Remzi Ciner, (Tokad) Halid Nazmi Keş
mir, (Tunceli) Mitat Yenel. (Yozgad) Ahmed Sungur, (Yozgad) Sırrı İçöz, (Zon
guldak) Emin Erişirgil (292); 

Dahiliye Encümenine : 
(Ankara) Ekrem Ergun, (Ankara) Fevzi Daldal (Antalya) Rasih Kaplan, (An

talya) Tayfur Sökmen, (Balıkesir) Yahya Sezai Uzay, (Bursa) Fatin Güvendiren, 
(Çanakkale) Hilmi Ergeneli, (Çoruh) Atıf Tüzün, (Çorum) İsmail Kemal Alpsar, 
(Elâzığ) Sabit Sağıroğlu, (Erzurum) Gl. Zeki Soydemir, (Erzurum) Nakiye Elgün, 
(Gazianteb) Abdurrahman Melek, (Hatay) Abdülgani Türkmen, (İzmir) Memed 
Aldemir, (Kars) Esad Özoğuz, (Konya) Şevki Ergun, (Kütahya) Sadri Ertem, 
(Malatya) Emrullah Barkan, (Malatya) Muttalip Öker, (Maraş) Ziya Kayran, 
(Mardin) Edib Ergin, (Niğde) Cavid Oral, (Sivas) Mitat Şükrü Bleda, (Tekirdağ) 
Cemil Uybadın, (Tokad) Galip Pekel, (Trabzon) Salise Abanozoğlu, (Yozgad) 
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Salim Korkmaz, (Zonguldak) İbrahim Etem Bozkurt, (Zonguldak) Rifat Vardar 
(293); 

Divânı Muhasebat Encümenine : 
(Ankara) Aka Gündüz, (Balıkesir) Hilmi Şeremetli, (Bitlis) Tevfîk Temelli, 

(Bolu) Cemil Özçağlar, (Bolu) Emin Yerlikaya, (Burdur) İbrahim Necmi Dilmen, 
(Burdur) Memed Sanlı, (Çanakkale) Rüsuhi Bulayırlı, (Erzincan) Safiyüttin Er
dem, (İstanbul) Gl. Refet Bele, (Kastamonu) Nuri Tamaç, (Kırşehir) Hazim 
Börekçi, (Malatya) Mihri Pektaş, (Maraş) Memed Erten, (Niğde) Faik Soylu, 
(Sivas) Mergube Gürleyük, (Tunceli) Haydar Rüştü Öktem (294); 

Gümrük ve İnhisarlar Encümenine : 
(Amasya) Nafiz Aktın, (Çanakkale) Atıf Kamçıl, (Çorum) Süleyman Köstek-

cioğlu, (Denizli) Fahri Akçakoca Akça, (Erzurum) Münir Hüsrev Göle, (Es
kişehir) İstamat Özdamar, (Kocaeli) Ali Dikmen, (Konya) İzzet Erdal, (Malatya) 
Osman Taner, (Maraş) Hasan Reşid Tankut, (Mardin) Gl. Seyfi Düzgören, (Sam
sun) Sabiha Gökçül, (Samsun) Süleyman Necmi Selmen, (Seyhan) Ahmet Kutsi 
Tecer, (Seyhan) Şemsa İşcen, (Tekirdağ) Nazmi Trak, (Trabzon) Daniş Eyiboğlu, 
(Yozgad) Ekrem Pekel (294); 

Hariciye Encümenine : 
(Ankara) Falih Rıfkı Atay, (Antalya) Dr. Cemal Tunca, (Bolu) Fethi Okyar, 

(Bolu) Hasan Cemil Çambel, (Çoruh) Asım Us, (Diyarbakır) Dr. İbrahim Tali Ön
gören, (Diyarbakır) Zeki Mesut Alsan, (Elâzığ) Fazıl Ahmed Aykaç, (Erzurum) 
Gl. Pertev Demirhan, (Gümüşane) Edib Servet Tör, (İstanbul) Ahmed Şükrü Es
mer, (İstanbul) Salâh Cimcoz, (İzmir) Halil Menteşe, (Kocaeli) İbrahim Süreyya 
Yiğit, (Konya) Ali Muzaffer Göker, (Manisa) Hikmet Bayur, (Seyhan) Gl. Naci 
Eldeniz, (Sivas) Necmettin Sadak, (Tekirdağ) Yahya Kemal Beyatlı, (Tokad) 
Nâzmı Poroy (289); 

İktisat Encümenine: 
(Afyon Karahisar) Berç Türker, (Afyon Karahisar) Hamza Erkan), (Afyon 

Karahisar) İzzet Akosman, (Ankara) Muammer Eriş, (Aydın) Nazmi Topcoğlu, 
(Bilecik) Kasım Gülek, (Denizli) Tahir Berkay, (Diyarbakır) Veli Necdet Sün-
kitay, (Edirne) Temel Göksel, (Erzincan) Salih Başotaç, (Eskişehir) Emin Sazak, 
(Gazianteb) Nuri Pazarbaşı, (Giresun) İsmail Sabuncu, (İçel) Dr. Muhtar Berker, 
(İstanbul) Abidin Daver, (İstanbul) Ahmed Hamdi Denizmen, (İzmir) Benal 
Anman, (Kars) Kahraman Arıklı, (Kastamonu) Muharrer Celâl Bayar, (Konya) 
Ahmed Hamdi Dikmen, (Konya) Kâzım Okay, (Kütahya) Besim Atalay, (Manisa) 
Faik Kurdoğlu, (Niğde) Dr. Rasim Ferid Talay, (Rize) Fuad Sirmen, (Rize) Hasan 
Cavid, (Sinob) Yusuf Kemal Tengirşenk, (Urfa) Hüseyin Sami Coşar, (Zongul
dak) Hasan Karabacak (293); 
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Maârif Encümenine: 
(Ankara) Belkis Baykan, (Antalya) Türkân Örs. (Balıkesir) İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, (Çanakkale) Avni Yukaruç, (Çanakkale) Reşad Nuri Güntekin 
(Çanakkale) Ziya Gevher Etili, (Giresun) Talât Onay, (Hakkâri) İzzet Ulvi Ay-
kurd, (İçel) Emin İnankur, (İstanbul) Ali Kâmi Akyüz, (İstanbul) İbrahim Alâet-
tin Gövsa, (İzmir) Nazmi İlker, (İzmir) Şehime Yunus, (Kars) Fuad Köprülü, 
(Manisa) Rıdvan Nafiz Edgüer, (Ordu) Ali Çanib Yöntem, (Ordu) Selim Sun 
Tarcan, (Trabzon) Halil Nihad Boztepe, (Trabzon) Hamdi Ülkümen, (Urfa) Refet 
Ülgen (295); 

Maliye Encümenine: 
(Aydın) Adnan Menderes, (Balıkesir) Hacim Çarıklı, (Bursa) Dr. Galib Kah

raman (Gazianteb) Ahmed Aksu, (İstanbul) Atıf Bayındır, (İzmir) Kâmil Dursun, 
(Kastamonu) Hacer Dicle, (Kayseri) Ömer Taşçıoğlu, (Kırklareli) Hamdi Kuleli, 
(Kırşehir) İzzet Özkan, (Kırşehir) Memed Seyfeli, (Konya) Kâzım Gürel, (Malat
ya) Mahmud Nedim Zabcı, (Malatya) Nasuhi Baydar, (Niğde) Dr. Abravaya Mar
maralı, (Rize) Kemalettin Kamu, (Tokad) Cemal Kovalı, (Van) İbrahim Arvas, 
(Zonguldak) Yusuf Ziya Özençi (291); 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümenine: 
(Afyon Karahisar) Haydar Çerçel, (Ankara) Ahmed Ulus, (Ankara) Rıfat 

Araz, (Balıkesir) Memed Demir, (Çoruh) Mazhar Müfid Kansu, (Çorum) Şakir 
Baran, (Erzurum) Nafiz Dumlu, (Ordu) Hüseyin Ekşi, (Rize) Ali Zırh, (Sinob) 
Hulusi Oruçoğlu (298); 

Meclis Kütüphanesi Encümenine: 
(Çorum) Dr. Mustafa Cantekin, (Giresun) Gl. İhsan Sökmen, (Niğde) Hazim 

Tepeyran, (Tekirdağ) Faik Öztrak (282); 
Millî Müdafaa Encümenine : 
(Ağrı) Kor. Gl. Kemal Doğan, (Bursa) Gl. Naci Tınaz, (Çankırı) Dr. Akif Ar

kan, (Çorum) Eyüb Sabri Akgöl, (Diyarbakır) Gl. Kazım Sevüktekin, (Edirne) 
Fuad Balkan, (Erzincan) Şükrü Sökmensüer, (Erzurum) Aziz Akyürek, 
(Gümüşane) Şevket Erdoğan, (Gümüşane) Yusuf Ziya Zarbun, (İçel) Refik Koral-
tan, (İstanbul) Şükrü Âli Ögel, (Kayseri), Nazmi Toker, (Kayseri) Salih Turgay, 
(Kütahya) Gl. Âşir Atlı, (Malatya) Gl. Osman Koptagel, (Manisa) Kâzım Nami 
Duru, (Muğla) Sadullah Güney, (Samsun) Ruşeni Barkın, (Seyhan) Sinan 
Tekelioğlu, (Tekirdağ) Rahmi Apak, (Urfa) Gl. Ahmed Yazgan (289); 

Nâfıa Encümenine : 
(Afyon K.) Ali Çetinkaya, (Afyon K.) Mebrure Gönenç, (Ankara) Arif Bay-

tın, (Ankara) Eşref Demirci, (Çoruh) Ali Rıza Erem, (Diyarbakır) Cahit Çubuk-
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çu, (Erzincan) Aziz Samih îlter, (Eskişehir) İzzet Arukan, (Eskişehir) Osman Işın, 
(İsparta) Hüsnü Özdamar, (İzmir) Sadettin Epikmen, (Malatya) Memed Şevket 
Özpazarbaşı, (Malatya) Vasıf Çmay, (Manisa) Osman Ercin, (Niğde) Halid Men-
gi, (Sivas) Abdurrahman Naci Demirağ, (Tunceli) Sami Erkman, (Urfa) Razi 
Soyer, (Urfa) Şeref Uluğ (296); 

Sıhhat ve İçtimâi Muavenet Encümenine: 
(Ağrı) Dr. Hüsamettin Kural, (Ankara) Dr. Taptas, (Aydm) Dr. Şakir Şener, 

(Bilecik) Dr. Muhlis Suner, (Burdur) Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt, (Bursa) Dr. M. 
Talât Simer, (Bursa) Dr. Refik Güran, (Denizli) Dr. Hamdi Berkman, (Diyarbakır) 
Dr. Şükrü Emed, (Edirne) Dr. Fatma Memik, (Gazianteb) Dr. Memed Ali Ağakay, 
(İzmir) Reşad Mimaroğlu, (Kastamonu) Dr. Hayrullah Diker, (Kastamonu) Dr. 
Tevfik Aslan, (Kastamonu) Rıza Saltuğ, (Kırşehir) Dr. Hüseyin Ülkü, (Kocaeli) 
Dr. Fuad Sorağman, (Konya) Dr. Osman Şevki Uludağ, (Kütahya) Dr. Ali Süha 
Delilbaşı, (Maraş) Dr. Kemali Bayazit (289); 

Teşkilât-ı Esâsiye Encümenine : 
(Ankara) Mümtaz Ökmen, (Balıkesir) Gl. Kâzım Özalp, (Bursa), Muhittin 

Baha Pars, (Çankırı) Fazıl Nazmi Rükün, (Çankırı) Hüseyin Cahid Yalçın, (Es
kişehir) Yusuf Ziya Özer, (Gümüşane) Hasan Fehmi Ataç, (İstanbul) Gl. Kâzım, 
Karabekir, (İstanbul) Ziya Karamursal, (İzmir) Celâl Bayar, (İzmir) Mahmud 
Esad Bozkurd, (Kırklareli) Dr. Fuad Umay, (Konya) Tevfik Fikret Sılay, (Kütah
ya) Muhlis Erkmen, (Manisa) Refik İnce, (Muğla) Orgl. İzzeddin Çalışlar, (Muğ
la) Yunus Nadi, (Samsun) Hüsnü Çakır, (Seyhan) Ali Münif Yeğena, (Tokad) 
Resai Erişken (289); 

Ziraat Encümenine : 
(Aydın) Nuri Göktepe, (Balıkesir) Rahmi Selçuk, (Denizli) Emin Aslan 

Tokad, (Denizli) Yusuf Başkaya, (Edirne) Faik Kaltakkıran, (Giresun) Fikret At
lı, (Hatay) Memed Tecirli, (İçel) Ahmed Ovacık, (İzmir) Rahmi Köken, (Kars) 
Ömer Küntay, (Kırklareli) Zühtü Akın, (Kocaeli) İbrahim Dıblan, (Manisa) Hüs
nü Yaman, (Manisa) Kani Karaosman, (Manisa) Yaşar Özey, (Seyhan) Damar 
Arıkoğlu, (Seyhan) Tevfik Tannan, (Siird) Ali Rıza Esen, (Siird) Naki Bekmen, 
(Siird) Şefik Özdemir, (Sivas) Atıf Esenbel, (Sivas) İsmail Memed Uğur, (Trab
zon) Şerif Bilgen (285) reyle seçilmişlerdir. 

Çarşamba günü Hükümet beyanatta bulunacaktır. Buna geniş bir imkân ver
mek için öğleden evvel saat onda toplanmayı reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat onda toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum." 
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IV. BOLUM 

• •• . •• REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'Nİ 

AÇIŞ KONUŞMALARI 





REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VI. İNTİHAB DEVRESİNİN 

BİRİNCİ İÇTİMÂ SENESİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 
(1 Kasım 1939)63 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 15.00 

MUVAKKAT BAŞKAN - Refet Canıtez 
MUVAKKAT KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa), 

Vedid Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde). 
BAŞKAN - Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 

2 - NUTUKLAR 
1- Reisicumhurun nutku 
BAŞKAN- Ekseriyet vardır. Reisicumhur şimdi nutuklarım irâd buyuracaklardır. 
(Reisicumhur İsmet İnönü şiddetli ve sürekli alkışlar arasında Riyaset 

makamını teşrif ettiler). 
Büyük Millet Meclisinin Muhterem âzası! 
Altıncı intihab devresinin birinci içtima senesini açarken muhterem âzâyı sev

gi ve saygı ile selâmlarım (Alkışlar). Eminim ki bu anda kalblerimiz, Büyük Türk 
Milletinin emanet ve vazifelerini, onun hakikî menfaatine uygun olarak ifa etmek 
aşkile dolup taşmaktadır. 

Geçirdiğimiz sene, vatanda huzur ve emniyetin, fikirlerde ve cemiyette hakikî 
bir asayişin hüküm sürmesile geçmiş; Cumhuriyetin vatandaşta ve vatanda en 
büyük nimeti olan haysiyet ve emniyet, tamamen hâkim olmuştur (Bravo sesleri). 
Dahilî idaremizde hiç bir fetret ve nifak azabile muztarib bulunmuyoruz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bir milletin en büyük ve kuvvetli mesnedi olan dahilî beraber
lik, Büyük Meclisin ulvî ve muhteşem hüviyetinden örnek alarak, Türk vatanını 
insaniyet âleminde heybetli bir mevcudiyet olarak tecessüm ve temayüz ettirmiş
tir (Bravo sesleri, alkışlar). Milletimizin kemal ifade eden bu halile, hepimiz if
tihar edebiliriz. 

Dahilî idarenin gerek umumî ve mahallî idare kısımlarında ve gerek belediye 
ve köylü hayatımızda kolaylığı ve tekâmülü temin edecek yeni tedbirleri, 
Hükümet, mütemadiyen tedkikinize arzetmek karanndadır (Bravo sesleri). 

63 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 6, İçtimâ: 1, Birinci înikad, l.XI. 1939, 2-6. ss. 
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Bu sene, Hatay, ana vatana, onun ayrılmaz bir cüzü olarak iltihak etmiştir 
(Şiddetli alkışlar). Uzun seneler bizden ayrı yaşamak elemini çekmiş olan aziz 
Hatay'ın, sizin kudretli ve temiz ellerinizde az zaman içinde vatanın en şirin, en 
mâmur bir köşesi haline geleceğine katiyen eminiz. 

Cumhuriyet adliyesinin işlemesi tarzını, memnuniyetle yâdedebiliriz. Adalet 
tevzii gibi en şerefli bir cemiyet vazifesini ifa eden hâkimlerimizin mesleklerini 
daha metîn ve cazib bir hâle koyacak tedbirleri, kanunlarımızın tatbikatında daha 
ziyade isabet ve sürat temin edecek çareleri, ceza işlerinin ve müesseselerinin ıs
lah ve terbiye maksadlannda daha müessir vasıtalara malikiyetini, Hükümetin, 
yüksek huzurunuza arzolunmak için, daima üzerinde çalıştığı mevzular olarak 
zikredebilirim (Bravo sesleri). Her halde şurasını iftiharla ilân edebiliriz ki, vatan
da adalet tevzii, ehliyetli ve emniyetli ellerdedir, ve adalet tevzii usullerimiz 
medeniyetin en ileri telâkkilerine uygun esaslara müsteniddir (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Muhterem Milletvekilleri! 
Son bir sene zarfındaki dünya hâdiseleri önünde Türkiye'nin haricî siyaseti, 

Hükümet tarafından muhtelif vesilelerle yüksek ıttılaınıza arzedilip tasvibinize 
iktiran eden inkişaflar göstermiştir. Avrupa buhranı, sulhu korumağa mâtûf gay
retlerin zaman zaman ümid verici safhalarından sonra büsbütün alevlenmiş ve 
nihayet harb faciasının patlaması bir emri vaki olmuştur. 

Sizin samimî hissiyatımza da tercüman olduğuma emin olarak bu halden 
derin elem ve hüzün duyduğumuzu saklıyamam. Cumhuriyet Hükümeti, bütün bu 
devrelerde, sulha hizmet etmek ve kendi masuniyetini temin eylemek gayretini 
esaslı vazife telâkki etti. 12 Mayısta İngiltere, ve 23 Haziranda Fransa Hükûmet-
lerile kararlaştırmış olduğu müşterek beyannameler, bu gayretin mahsulüdür (Al
kışlar). 19 Teşrinievvelde imza edilen ve bu hafta içinde yüksek tasdikınıza ar-
zedilecek olan muahede de; hiç bir Devletin aleyhinde olmıyarak, hiç olmazsa 
tesirimizin yetiştiği sahada beynelmilel sulh ve emniyete hizmet etmek suretile 
kendi emniyetimizi masun tutmak gayesine matuftur (Bravo sesleri, şiddetli al
kışlar). Sulhu korumak ülküsü; her memlekete, kendi hususî bünyesi, coğrafî 
vaziyeti ve imkânlarına göre ayrı ayrı tedbirler ilham edebilir. Türkiye için, 
hareket hattını evvelden sarahat ve samimiyetle belli etmek, sulh yolundaki 
vazife tedbirlerinin en müessir olanıdır denilebilir (Bravo sesleri, alkışlar). Biz, 
bu muahede ile, harb fecayii içinde ıstırab çeken Avrupada bir emniyet mmtakası 
tesisi suretile, bu facianın müstakbel ittisa ve inkişaflarına mâni olmak gayesini 
güdüyoruz (Bravo sesleri). Muahedenin harekete geçmesi, bu meşru gayeleri çiğ-
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nemek isteyenlerin bulunmasile kaimdir. O ihtimal haricinde, bizim müttefikler
le olan bağlarımız ve hep beraber ilân etmiş olduğumuz yüksek ideal etrafındaki 
beraberliğimiz, diğer Devletlerle normal ve dostane münasebetlerimizi ihlâl ede
bilecek mahiyette değildir (Bravo sesleri, alkışlar). Deruhde eylemiş olduğumuz 
vazife ve mesuliyetleri hakkile müdrik olarak, insanlığı inleten harb faicasının bir 
an evvel nihayete ermesini ve yarınki nesillerin son senelerin ıstırablanna düş
memesini, bütün kalbimizle temenni etmekteyiz. Bu gün olduğu gibi yarın da 
memleketimizi harb mmtakası haricinde bırakmayı, emniyet ve taahhüdlerimizi 
ihlâl etmemek şartile, milletimize karşı vazife icabı olarak cidden arzu ediyoruz 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Arkadaşlar! 
Malûmunuz olduğu veçhile Hariciye vekilimiz, Sovyet Hükümetinin misafiri 

olarak Moskova'da üç hafta kadar temas ve müzakerede bulundu. Bu 
müzakerelerden, eski dostumuz Sovyet İttihadile aramızda bu günkü mesud 
münasebetlerden daha ileri bir vaziyet ifa edecek bir anlaşma meydana geleceği
ni ümid etmiştik. Neticeye varmak için iktidarımızda bulunan bütün gayreti sar-
fetmiş ve bir an muvaffakiyetin elde edildiği anlayışına varmıştık. Buna rağmen, 
bizim menfaatimize olduğu kadar karşı tarafın menfaatine de muvafık olduğunu 
zannettiğimiz neticenin istihsali, bu defa mümkün olamamıştır. Bununla beraber, 
bilirsiniz ki, iki komşu memleket arasındaki dostluk kuvvetli esaslara müstenid-
dir. Bu devrin muvakkat icablanndan doğan şartlar ve imkânsızlıklar, bu dostluğu 
ihlâl etmemelidir (Bravo sesleri, alkışlar). Biz mazide olduğu gibi âtide de Türk-
Sovyet münasebetlerinin dostane seyrini samimî olarak takib edeceğiz (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar! 
Son hâdiseler münasebetile Türkiye hakkında yapılan neşriyat, bilhassa 

bitaraf memleketlerdekiler, Milletimizin iki yüksek vasfmı kemalile tecessüm et
tirmiştir; Türkler dostluklarına vefakâr taahhüdlerine sadıktırlar (Bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar). Bu vasıflar, Cumhuriyet Hükümetinin siyasetine 
umumî bir emniyet gösterilmesini temin etmiştir. Bize karşı vefakâr olan dost
larımız, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bizden ancak dürüstlük, 
hayırhahlık ve bunlara uygun hareketler bekleyebilirler (Alkışlar). 

Milletin Muhterem Vekilleri! 
İçinde bulunduğumuz beynelmilel vaziyetin, Cumhuriyet ordusunun ehem

miyet ve ihtiyacmı gözleriniz önünde birinci derecede canlandırdığına şüphem 
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yoktur. Bütün Türk milletinin dikkatli nazarı da, bu devrede, bilhassa kendi 
müdafaa vasıtalarına teveccüh etmiş bulunuyor. Cumhuriyet Hükümeti, müdafaa 
tedbirlerini tekemmül ettirmek için hiç bir himmeti esirgememek azmindedir 
(Bravo sesleri, alkışlar). Malî ve fennî noktai nazardan çok külfetli ve masraflı bir 
hal almış olan müdafaa vasıtalarını da ihmal etmemek gayreti, Hükümet ve mil
letçe aziz bir kaygu olursa, erlere meydan göründüğü zamanda vatandaşların 
yapılan fedakârlıkların hiç birisine acımayacak mesud neticeler elde edecekleri 
muhakkaktır (Yaşa, bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). Büyük Meclis, 
Büyük Türk milleti emin olabilir ki, Cumhuriyet orduları emir aldıkları zaman 
vazifelerini hakkile ifa edecek kıymettedirler (Yaşasın sesleri, şiddetli ve sürekli 
alkışlar). Yaptığımız ve yapacağımız fedakârlıklara Cumhuriyet orduları lâyik ol
duklarını isbat etmeğe her an hazırdırlar (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Aziz Vatandaşlarım! 
Münakalât vekâleti, müterakki bir cemiyetin mümeyyiz vasıflarından biri 

olan bütün münakale ve muhabere vasıtalarının ahenk ve intizamı gayesini temin 
etmek yolunda esaslı bir tedbir olmuştur. Muhtelif nakil vasıtaları, bir mesuliyet 
altında birbirini tamamlayan bir zihniyetle işletmek sayesinde, Vatanın içtimaî ve 
iktisadî inkişafı için en geniş feyizlerini vermek yolundadır. Mesud inkişafını 
takib eden Demiryollarımızın yanında deniz ve hava yollarımızın da süratle feyiz 
bulmasını iltizam ediyoruz. Memleketimiz için çok verimli bir faaliyet sahası ol
duğuna samimî olarak kani olduğumuz deniz teşkilâtımızın gerek nakliye, gerek 
endüstri sahalannda sağlam esaslara müstenid olarak kurulması için Hükümetin 
çalışmalarına, yüce Meclisin yakından alâka ve muavenet göstermesini temenni 
ederim. 

Münakalât vekâleti, vatan müdafaası meselelerinde ayrıca mümtaz olan bir 
ehemmiyet alacaktır. Bu bakımdan dahi memleket münakalâtının intizam, kudreti 
ve bol vasıta ile mücehhez olması hakkile takdirinizi celbedecek mevzulardır. 

Arkadaşlar! 
Memleketin sıhhî ve içtimaî muavenet işleri, içinde bulunduğumuz şartlar 

dahilinde, ehemmiyetlerini arttırmış bulunuyorlar. Salgınlarla mücadele ve koru
ma tedbirleri, memleket müdafaasının safhaları için de daha çok kıymetli olacak
tır. Sıhhî teşkilâtımızın fennen sağlam esaslara müstenid bulunmasından, ansızın 
çıkacak hâdiselere karşı kendimizi emniyette hissetmek istiyoruz. 

Son zamanlarda Dikili ve havalisindeki zelzele âfetinden vatandaşlarımızın 
çektikleri ıstıraba, bütün memleket yürekten iştirak etti. Âfete uğrayanlara, 
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Büyük milletin huzurunda, derin teessürlerimizi ifade ederken Kızılayın ve hal
kımızın gösterdiği şefkat ve yardımları şükranla yâdetmek isterim. 

Arkadaşlar! 
Ziraat vekâletimizin meseleleri, millî bünyemizin en ehemmiyetli mevzuları 

gibi takib olunmaktadır. Her çeşid mahsule feyiz veren memleketimizin toprak 
meselesi, âlât ve bilgi meseleleri gibi ana ihtiyaçları temin olundukça istihsal kud
retimizin ve köylü maişetimizin yükseleceğine daima kani bulunduk. Geniş mik
yasta malî vasıtalar tahsis edememekten korktuğumuz bu senelerde dahi ziraî is-
tihsalâtımızın inkişafını alıkoymayacak himmet ve tedbirleri esirgememenizi 
dilerim. Orman işletmesindeki Devlet teşkilâtımızın müsbet neticelerini yakın bir 
zamanda almağa başlayacağımızı kuvvetle ümid ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar! 
Ticaret işlerimiz, hususî bir ihtimamınıza lâyıktır. Bir kaç seneden beri cihan

da bozulmuş olan ticaret münasebetleri, bizi de muhtelif istikametler takibine 
sevk etmişti. Harbin zuhuru ise beynelmilel ticareti yeni zorluklarla karşılaştır
mıştır. 

Bu şartlar içinde her memleket, bir taraftan müdafaa endişesile mahsullerinin 
ihracını tahdide, diğer taraftan kredi meselelerinde mübadeleye müsaid olmıyan 
türlü tedbirler almağa mecbur olmuştur. Beynelmilel tabiî münasebetlere sıkı 
sıkıya bağlı olan ticaret işlerimizin bütün umumî zorluklardan müteessir olması, 
içtinabı kabil olmıyan bir zarurettir. 

Arkadaşlar! 
Bütün bu güç şartlarla beraber biz, ticaret işlerinde en az sıkıntı gören millet

lerden olacağız (Bravo sesleri, alkışlar). İlk önce şurasını emniyetle söyleriz ki, 
memleketimiz ve ordumuz, en lüzumlu iaşe maddelerinde hal ve âtiriçin hiç bir 
tehdide maruz değildir (Alkışlar). Hatta ihraç maddelerinin tahdidinde biz, en 
geniş davranabilecek memleketlerden biriyiz. Harb zamanında dahi mahsul
lerimiz, çoğu itibarile, Cihan piyasasının arayacağı maddelerden olacaktır. 

Her şeyden evvel ticaret işlerimizde salim ve tabiî bir usulü süratle tesis et
meliyiz. Kuvvetle kaniiz ki ticaret hayatını iyi bilen ellerle takib olunacak isabet
li tedbirler, bizim ticaret vaziyetimizi yalnız durgunluğa uğratmaktan korumakla 
kalmayacak, memlekete ati için de genişlik temin edecek seyri bulacaktır. 

İktisad vekâletimiz, büyük millî dâvalarımızdan biri olan sanayileşme hareke
tine bu yıl dahi hızla ve intizamla devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz 
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hâdiseler ve urukta muhtemel görülen vaziyetler, memleket endüstrisinin hayatî 
ehemmiyetini kemalile tecessüm ettirdi. Plâna göre teşebbüs edilen müesseseler 
ikmal olunmakta ve hakikî olarak sağlam işlemelerini temin edecek tedbirler dik
katle alınmaktadır. Beş senelik plâmn eksiklerini bir an evvel tamamlamaya, 
Hükümet, ciddî olarak gayret sarfediyor. Karabük Demir ve Çelik fabrikalarının 
sene içinde işlemeye başlaması, memlekete her bakımdan büyük kuvvet vermiş
tir. Boru fabrikasile haddehane ve çelikhane kısımlarının yakmda faaliyete geçe
ceğini ümid ediyoruz. Gene bu sene 26 000 iğli yeni Malatya Bez ve İplik fab
rikası işletmeye açıldı. Birinci beş senelik plânın esaslı aksanımdan olan Kimya 
ve Kendir fabrikaları kurulması takib olunduğu gibi ikinci kâğıt, sellüloz, Sivas 
Çimento fabrikalarını dahi tahakkuk ettirmeğe çalışıyoruz. Şeker fabrikalarımızın 
istihsalâtı, bu sene, feyizli bir surette verimli olmuştur. Hükümet elde bulunan iş
leri tamamen tahakkuk ve temin ettirdikten sonra vakit kaybetmeksizin yeni en
düstri hareketlerine teşebbüs etmek yolundadır (Alkışlar). 

Toprak altı servetlerimizin işletilmesi için ciddî gayretler sarfediyoruz. Bu 
sene Ergani bakır izabehanesi bakır istihsaline başlamıştır. Fakat kömür istihsali 
mevzuuna yüksek dikkatinizi bir daha celbetmek isterim. Bu memleketin 
medeniyet ve ümran yolunda ilerlemesi için kömürün memleket içinde en geniş 
mikyasta istihlâki, her suretle teşvik olunmak lâzımdır. Memleketin her yerinde 
bol ve ucuz olarak tedarik olunabilecek kömür, başlıca terakki vasıtasıdır. Bu 
maksada mâni olacak her türlü bahalılık unsurları dikkatle bertaraf edilmek 
lâzımdır (Alkışlar). İktisad vekâletinin Devletçe tedbirlere devam ederken, vatan
daşlara geniş mikyasta iş sahası bırakmak hareketi, takdir ve teşvikinize lâyıktır. 
Lüzumsuz takayyütler kaldırılmalı, hatta normal çalışmalarile memleketin ik
tisadî inkişafına hizmet eden teşebbüslere kolaylık gösterilmelidir (Alkışlar). 

İktisad vekâleti, iktisadî hayatın her sahasında, mütehassıs işçilerden yüksek 
mühendislere kadar geniş bir ehliyet kadrosu vücude getirmeği gaye bilecektir. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde şartların, iktisadî hayatımızın nizamını 
muhafaza etmek için, ayrıca kanunî tedbirlere ihtiyaç göstermesi ihtimali vardır. 
Büyük Millet Meclisinin, memleketin iktisadî bünyesini sağlam bir surette 
muhafaza ve devam ettirmek için, isabetli tedbirleri daima ittihaz edeceğine mil
letimiz emindir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletimizin işleri, tekâmül seyrini takib ediyor. Dün
ya hâdiselerine uygun olarak alınacak ticaret tedbirlerile gümrük tedbirlerimizin 
ahenkli olarak tanzim olunması, Hükümetin gözönünde tuttuğu meselelerdendir. 
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Bu cümleden olarak, gümrük tarife cedvellerinde kanunî tadilât yapılması tedkik-
tedir. Her halde Devlet varidatımn temini gibi ticarî güçlüğe uğratmamak, kaçak
çılığa mâni olmak tedbirleri de kıymetli esaslardır. Kezalik, zarurî hududda 
himaye lâzım olduğu kadar lüzumsuz bahalılık ve sıkıntıya mahal vermemek, 
bahsusus gümrük himayesine sığınarak mikdarda ve vasıfta tekemmül kaygusun-
dan kurtulmak, gümrük siyasetimizin mâni olacağı mahzurlar olmak lâzımdır 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

İnhisarlar, iktisadî hayatımızda yardımcı vazifesini de dikkatle ifaya devam 
etmektedirler. Sert içkileri rağbetten düşürmek için sarfolunan gayretlere teşekkür 
borcumdur. 

Milletimizin en kıymetli menfaatlerine uygun olan bu mücadele, mem-
nuiyetin bir çok memleketlerde muvaffakiyetsizlikle tecrübe edilen katı ve kaba 
usullerine düşmeksizin, fennî ve tedricî tedbirlerle takib olunursa, geniş mikyas
ta muvaffak olacağımızdan tamamile eminim. 

Muhterem arkadaşlar! 
Nâfıa işlerimiz, vatan imarının istediği her sahada, faaliyetle ilerlemektedir. 

Bu sene, Erzurum demiryolu merkezinin açılması bütün memleketi candan sevin
dirdi (Bravo sesleri, alkışlar). Memleketin malî vesaiti geniş ölçüde müdafaa ih
tiyacına tahsis olunduğu zamanlarda, nâfıa işlerimize kâfi vasıta temin etmekte 
güçlük çekeceğinizi bilirim. Bununla beraber elimizde bulunan demiryolu iş
lerinin devam ettirilmesini iltizam edeceğinize ve ayrıca yol işlerine hız vermeği, 
memleketin tabiî ihtiyacı kadar müdafaa ihtiyacı addedeceğinize eminim. Su iş
lerimiz intizam ile ilerliyor. Bir iki sene içinde ilk müsbet neticeleri aldığımız 
vakit, su siyasetimizin en verimli bir tedbir olduğunu gözönünde tecessüm etmiş 
bulacağız (Bravo sesleri, alkışlar). Yapı işlerinin Nâfıa vekâleti emrinde toplan
masının, zaman ile en feyizli neticelerini idrak edeceğiz. Hulâsa her sahada Cum
huriyet Nâfıası mâmur vatanın bütün mesnedlerini isabetli bir surette tahakkuk et
tirmek yolundadır. 

Aziz arkadaşlarım! 

Maarif işlerimizi, yani Meclisin tarihimizde mümtaz bir farikası olarak him-
metli ellerinize almanızı beklerim. Malî ve umumî şartlarımız sıkıntıya maruz ol
salar bile, maarif işlerimizin ana istikametlerde ilerlemekte geç kalmayacağmı ve 
her halde esaslı tedbirlerin zamanında alınacağını ümid ederim (Alkışlar). 
Hükümet, ilk tahsilin amelî ve ana tedbirlerine el koymuştur. Bunları süratle ted-
kikinize alarak karara bağlayacağınıza kaniim. Memleket, teknik tahsilin her 
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şubesini ciddî olarak benimsemiştir. Halka bu yolda kolaylık tedbirlerinizi geniş
letmenizi dilerim. Memleketin mühendis ve yüksek mühendis ordusunu yarata
cak müesseseleri kurmak için acele etmemiz lâzımdır (Bravo sesleri). 

Bütün maarif tedbirleri, insan yetiştirmek gibi en çok zamana ihtiyaç gösteren 
tedbirlerdir. Onun için vaktile başlamak, maarif işlerimizde Hükümetin bilhassa 
dikkat edeceği bir unsur olmalıdır. Nihayet, maarif işlerimizin görgülü unsur
larımızın birbirine samimî olarak yardımları sayesinde ilerleyebileceğine kani 
bulunuyoruz. Onun için, bilgili çalışmalara, ilme ve tecrübeye dayanan gayretlere 
hususî bir kıymet veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar! 
Devlet işlerini gözümüz önünde canlandırırken Cumhuriyet maliyesinin 

vazife ağırlığını tasvir etmiş oluyorum. İftihar ediyoruz ki, milletimiz, Cum
huriyet hazinesinin kudretli ve muvazeneli olması için, şuur ile hiç bir fedakârlıktan 
çekinmemektedir. Maliyemiz, memleket müdafaasının fevkalâde masrafları kar
şısında, vatan imarına ve sivil hizmetleri durdurmayacak kudreti göstermektedir. 
Milletimizin alâka ve yardımı ile Cumhuriyet maliyesinin, halde ve âtide daima 
kâfi vasıtaları bulabileceğine katiyen eminiz (Şiddetli alkışlar). Himmetli el
lerinizde kuvvetli ve sağlam bir millî bünyenin, Devlet itibarını ve Hazine in
tizamını daima muhafaza edeceğine asla şüphemiz yoktur (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar! 
Türk milleti, Büyük Millet Meclisinin etrafında bölünmez, sarsılmaz bir kale 

gibi, dünya hâdiseleri karşısında toplu ve dimdik durmaktadır (Şiddetli alkışlar). 
Büyük Meclisin vifak ve ahenk içinde yapıcı ve yaratıcı çalışma ile beraber mil
let işlerini titiz ve temiz bir surette murakabe etmek hüviyeti, tarihimizin bir 
âbidesi olarak yaşayacaktır (Alkışlar). Yüksek vazifesini hakkile ifa eden Büyük 
Meclisin hiç bir anarşiye müsaade etmeyen kuvvetli bir Hükümet vücûde getire
bileceğine, muazzam bir misal halindesiniz (Alkışlar). 

Hepimizin en büyük zevkimiz ve iftiharımız, büyük milletimizi memnun ede
cek surette hizmet edebilmektir. Altıncı Büyük Millet Meclisinin en değerli vatan 
hizmetlerile mümtaz olacağına samimî olarak kani olduğumu ifade etmekle bah
tiyarım (Bravo, yaşa sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞKAN- Celseye devam ediyoruz." 
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VI. İNTİHAB DEVRESİNİN 

İKİNCİ İÇTİMÂ SENESİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 
(1 Kasım 1940) 64 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

MUVAKKAT BAŞKAN-Refet Canıtez 
KÂTİBLER: Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedid Uzgören (Kütahya), Ziya Gevher 

Etili (Çanakkale), Cavid Oral (Niğde) 
BAŞKAN- Yoklama yapılacaktır. 
(Afyonkarahisar intihab dairesinden itibaren yoklama yapıldı). 

2 - NUTUKLAR 
1- Reisicumhurun nutku 
BAŞKAN- Ekseriyet vardır. 
Şimdi Reisicumhur Hazretleri kürsüye şeref vererek yılbaşı nutuklarını irâd 

buyuracaklardır. 
(Reisicumhur İsmet İnönü, ayakta ve şiddetli ve sürekli alkışlar ve yaşa, 

bravo sesleri arasında Riyaset kürsüsünü şereflendirdiler). 
Büyük Millet Meclisinin Muhterem âzası, 
Altıncı intihab devresinin ikinci içtima senesini açıyorum. 
Muhterem âzâyı sevgi ve saygı ile selâmlarım (Alkışlar). 
Kurulduğu gündenberi tek kaygusu vatan selâmeti olan Büyük Meclisimizden 

örnek alarak, geçirdiğimiz mühim sene zarfında, vatandaşlar arasında sükûn ve 
birbirine dayalı en yüksek mertebede ruhlara hâkim olmuştur (Bravo sesleri, alkış
lar). Cumhuriyet Hükümeti fasılasız bir dikkatle, dahilî ve haricî emniyet 
muhafazası için bu dürüst hava içinde çalışma imkânını bulmuştur (Bravo sesleri). 

Dahilî idaremiz, geniş bir hürriyet içinde vatandaşın hukukunu ve emniyetini 
temine kudretli, hakikî ve hukukî bir nizam tesis etmiş olmakla mütemayizdir 
(Alkışlar). Denilebilir ki geçen bu bir sene içinde memleketin emniyet ve 
asayişine ciddî surette müessir olacak hiç bir hâdise vukua gelmemiştir (Bravo 
sesleri, alkışlar). Yurdun emniyetine müessir olabilmekten uzak nâdir hâdiseler de 
adaletin hükmüne teslim olunmuşlardır. 

64 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 14, İçtimâ: 2, Birinci İnikad, l.XI. 1940, 3-8. ss. 
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Dünyayı sarsan büyük buhrana rağmen Türkiye'de yaşıyan herkes bütün hak 
ve hürriyetlerine sahib ve bunlardan en geniş bir surette müstefîd olmaktadır 
(Bravo sesleri). Memleketin her tarafında emniyet ve sükûn, hale ve âtiye itimad 
mevcuddur. Türkiye serbesti ile nizamı telif eden bir hava içinde vatandaşların 
huzurunu temin edebilen müstesna memleketlerden biridir (Bravo sesleri, sürek
li ve şiddetli alkışlar). 

Vazifedarlarm dikkat ve ihtimamı asil milletimizin ve onun Büyük Meclisinin 
yurdseverliğinden ve basiretinden daima feyz ve kuvvet alıyor. Milletten 
Hükümete karşı görünen tam ve samimî itimad, millî kuvvetimizin kaynağıdır 
(Alkışlar). Bu hal mesuliyet almış olanlara işlerinde cesaret ve neşe vermektedir. 
Diğer taraftan hususî idarelerle belediyelerimiz, salâhiyet ve vasıtaları derecesin
de, vazifelerini yapmaktadırlar (Bravo sesleri) Medenî seviyenin yükselişi ile 
mütenasiben artan ihtiyaçlara, arzu edildiği gibi cevap verebilmeleri için 
salâhiyetlerinin ve malî membalarının takviyesi arzuya şayandır. Belediyelerin ve 
bunlara bağlı müesseselerin memurlarının tekaüdleri hakkında Büyük Meclise 
takdim edilmiş olan lâyihanın kanuniyet iktisab etmesi, buralarda çalışan vatan
daşların ve ailelerinin istikbali ve gördükleri hizmetin selâmeti bakımından fay
dalı olacaktır. 

Cumhuriyet adliyesi, geçen bir sene zarfında kabul buyurduğunuz yeni 
kanunlarla teşkilâtım kuvvetlendirip amme hizmetlerini daha amelî ve şâmil bir 
şekilde görmek yolundadır. Hâkim sınıfının yeni anasırla mühim bir adette tak
viyesi imkânı hâsıl olmuştur. İcra işlerinin süratle işlemesi için kanunda yapılan 
tadilâttan iyi neticeler alınacağını ümid etmekteyiz. Cezaevleri durumunun ıslahı 
üzerindeki çalışmalar ilerlemektedir. Bir çok vilayetlerimizdeki cezaevlerinin in
şası hazırlıkları bitmiştir. İş esası üzerine kurulmuş olan cezaevlerinin kadroları, 
bu bir sene içinde biraz daha tevsi edilmiştir. Müstakbel adlî faaliyetimize nizam 
hizmeti görecek olan adlî teşkilât kanunu lâyihası yakında huzurunuza takdim 
edilecektir. Buna mütenazır olmak üzere kanunlarımızda yapılması iktiza eden 
tadiller hakkında yakında Büyük Meclise teklifler arzolunacaktır. 

. Arkadaşlar, 
Geçen içtima devresinin başında zuhurunu en samimî teessürlerle kaydetmiş 

olduğum Avrupa muharebesi, on dört aydan beri, bütün şiddetile devam ediyor. 
Gösterdiği inkişaflar, facianm Avrupa haricine de sirayet ederek bir dünya 
muharebesi şeklini almasını imkân dahilinde bulunduruyor. 

Son sene zarfında bir çok hür ve müstakil ülkeler ecnebi istilâsma maruz kal
mışlardır. 
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Ancak Fransa'dan sonra İngiltere'ye teveccüh eden hücumların çetin bir 
mukavemete çarpmış olması, muharebeyi yeni bir safhaya intikal ettirmiştir. 
Görünüşte bu safha uzun sürecek ve insaniyetin sefalet ve ıstırabı temadi edip 
gidecektir. Bu hazin ihtimaller önünde büyük elemler duymamak, medeniyetin 
tereddisini teessüf ve teessürle kaydetmemek mümkün değildir (Bravo sesleri). 

Memleketimiz, geçen zor zamanları, istiklâl ve masuniyet dâvası etrafındaki 
yekvücud çehresile sarsılmadan geçirdi (Bravo sesleri). Hakkından emin, haklara 
hürmetkar ve vatan müdafaasına karar vermiş (Alkışlar) vaziyeti, bu metanetin 
sırrını teşkil eder (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). Haricî siyasetimizi 
tavsif ederken, milletimizin sayısız faziletlerini vatan için en emin, en verimli 
şekilde kullanmak düsturunun, yegâne rehberimiz olacağını bir kere daha tebarüz 
ettirmek isterim (Bravo sesleri). 

Geçen içtima devresini açarken, harb karşısındaki vaziyetimizi izah etmiştim. 
Cumhuriyet Hükümetinin haricî siyasetinde, geçen seneden beri, bir tebeddül 
vaki olmamıştır. Bunun en birinci sebebi, o siyasetin, siyasî istiklâl ve mülkî 
tamamiyetimizin mahfuziyetini esas tutması ve hâdiselerin seyrine göre tahavvül 
eden haris emeller ile alâkadar bulunmamasıdır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümetiniz muhtelif vesilelerle size arzetmiştir ki, Türkiye'nin, hududlan 
haricinde bir karış toprakta gözü, bir hakkı ihlâle niyeti yoktur. Bize, em
niyetimize, o emniyetle müteradif olan hayatî menfaatlerimize tecavüz niyetinde 
olmayan hiç bir Devlet, bizim siyasetimizden endişe ve bizi, hakkımızın mah
fuziyetini istediğimizden dolayı, muaheze edemez (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim harb harici vaziyetimiz, bize karşı aynı iyi niyeti gösteren ve tatbik 

eden bütün Devletlerle en normal münasebetlere mâni değildir. Kezalik, harb 
harici vaziyetimiz, bizim topraklarımızın, deniz ve havalarımızın muharibler 
tarafından birbiri aleyhine kullanılmasına istisnasız olarak mânidir (Bravo sesleri) 
ve biz muharebeye girmedikçe katî ve ciddî olarak mâni kalacaktır (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; 
Son zamanlarda harb harekâtı bazı yeni vesilelerle dikkate şayan inkişaflar 

gösterdi. Sükûn ve selâmeti bizim için çok ehemmiyetli olan emniyet sahamızın 
içinde dostumuz ve komşumuz Yunanistan maalesef bu gün harbe sürüklenmiş 
bulunuyor. Bundan doğan vaziyeti, müttefikimiz İngiltere Hükûmetile müş
tereken tedkik ve mütalaa etmekteyiz (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 
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Size arzetmiş olduğum bu siyasî umdeler, memleketimizi harb facialarından 
bugüne kadar nasıl masun bulundurdu ise, yarının emniyetine de aynı veçhile 
hizmet edecektir, ümidindeyiz. 

Dünyanın geçirdiği vahim buhran içinde uzak yakin bütün devletlerle 
münasebetlerimiz normal seyrini takib etmiştir. Sovyet Rusya ile aramızda yirmi 
seneye yakin bir mazisi olan itimadlı münasebetler, her ikimize de at-
fedilemiyecek olan buhranlar geçirdikten sonra esas olan dostane mahiyetini tek
rar elde etmiştir (Bravo sesleri sürekli alkışlar) Bunu memnuniyetle kaydetmek 
isterim. Türkiye-Sovyet münasebetleri dünya siyasetinin îvicacları içinde başlı 
başına bir mevcudiyettir ve memleketlerimiz diğer tesirattan müstakil bir surette 
bu mevcudiyeti devam ettirmek ıstırarmdadır. Bu siyaset, böyle telâkki edildikçe, 
iki taraf menfaati için dünkü verimini yarın da verir, kimsenin zararına olmayarak 
yalnız memleketlerimizin nefîne işler, kanaatindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, 
Önümüzde insaniyet için uzun ıstırab devreleri olmak mümkün, hatta muh

temeldir. Bu devre esnasında hayatî menfaatlerimize karşı hassas bulunurken 
dostluklarımıza ve ittifaklarımıza vefalı kalacağız (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 

İngiltere'nin zor şartlar içinde kahramanca bir mevcudiyet harbi içinde bulun
duğu bir zamanda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam ve sarsılmaz olduğunu 
söylemek benim için bir borçtur (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Muhterem Milletvekilleri, 
Cumhuriyet ordusunun kuvvetlenmesi ve ihtiyaçlarının tamamlanması için 

Büyük Meclisimiz hiç bir ihtimamı esirgememektedir. Türk millet bu hususta 
kendisinden istenilen vazifeleri iftiharla yapıyor. Silâh altına çağrılan vatandaşlar 
vazifelerine seve seve koşuyorlar (Alkışlar). Her gün menkıbelerini dinlediğimiz 
bu asîl hareketlerin, Türk milletinin ruhundaki engin fedakârlık hislerine bir yeni 
işaret olduğunu sevinçle görmekteyiz (Bravo sesleri). Bugün Büyük Mecliste ve 
onun Hükümetinde, bütün işlerin başına geçmiş olan müdafaa vazifesi, bütün mil
letçe de en sevgili bir gaye halindedir (Alkışlar). Biz de iftiharla söyliyebiliriz ki, 
milletçe yapılan fedakârlıklar yerindedir. Cumhuriyet ordusunun vazifesini hak-
kile başaracak bir ehliyette bulunduğuna emin olabiliriz (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar, yaşa sesleri). 

Münakalât işlerimiz, mevcud vesaitin mütehammil bulunduğu azamî suretle 
ifâ edilmek hususunda çalışılmaktadır. Memleketin müdafaası, iktisadî teşebbüs-
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terimizin kıymetlendirilmesi; nakliyat ve muhabere imkân ve vasıtalarının bilgili 
ve inzibatlı bir teşkilâta dayanarak, sürat, emniyet ve intizamla işlemesine bağ
lıdır. Münakalât vekâleti bu esasların tahakkuku için çalışmaktadır. 

Bugünkü şartlar altında bir kat daha ehemmiyet kazanmış olan hastalıklardan 
korunma işlerinde, Hükümetin aldığı tedbirlerin muvaffakiyetli neticelerini gör
mek memnuniyeti mucib olmaktadır. Bu tedbirler, memleketimizi, içinde bulun
duğumuz şartların doğurabileceği büyük salgınlardan korumuş olduktan başka, 
hariçten memleketimize girmesi mümkün hastalıklarla mücadeleyi de kolaylaştır
maktadır. 

Geçen kış, merkezi Erzincan olmak üzere büyük bir vatan parçasında vukua 
gelen yer sarsıntısının ne kadar vatandaş hayatına kıydığını esefle gördük. 
Hükümetçe alman âcil tedbirlere ilâveten her sınıf Türk vatandaşının, bu felâket 
ıstırabı içinde kıvranan kardeşlerine yaptıkları asîl yardımları ve bütün medeniyet 
âleminin bu felâkete karşı gösterdiği yüksek alâkayı, burada şükranla yadederim. 

Felâkete uğrayan vatandaşlara bütün bir milletin sıcak ve çok samimî yardımı 
olmasaydı, bu yaranın bu kadar kısa bir zamanda onulmasına imkân bulunamaz
dı. 

Bu münasebetle teşkil buyurduğunuz Millî yardım komitesinin yüksek hiz
metine huzurunuzda teşekkürlerimi ifade ederim. Bütün bu yardım işlerinin tat
bikini üzerine alarak feragat ve intizamla çalışan Kızılay cemiyetinin çalış
malarını da şükranla yâdetmek isterim. 

Ziraî istihsalimiz memnun edici bir vaziyettedir. Her şeyden önce Türk köy
lüsünün, Hükümetin tedbirlerine uyarak fazla istihsal hususunda gösterdiği gay
reti tebarüz ettireceğim. 1940 umumî istihsali geçen yıllardan aşağı düşmemiştir. 
Toprak mahsullerimizde, mikdar ve keyfiyet bakımından inkişaf ve salah aşikâr
dır. Nüfusumuzun çoğalması ve hayat seviyesinin yükselmesile alâkadar olan is
tihlâk ihtiyacını emniyetle kapatmaktadır. Yurdumuzun tabiat ve ziraat şartlarının, 
usullerimizi ve çalışmalarımızı ilerlettikçe, daha verimli olacağına kanaatimiz 
vardır. Bu sene getirilen yeni ziraat makineleri, yurdun muhtelif bölgesinde iş
letilmiştir. Türk köylüsü bu makinelerin faydasını derhal kavramış, iyi, fazla ve 
ucuz istihsal yapacağına kani olmuştur. Bu gibi rasyonel ziraat usullerini bir an 
evvel yerleştirmek ve yaymak lâzım olduğu kanaatindeyim. Köylünün muhtaç ol
duğu diğer küçük ziraat aletlerile nakil vasıtaları, üzerinde duracağımız ehem
miyetli mevzulardır. Ziraat teknik ve ilim adamlarının, köy tedkiklerine dayanan 
bir plân dahilinde, çiftçi ile iş birliği yapmasından süratli ve feyizli neticeler 
umuyoruz. 
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Ticaret vekâleti, bir taraftan dünya iktisadî vaziyetinin içinde bulunduğu şart
lara uymak, diğer taraftan istihsal ve mübadele sahalarında krediyi isabetli bir 
surette tevzi ve lüzumu derecesinde tevsi eylemek noktasından çalışmaktadır. 
Başta, ziraî kredi ihtiyaçları geliyor. Bu sene de çiftçinin ziraat ve istihsal ihtiyaç
larını ve mahsul satışlarını kıymetlendirmeğe yarayacak geniş krediler yapılmış
tır. 

Ziraî ikrazlarda faizleri imkânın müsaadesi nisbetinde indirmek suretile de is
tihsali teşvik eylemek, Hükümetin başlıca düşüncelerindendir. İstihsal kıymet
lerini en iyi koruyacak satış kooperatifleri teşkilâtı inkişaf halindedir. Bu hususta 
kanunî mevzuatımızın tekemmülü arzuya şayandır. İhracatın kontrolü, başlıca ih
raç mallarımızın standarda bağlanması yolundaki çalışmalar, âti için ümid verici 
mahiyettedir. 

Köylü ve müstahsilin iktisadî kalkınma ihtiyacı, hayat pahalılığı ile istikbalin 
buhran endişesi kadar üzerinde hassasiyetle durulan bir mevzudur. Beynelmilel 
münasebetlere sıkı sıkıya bağlı olan ticaret işlerimizin umumî zorluklardan 
müteessir olması, içtinabı kabil olmayan bir zaruret idi. Bir taraftan Hükümet, 
ticarette, memleketin muhtaç olduğu ibtidaî madde ve mamulleri temine 
çalışıyor, diğer taraftan sıkı bir fiyat inzibatı ve murakabesi kurmağa uğraşıyor. 
Millî korunma kanununa göre, bir çok lüzumlu tedbirler alınmıştır. Bu hususta 
icab eden yeni kanunî mevzuatın yüksek huzurunuza takdimi mukarrerdir. 

İktisad vekâletimiz, gerek tesise, gerek istihsale mâruf faaliyetlerde, içinde 
bulunduğumuz şartların müsaadesi nisbetinde çalışmaktadır. Kurulmuş olan 
sanayi şubelerinin faaliyetlerini muntazam idameye ve memleket ihtiyacının 
mühim bir kısmını dahilî muamelelerle karşılamağa gayret edilmektedir. Sanayiin 
muhtelif şubelerindeki istihsalin hacmi, geçen seneye nazaran fazla olduğu gibi, 
maden kısmındaki istihsalde de bariz terakkiler kaydedilmiştir. Kömür havzasının 
millileştirilmesi için kabul Duyurulan kanunun tatbikma başlanmış ve havzada 
tatbik edilmekte olan iş mükellefiyeti müsbet netice vermiştir. 

Madenciliğin memlekette son senelerde kaydettiği inkişaf, sevinçle görülecek 
haldedir. Geçen yıl faaliyete geçmiş olan Ergani istihsalâtı, normal bir şekilde in
kişaf etmektedir. Millî Müdafaamız için muhtaç olduğumuz saf bakırın imâline 
muvaffakiyet hâsıl olmuştur, Keçiborlu kükürt tesisatı tevsi ve ikmal edilmiştir. 
Önümüzdeki yıl içinde, ihtiyacımızın kamilen buradan karşılanabileceği, kay
dedilmeğe değer bir hâdisedir. 
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Divriği demir, Murgul bakır, Bolgardağı ve Keban kurşun madenlerine aid 
tesisat devam etmektedir. Kömür havzamızda enerji ihtiyacını temin edecek olan 
60 000 kilovattık büyük Çatalağzı santralının ihalesi yapılmış ve inşaatına başlan
mıştır. Maden arama sahasında uzun senelerdenberi petrol araştırmalarına sar-
fedilen mesai, ilk müsbet semerelerini vermiş bulunmaktadır. Raman dağında 
yapılan sondajda 1.050 metrede petrole tesadüf edilmiştir. Sahamn jeolojik bün
yesi bir petrol mıntıkasının mevcudiyetini kuvvetle ümid ettirmekte olduğundan, 
hakikî verimi anlaşılmak üzere, arama faaliyeti burada teksif edilmiştir. 

Hatay'da da, petrol asarı bulunan Arsus mevkiinde sondaj yapılmaktadır. 
Söğüdözü kömürlerinin jeolojik tedkikatına devam edilerek arama ameliyatı 

devresine geçilmiştir. 
Günden güne inkişaf etmekte olan madenciliğimizin muhtaç olduğu maden 

teknisyenleri için Zonguldak'ta bir mekteb açılmasına karar verilmiştir. 
En ehemmiyetli küçük sanatlarımızdan bulunan el tezgâhı dokumacılığının 

ıslahı ve teşviki ve ibtidaî madde ile kredi ihtiyaçlarının temini hususunda 
faaliyete geçilmiş, mıntakavî olarak dokumacıların kooperatifleştirilmesine 
çalışılmakta bulunmuştur. Hâlen sekiz dokumacı kooperatifi kurulmuş ve el 
dokumacılığının, geniş müstehlik ve müstahsil kütlelerinin menfaatine olarak, in
kişafı yoluna girilmiştir. 

Yalnız ziraat ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin boş zamanlarda çalış
malarına ve en mübrem ihtiyaçlarına hadim olmak ve bu suretle refah ve içtimaî 
seviyelerini yükseltmek bakımmdan, ilk merhale olarak, dokumacılığın köy
lerimizde tamimi için gereken faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. Gaye, mıntıkavî 
hususiyetler gözönünde tutularak, Türk köylüsünü ziraat alet ve vasıtaları yanın
da, bir de el tezgâhma sahib kılmaktır. Şimdiye kadar 17 vilâyetimize, numune 
olarak tezgâh ve çıkrıklar gönderilmiş ve aynı zamanda bazı yerlerde de gezici 
ehliyetli ustalarla kurslar açılmıştır. Bu sahada faaliyete, bu sene içinde vüsat 
verilmesi ve daha büyük mikyasta tezgâh, ve tarak dağıtılması mukarrerdir. 

Devlet iktisadî teşebbüslerinin son sene içinde kendi mevzulanna giren 
mamulâtın pazar fiatlannı itidalde tutmak hususundaki muvaffakiyetli hizmet
lerini takdir etmek yerinde olur. 

Gümrüklerimiz, dünya hâdiseleri karşısında millî iktisad ve ihtiyaçlarımıza 
uygun olarak alınmakta olan tedbirlerin ve Devletlerle mevcud ticarî 
mübadelelere aid anlaşmaların tatbikında, vazifelerini olgunlukla ve ticarî tedbir
lerle ahenkli bir surette yapmaktadırlar. 
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Daha mütekâmil bir gümrük kanunu projesi, bu içtima devresi esnasında 
Büyük Meclise arzedilecektir. Gümrük tarife kanunu cedvelinin de, ilmî ve amelî 
esaslara göre tertib ve tasnifi üzerindeki çalışmalar ilerlemiştir. 

Kaçakçılığı önlemek yolunda dikkatle çalışılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 

İnhisarlar varidatının arttırılması ve mamullerin evsafça yükseltilmesi 
hususunda çalışıldığı gibi sert içkilerin istihlâkini azaltmak için, hafif içkileri 
revaçlandırmak yolundaki mesaiye devam edilrriekte ve bu çalışmalardan iyi 
neticeler alınmaktadır. 

Nâfia vekâletimiz, senelerdenberi muvaffakiyetle takib edilmekte olan nâfıa 
işlerini, umumî ahvalin doğurduğu iktisadî tesirler altında kalmakla beraber, 
takibde devam etmektedir. 

Geçen sene Diyarbakır-Irak hattının 159 kilometrelik kısmının inşaatı bitmiş 
ve 48 kilometrelik kısmı işletmeye açılmıştır. 

Kabul buyurduğunuz bir kanunla Elâzığ'dan başlıyarak Muş-Van istikametin
de İran hududuna uzatılması kararlaştırılan demiryolunun 70 kilometrelik Elâzığ-
Palu kısmının ihalesi yapılmış, Zonguldak bölgesindeki kömür hattımızın Hav
zaya daha fazla nüfuzunu temin için Zonguldak-Kozlu kısmının inşaatına baş
lanılmıştır. 

Hâdisatm doğurduğu zarurî ihtiyaçlardan mütevellid bir kısım iskelelerin in
şaatına devam edildiği gibi, esaslı limanlarımızın inşasına başlayabilmek için 
hazırlanmış olan kanun projesi, bu içtima devresi esnasında Yüksek huzurunuza 
takdim edilecektir. 

Büyük su işleri faaliyeti, programına tevfikan ilerlemektedir. Bu meyanda, 
geçen sene Tarsus sulanması kısmen tamamlanmış ve yapılan tecrübeleri çok 
ümid verici olmuştur. Önümüzdeki sene içinde Ege havzasında başlayan sulama 
faaliyetinin tamamlanmasının mümkün olacağını ümid ediyoruz. 

Aziz milletvekilleri, 
Maarif işlerinde kabul buyurduğunuz köy enstitüleri ve Devlet konservatuvan 

kanunlarının hayırlı tatbikleri, şimdiden iftiharı mucib vaidlerle doludur. Mem
leketin muhtelif mıntakalarmda açılan 14 enstitüde, şimdiden 6.000 talebemiz 
yetişmektedir. Bütün alâkadarlarının en geniş bir emek ve çalışma ölçüsü ile 
kurulup içinde yürümesine savaştıkları bu müesseseler, 15 yıl içinde Türkiye'de 
ilköğretim meselesini tam olarak halletmeğe imkân verecektir (Alkışlar, bravo 
sesleri). 
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Musiki ve tiyatro sanatında Türk çocuklarının yaratma kabiliyetlerini, iyi bir 
inkişaf yolunda görerek memnun olmaktayız. Devlet konservatuvarı, kabul 
buyurduğunuz kanunla daha verimli bir tekâmüle doğru yürüyebilecektir. 

Teknik öğretim sahasında halk için açılan kurslarda yapılan ümid verici tec
rübelerin umumileşmesi, vatandaşın iş terbiyesi bakımından mühimdir. Bunun 
takviye edilmesini ve daha esaslı bir programla daha yaygın bir çalışma mevzuu 
yapılmasını çok lüzumlu bulurum. 

Ankara'nın yüksek irfan müesseselerile takviyesini, kültür dâvalarımızın 
önünde tutmaktayız. Yeni binasında çalışmaya başlayan Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesile, bu yıl Maarif vekilliğinin idaresine verdiğiniz Hukuk fakültesi, müs
takbel ve şubeleri tam Ankara Üniversitesinin iki rüknü olarak kurulmuş bulun
maktadır. İstanbul Üniversitesi ve diğer yüksek dereceli okullarımız, tabiî seyir
lerini takib ederek ileri yürümektedirler. 

Umumî kültür veren okullarımızın mükemmelleşmesi için keyfiyete teveccüh 
eden ve sathî olmaktan kurtulup derinliğine istikamet alan tedbirleri, lüzumlu ve 
faydalı bulmaktayım. Türk gençliğinin bedence, hususile inzibat ve ahlâk mev
zuunda iyi yetiştirilmeleri için çok dikkatli ve ciddî hareket edilmesini, millî ter
biyemizin kuvvetlenmesi bakımından bir zaruret telâkki ederim (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Türk kültürünün iki mühim ve esaslı temeli olan dil ve tarih işlerimize yakın 
alâka ile önem veriyoruz (Alkışlar). Türk dili ve tarihi için çalışan iki kurumun 
lügat, imlâ, gramer, terim ve tarihimizin her safhasına aid tedkikleri için yeni hız
la emeklerini teksif edeceklerine emniyetim vardır (Alkışlar). 

Avrupa harbinin, cihan malî hayatında vücude getirdiği buhran ve bütçe 
külfetleri memleketimizi de müteessir etmiştir. Denk ve samimî bütçe prensib-
lerine daima bağlı kalmakla beraber, hâdiselere tekaddüm ederek isabetli tedbir
ler bulunmuş ve bu suretle Devletin malî itibarı muhafaza edilmiştir. Her şeyden 
evvel, Türk vatanının muhafazasında kuvvetli ve hazırlıklı bulunmanın istediği 
külfetleri karşılamak yolundaki muvaffakiyeti, bilhassa kaydetmek isterim. 

Cumhuriyet maliyesi, başta, memleket müdafaasına aid fevkalâde tedbirler 
olmak üzere, bütün Devlet işlerinin istediği masraftan, memleketin kendi vasıta 
ve membalarile karşılamağa imkân bulmaktadır. İçinde yaşadığımız hal ve şart
lar, bilhassa gümrük resimlerinde ve bunlara bağlı vergilerde mühim boşluklar 
yapmış ve bunu kapatmak için ihdas edilen muvakkat vergilerin, vatandaşların 
tediye kabiliyetlerini aşmadığı ve hattâ mutedil had dahilinde kaldığı, içinde 
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bulunduğumuz 1940 bütçesinin ilk tatbik aylarında derhal kendini göstermiştir. 
Bir taraftan milletimizin gösterdiği olgunluk ve fedakârlığın, diğer taraftan mem
leketin kabiliyetlerini, Devletin âcil ihtiyaçlarile en iyi telif eden isabetli tedbir
lerin eseri olan bu netice memnuniyetinize lâyıktır (Alkışlar). Muvazeneli bütçe 
prensibine sadık kalmak sayesinde, bundan sonra da Türk Hazinesinin itibarını ve 
düzenini muhafaza edeceğine katî itimadımız vardır. 

Bu sayededir ki haricî ticaret muvazenemiz ve döviz vaziyeti, geçen senelere 
nazaran çok iyi ve sevindirici bir netice vermiştir. Bu arada 1933 Türk borcu hak
kında Hükümetçe alman son karan, yani eski Düyunu Umumiye Meclisinin il-
gasile, bu husustaki taahhüdatı Devletin üzerine aldığını kaydetmekle sevinç 
duyarım (Alkışlar, bravo sesleri). 

Büyük Millet Meclisinin Muhterem azası; 
Milletlerin, tarihte misali geçmemiş en ağır mücadele halinde bulundukları 

bir zamanda, şanlı Türk milletinin mukadderatını sevketmek gibi şerefli, müstes
na ehemmiyetli bir vazifeyi beraber ita ediyoruz. 

RASİH KAPLAN (Antalya)- Allah kolaylık versin. 
REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Devamla) - Çok açık olarak bir daha 

görüyoruz ki, milletlerin yaşama haklan, bin türlü isabetli tedbirin başmda ve 
hepsinden tesirli olarak bir temele dayamyor. Bu, millî birlik fedakârlık ve kah
ramanlık temelidir (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Büyük Millet Meclisinin asîl misalile millî birlik, her zamandan ziyade sağ
lamdır (Bravo sesleri, alkışlar). İcab ederse, milletçe her fedakârlığı göze almak, 
hepimizin katî karanmızdır (Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). Türk mil
letinin bu günkü evlâdlan, kahramanlıkta, kendi geçmişlerini her halde müftehir 
edeceklerdir (Bravo sesleri, alkışlar). Milletler içinde istikbalin, her vasıtadan 
sonra nihayet kahraman ve fedakâr olanlara müyesser olduğu bir devirde, Türk 
milleti temiz, emin bir istikbale gururla bakmaktadır (Bravo, yaşa sesleri ve ayak
ta şiddetli ve sürekli alkışlar)." 
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VI. İNTİHAR DEVRESİNİN 

ÜÇÜNCÜ İÇTİMÂ SENESİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 
(1 Kasım 1941)65 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 15.00 

MUVAKKAT REİS - Refet Canıtez 
KÂTİPLER- Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl), 

Hamdi Selçuk (Hatay), Bekir Kaleli (Gazianteb) 
REİS- Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar intihap dairesinden itibaren yoklama yapıldı). 

2- NUTUKLAR 
1- Reisicumhurun nutku 
REİS- Yoklama bitmiştir. Dahilî nizamnamemizce Meclisin açılması için 

lâzımgelen ekseriyet nisabı vardır. Şimdi Reisicumhur Hazretleri gelerek sene 
başı nutuklarını irâd buyuracaklardır. 

(Reisicumhur İsmet İnönü sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiler). 
REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Ankara): 
Büyük Millet Meclisinin Sayın Âzası! 
Altıncı intihap devresinin üçüncü içtima senesini açıyorum. Saym üyeleri 

sevgi ve saygıyla selâmlarım (Alkışlar). 
Geçen bir sene zarfında dünya buhranı, insanlık için büyük ıstıraplar içinde 

geçti. Türk milleti, bu acı yılı da, kendi derin anlayışı ve millî kuvvetine güvemle 
karşılamış, tehlikeli anlarda soğukkanlılığını bırakmaksızın Cumhuriyet 
Hükümetinin içerde ve dışarda vatamn emniyetini korumak için yaptığı gayret
lere yardımcı olmuştur. Milletimiz, kaygısı vatanın selâmeti ve nizamı olan 
Büyük Meclisimizin yakından izinde yürümüştür (Sürekli alkışlar). 

Yurdumuzun her tarafmda dirlik, memnun olacağımız bir haldedir. Dünyanın 
bu devrinde vatandaşlarımızın ve memleketimizde yaşamakta olan herkesi bütün 
haklarından ve meşru menfaatlerinden serbestçe istifade etmekte olduklarını söy
lerken iftihar duymaktayız (Alkışlar). 

65 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 21, İçtimâ: 3, Birinci İnikad, l.XI. 1941, 2-8. ss. 
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Memleketin her köşesindeki samimî birliği ve Türk Devletini idare eden 
Büyük Meclise ve Cumhuriyet Hükümetine karşı milletçe gösterilen itimadı 
sevinçle görüyoruz. Yabancı emellere sürükleyici telkinler, ortamızda yayılma ve 
tesir alanı bulamamışlardır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). Millet yapısının sağ
lığı ve sağlamlığı, her vakit en kıymetli dayancımız olacaktır (Sürekli alkışlar, 
bravo sesleri). 

Tabiidir ki, vatan selâmetinin isteklerine uygun olarak Dahiliye ve Ad
liyemizin dikkatleri, normal zamanlarda olduğundan ziyade millî nizamlar 
üzerinde toplanmıştırlar. 

Milletin Sayın Vekilleri! 
Geçen toplantı yılının başından beri dünya durumunun gösterdiği gelişmeler 

neticesinde, o zamanki tahminlerimize uygun olarak, harp alanı korkunç bir tarz
da genişledi. Bütün Avrupayı ve hemen hemen bütün Asya ve Afrikayi sarmış 
olan harp ve işgal faciaları; memleketimizin etrafında bu felâketlerden masun kal
mış bir tek millet bırakmadı. 

Esefle görüyoruz ki, yarınki manzaranın medeniyet âlemi için bu günkünden 
daha elemli olması ve yıkıcı harbin bütün dünyaya daha ziyade genişlemesi, git
gide kökleşen bir ihtimal halindedir. 

Yangınlar içinde inliyen Avrupa ve Asya kıtalarının bitişik noktasmda sulh ve 
sükûn yurdu, aziz vatanımızdır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). Harpten doğan 
bin türlü felâket içinde bütün milletlere karşı insanî vazifesini kudreti nisbetinde 
yapmakla iftihar duyan memleketimiz, bir gün de dünyanın beklediği ve muhtaç 
olduğu barışın kaynağı olabilirse, bundan duyacağımız sevinç pek büyük olacak
tır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Saygıdeğer Arkadaşlar! 
Son toplantımızın başından beri vukua gelen ihtilâtlar sayılamıyacak kadar 

çoktur. 
Balkan olaylarile başlıyan hareketler, Irak ve Suriye'deki gelişmelerle batı ve 

cenup komşularımızı muharebe ve işgal alanı haline koydu ve birdenbire bir dev 
adımı atarak Alman-Sovyet silâhlı ihtilâfmı meydana çıkardı. Böylece şimal 
komşumuz da harbin yangınları içine girdikten sonra, diğer komşumuz İran işgal 
faciasını gördü. 

Memleketimizi bu kadar yakından alâkalandıran askerî hareketler, bizim 
uyanıklığımızı son derce arttırmış ve taahhütlerimize ve dostluklarımıza sadakat 
çerçevesi içinde şerefimizi ve emniyetimizi koruyan sulh arzusu, siyasetimizin 
mesnedini teşkil etmiştir (Alkışlar). 

556 



Demin bahsettiğim Balkan hareketleri, memleketimizin emniyet ve 
masuniyeti bakımından üzerinde çok büyük hassasiyetle durduğumuz bir mesele 
olmuştur (Bravo sesleri). Bilirsiniz ki, Balkan milletlerinin istiklâli, Cumhuriyet 
Türkiyesinin takip ettiği siyaset temellerinden biridir (Bravo sesleri). 

Bu güne kadar temennilerimiz ve gayretlerimiz, nasıl bu istiklâllerin mahfuz 
kalması üzerinde merkezlendiyse, gelecek zamanlar içinde hislerimiz ve dilek
lerimiz aynı kalacaklardır (Alkışlar, bravo sesleri). 

Milletin Sayın Vekilleri! 
Cumhuriyet Hükümeti, Avrupa harbinin son durumunda bitaraflığını ilân et

miştir. Bundan başka, muharebe içindeki bütün devletlerle münasebetlerimiz es
ki ve yeni muahedelerle tanzim edilmiş bulunuyorlar. Bu muahedelerin hüküm
leri tamamile meridirler. Bunları söyledikten sonra, Türkiye'nin bugünkü harp 
önündeki durumunu iyice anlatmış olmak için, karşılıklı saflarda bulunan başlıca 
devletlerle münasebetlerimizi belirtmek isterim. 

Almanya ile münasebetlerimiz, Balkan hareketleri esnasında en çetin im
tihanını geçirmiştir, denilebilir. O zaman bizdeki alâka ve endişeyi lâyık olduğu 
ehemmiyetle gören ve anlıyan Alman Devletinin Sayın Reisi Hitler, bana yazdığı 
hususî bir mektupla, memleketimize karşı dostluğunu göstermiş; ve Hükümetin 
tasvibile kendisine vermiş olduğum cevap ve bir kerre daha vaki olan mektuplaş
mamız, 18 Haziran 1941 tarihli Türk-Alman Muahedesini vücuda getiren kar
şılıklı itimat havasını yaratmıştır. Bu neticeyi memnuniyetle kaydetmek isterim 
(Sürekli alkışlar). 

Türk-Alman münasebetleri, o tarihten beri hiç bir zaman bulanmıyan bir dost
luk takip ediyor (Bravo sesleri). 18 Haziran 1941 tarihli dostluk ve saldırmazlık 
muahedesinin hükümleri, her şart içinde mahfuz olarak devam ediyorlar ve 
devam edeceklerdir (Alkışlar). Son günlerde imzasına muvaffakiyet elveren ve 
yakında yüksek tasdikinize arzedilecek olan Türk-Alman Ticaret Anlaşması, bu 
dostluk ve itimat siyasetinin hayırlı bir semeresi olarak telâkki edilmeye lâyıktır. 

Sayın arkadaşlar! 
1940 yazında Fransa'nın mağlûbiyeti, İngilizleri en müşkül bir vaziyete uğ

ratmış bulunurken, Türkiye'nin müdafaa ve masuniyet umdelerile takip etmiş ol
duğu siyasetin bir noktasına halel gelmedi. Ve Türkiye İttifak Muahedesine 
sadakatini açıktan açığa söyledi. Türkiye, dünyanın en büyük devletlerinden 
birine karagün dostu olduğunu, o zaman bir kerre daha isbat etmiştir (Sürekli al
kışlar, bravo sesleri). 

Aynı müdafaa ve masuniyet umdelerine istinat etmeye devam edecek olan 
haricî siyasetimiz, taahhütlerine sadakati, Türk milletinin şiarına tam tevafuk 
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eden, umumî menfaatlerimize ve beynelmilel ahlâka yegâne uygun olan bir pren
sip olarak tatbik edecektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Aziz arkadaşlar! 
Arzetmiş olduğum bu siyaset, memleketimizin coğrafî vaziyeti ve harbin in

kişaflarından doğan hususiyetler önünde, artık her tarafta kabul ve takdir edilmek 
lâzımgelen dürüst mahiyetini tebarüz ettirmiştir (Bravo sesleri). 

Müstakil, hareketlerine hâkim ve kuvvetli Türkiye, kimseyi tehdit etmiyen bir 
sulh yuvası halinde ve medeniyet için faydalı bir unsur kıymetinde kendini gös
teriyor (Sürekli alkışlar). 

Memleketimizin siyasetindeki asîl hedefler ve gayretler, takdir olunmaktadır 
ümidindeyiz. 

Cumhuriyet Ordusunun kuvvetlenmesi ve ihtiyaçlarının tamamlanması, 
Büyük Meclisin ve Hükümetin en baş işi olduğunu bir kerre daha belirtmek is
terim (Sürekli alkışlar). 

Türk Vatandaşının, kendisinin de içinde vazife aldığı ve yarın da alacağı, 
Türk Ordusu için, istenilen her fedakârlığı ve yardımı tereddütsüz yaptığını gör
mekle duyduğumuz sevinç büyüktür. Kahraman Türk Ordusunun, verilecek her 
vazifeyi yapmaya ehîl olduğuna yalandan itimadımız vardır (Sürekli alkışlar). 

Münakalât vekâleti, kendisine tevdi olunan işleri, zamanın ağır şartlan altın
da başarmaya çalışmaktadır. 

Sıhhat işlerimizde programlı çalışma devam etmekle beraber, ne memleket 
dahilinde büyük salgın hastalıklar görülmüş ve ne de diğer memleketlerdeki sal
gınların hududlanmızı aşmasına meydan verilmiştir. 

Ziraat vekâletimiz istihsali arttırma, çeşitlendirme ve vasıflarını yükseltme 
yolundaki çalışmalarına devam etmektedir. Evvelki sene faaliyete başlayan 
makineleşme işi geçen sene bir misli arttırılmıştır. Türk köylüsünün anlayışlı 
çalışmaları da, bu işleri kolaylaştırmakta ve ziraî istihsalimiz artmakta, ve vasıf
ça yükselmektedir. Bununla beraber, memleketin ve ordu ihtiyacının karşılanması 
için istihsali arttırmaya daha çok ehemmiyet vermek zorundayız. Türk köylüsün
den bu gayreti bekleriz, aynı zamanda müstehlikten de, kolaylıkla ve istediği 
kadar bulabildiği nimetin kadrini bilerek fazla istihlâkten son derece çekinmesini 
istemek hakkımızdır. Bu günün şartlarını, dünyanın geçirmekte olduğu buhranı 
gözönünde tutarak, yaşayışını ona göre ayarlamak her vatandaşa düşen millî bir 
borçtur. 

Toprak kanunu, Büyük Meclise sunulmak üzeredir. Bir çok araştırmalardan 
anlıyoruz ki, toprağı hiç olamayan köylünün nisbeti mahduttur. Devlet malı top
rak dağıtmak suretile, bu nisbet yıldan yıla azalmaktadır. Bununla beraber, top
rağı olmayıp, kendi başına ocak kurmak isteyenlere toprak temini, Cumhuriyetin 
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en ziyade ehemmiyet verdiği bir meseledir (Bravo sesleri, alkışlar). Nüfusun 
çoğalması ve intikal suretile parçalanması neticesinde, elindeki toprağı bu günkü 
işleme kudret ve vasıtalarına, çoğalan yaşama ihtiyaçlarına artık yetişmemeye 
başlayan az topraklı köyler ve köylüler vardır. Bunları, kendilerine daha yüksek 
yaşama imkânı verecek miktarda toprak sahibi kılmak ve bu topraklarda iş yap
ma kudretini tam kıymetlendirecek verimli bir işleme için lüzumlu araçlarla 
donatmakta acele etmek lâzımdır. Yüksek ilgi ve incelemenizle, en iyi şeklini ala
cağına emin olduğum kanunun bir an evvel çıkarılmasını arzu ediyoruz. 

Arkadaşlarım! 
Vatandaşlarımın gözden uzak tutmamalarım isterim ki, dünya harbinin, bütün 

milletlerin iktisadî hayatındaki tesirleri geniş ve derindirler. Cihan piyasası ve 
milletlerarası yollar, bizim memleketimiz için de yarıyanya kapanmıştırlar. Yurt 
müdafaasını temin kararile memleketimizde de bir çok insan kuvvetleri istihsal 
alanından çekilmiştirler. Başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de serbest 
piyasa bazı ihtiyaç maddeleri üzerinde menfi roller oynamak temayülünü göster
mektedir. 

Bu günün şartları içinde, iaşe politikamızın esas hedefi, halkın ve Millî 
Müdafaanın ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur. Hükümet, bu hedefe erişmek için 
istihsalden istihlâke kadar uzanan iktisadî faaliyetler silsilesine müdahale etmek 
ve bu faaliyetlere düzenleyici bir murakabe altında bulundurmak kararını almış
tır. 

İstihsalin arttırılması, tedbirlerin başında gelir. Millî varlığın ve millî istiklâlin 
bekçisi olan ordumuzun cihazlandırılması, iaşesinin emniyet altına alınması, hiç 
eksilmeyen ve daima artan millî-çalışmaya dayanmak suretile mümkün olur. 
Ziraat ve sanayi sahasında, Devletin istihsal organları kadar her yurttaşın da, 
muhitine örnek olacak şekilde çalışması, bu gün vatan vazifelerinin en kutsalı ol
muştur. İstihlâkin tanzimi, istihsalin arttırılması kadar ehemmiyetlidir. İaşemiz 
için çok ehemmiyeti olan toprak mahsullerimizden bazıları, bu günkü geniş ih
tiyaçlara yetmek bakımından ciddî tedbirlere zemin olmaya lâyıktırlar. Bazı gire
cek maddelerin memlekete girebilen miktarları tesadüflere bağlıdırlar. Bu sebep
ledir ki, girecek ve istihsal maddelerimizden bazılarına Hükümetçe elkonularak, 
bunların ihtiyaç nisbetinde dağıtılması yoluna gidilmiştir. 

Yiyecek maddelerinde şimdiye kadar istihlâki tahdit eden bir karar alın
mamıştır. Ancak, stoklarımızı korumak ve gelecekte emniyetli bulunmak için, 
günün birinde bu maddelerde dahi istihlâki tahdit zaruretile karşılaşmak ihtimali 
vardır. Hükümetçe, burası daima gözönünde bulundurulmalıdır. İnsan yaşayışının 
bütün şartlarını temelinden sarsmış olan büyük buhran içinde, yurdumuzun 
selâmeti yurttaşlarımıza yeni vazifeler ve feragatler yüklerse, memleket çocuk
larının bu çetin imtihanın şartlarına da seve seve katlanacaklarına asla şüphemiz 
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yoktur. İstihsal ile istihlâki birbirine bağlayan aracılar da, harp havasının en çok 
tesiri altında bulunanlardandırlar. Bunun neticesi olarak, yurttaşlanmızca harbin 
en çok hissedilen tarafı hayat pahalılığı olmuştur. İhtikârcmın cemiyet bünyesine 
yaptığı fenalığı bütün yurttaşlarımızın bilmelerini ve bu gibileri süzgeçten geçir
mek için şuurlu bir şekilde yardım etmeleri lâzımdır. 

Sulhun ve hürriyetin temiz havasını en geniş şekilde teneffüs eden, bu müs
tesna memleketin evlâdı olmak şerefini taşıyanların ve onun nimetlerinden büyük 
ölçüde faydalanan insanların, bu memleketin kanunlarına, nizamlarına hürmet et
melerini istemek ve icap ederse hürmet ettirmek, bu milletin en tabiî bir hakkıdır 
(Sürekli alkışlar). Hükümet, ihtikârla mücadeleye esas olan fiat tesbiti 
muamelelerinde aracıya, tüccara emeğinin, bilgisinin ve sermayesinin karşılığı 
olan hakkı vermektedir. Fakat bu hakkın hududu, fevkalâde hallerin yarattığı 
bulanık havayla değil, millî gelirden bu zümreye düşecek hissenin normal öl-
çüsile tayin edilmelidir ve böyle tayin edilmektedir (Bravo sesleri, alkışlar). 

İaşe ve fiat murakabe işlerimizin düzenle ve başarıyla yürütülebilmesi, yalnız 
bu maksatla vücutlandırılan teşkilâtla mümkün olamaz. Bütün Devlet teş
kilâtının, ve hususile vilâyetlerde idare âmirlerinin bu konuyu, bu gün için başta 
gelen bir Devlet vazifesi olarak, ele almalarına kesin lüzum vardır. 

Hükümet, ağırlığı hergün artmakta olan harbin zararlı tesirlerini önleyebilmek 
için, Millî korunma kanununda yapılması lüzumlu gördüğü değişke ve eklentilere 
ait tekliflerini yakında Büyük Meclise arzedecektir. 

Dış ticarette esasımız, bütün memleketlerle hakikî, fiilî bir mübadele temini
dir. Bundan başka, ihtiyacımızdan fazla olan çıkacak maddelerimizi, girecek eş
yanın temini vasıtası olarak kullanmaktayız. Yeni ticaret anlaşmaları bu esaslar 
içinde yapılmakta, ve eski mukaveleler bu esaslara çevrilmektedir. 

İhracat maddelerimize, müstahsili memnun edecek fiatlar temin edilmiştir. 
Ancak, burada müstahsilimize bir tavsiyede bulunmak isterim: 

Bu günkü fiatlar daimî olamaz. Harp sonrası devresinde fiat düşmesini bek
lemek lâzımdır. Bu itibarla, müstahsilin buna şimdiden kendini alıştırması ve çok 
tasarruflu hareket etmesi ve harp sonundaki buhranı karşılayacak bir ihtiyatla 
mücehhez olması icap eder (Bravo sesleri). 

1941 senesinin, dış ticaretimiz için, geçen iki harp yılına nazaran daha ağır 
münakale şartlan arzetmesine rağmen, Hükümetin aldığı tedbirlerle, girecek ve 
çıkacak maddelerimizin taşınmasına imkân hâsıl olmuştur. 

Sanayi ve maadin sahasındaki istihsal faaliyetlerimizin, içinde bulunduğumuz 
fevkalâde hal ve şartlardan mümkün olduğu kadar az müteessir olması için 
devamlı bir surette ve büyük bir gayretle çalışılmaktadır. İşlemekte bulunan istih
sal müesseselerimizin muhtaç oldukları hammadde, yedek parça ve sair teçhizatın 
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karşılanabilmesi için her türlü imkânlardan istifade edilmekte olduğu gibi, tesis 
işlerimizin bir çok müşküllere rağmen yürütülmesi de hususî bir ihtimamın mev
zuunu teşkil etmiştir. Bu sayededir ki, millî iktisat cihazımız, memleket ihtiyaç
larından büyük bir kısmının karşılanması hususunda yüksek ve takdire şayan bir 
kabiliyet gösterebilmiştir. 

İstihsal faaliyetlerimizden alınan bu neticeler, daha bir çok ihtiyaçlarımızın 
temini bakımından da, geleceğe emniyetle bakmamıza hak vermektedir. Çünkü, 
bu neticeler müsbettirler. Gerek sanayi, gerek maadin sahalarındaki istihsaller 
çoğalma ve artma yolundaki yürüyüşlerini son sene zarfında da muhafaza etmiş
lerdir. İstihsallerimizle alâkalı teknik elemanlarımızın dikkatli ve fereagatli çalış
malarını, huzurunuzda memnunlukla anarım. Gün geçtikçe bunların kendi ihtisas 
şubelerindeki mümareseleri artmakta ve sayıları çoğalmaktadır. 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların devletçe işletilmesi hakkındaki kanunun 
tatbikından beklenen müsbet neticeler alınmaktadırlar. 

Bu tatbikat, kömür istihsal ve tevziinin verimini ve intizamını arttırmakla kal
mamış orada çalışan binlerce işçinin geçim ve sağlıklarını, rahatça çalışmalarını 
da emniyet altına almıştır, aynı zamanda, işçiyi işine ve iş yerine ısındırmıya 
yarayan ve verimi arttıran bu tedbirlerden alınan iyi neticeler, bu yoldaki çalış
manın, Devlet elindeki diğer istihsal müesseselerine de yayılmasına yol açmıştır. 

Bakır istihsalimiz artmakta devam etmiş ve artış nisbeti, geçen yıla nazaran, 
üçte bir gibi yüksek bir terime varmıştır. 

Petrol aramalarında, geçen sene alınan ilk müsbet netice üzerine sondaj 
faaliyeti Raman Dağı bölgesinde devam etmekte ve teşvik edici bir mahiyet gös
termektedir. Diğer taraftan, memleketin muhtelif kısımlarında yapılan istikşaflar, 
Urfa, Eğridir ve Boyabat bölgelerinin petrol bakımından esaslı tetkike değer ol
duklarını göstermişlerdir. Maden arama faaliyetimizde, sene içinde en mühim 
neticeler Söğütözü kömür ve Adapazarı demir alanları ile Turhal antimuvan 
görüntüsünde ve Ödemiş cıva madeninde alınmıştır. Bu mıntakalarda ehemmiyet
li cevher ihtiyatları bulunmuştur. Keban'da Bolkar Dağında işletmiye verilen 
kesimlerin dışarısında aramalara devam edilmiş; Küre bakır madeni de ümit veri
ci bir safhaya girmiştir. 

Şeker ihtiyacını geniş hadler dahilinde karşılamak gayesile, bu sene de yap
tırılan pancar ekimi, şimdiye kadar yapılanın en yüksek haddi olarak 44.000 hek
tarı geçmiştir. Bu miktar, 1935 senesi ekimine nazaran, yüzde yüz nisbetinde bir 
artış bildirir. Bu neticede, köylümüzün pancara karşı gittikçe artan alâkasının ve 
bu ekime gösterdiği uyum kabiliyetinin büyük ölçüde âmil olduğunu memnun 
olarak görüyoruz. Köylümüz pancar tarımından elde ettiği faydanın para ile ifade
si şudur: 1935 senesinde 3 000 000 lira iken, bu miktar 1939 da 6 000 000 a, ve 
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geçen sene 8 000 000 liraya yükselmiştir. Bu sene çiftçinin eline geçecek para ise, 
bu yekûnu da geçecektir. Bu sene 90 000 tonu geçerek bağlıyacağımızı ümit et
tiğimiz verim, halkımızın ihtiyacını, olağanüstü şartların devamına rağmen, sıkın
tısızca karşılayabilecektir. 

Devletin alâkalı olduğu sanayi kurumlarının, kendi satışlarını mutedil bir fiat-
ta tutarak, piyasada nâzımlık etmelerinden ve yaptıklarını mümkün olduğu kadar 
doğruca müstehlik kitlesine vermelerinden, bu sene de memnun edici neticeler 
alınmıştır. İş Kanunu tatbikatı, hususile çeşitli sanayi şubelerinde, memleketin iş 
hayatını bugünün isterlerile ayarlamak bakımından ve Millî Korunma Kanununa 
göre alınan kararlar çerçevesi içinde yürütülmektedir. Bu suretle lüzumlu iş yer
lerinde çalışma müddetleri, sıhhî ve fennî icapların müsaadesi nisbetinde, art
tırılarak istihsal hacminin ihtiyaçlarımızı karşılamasına çalışılmaktadır. 

Bundan başka, bugüne kadar, hukukî münasebetler ve sıhhî icaplar cephesin
den tanzimine çalışılan işçi hayatının iş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık hal
lerine karşı, maddî cepheden de teminat altına alınmasını sağlıyacak olan işçi 
sigortalarına ait kanun projesi yüksek Meclise arzedilmiş bulunmaktadır. Bu 
kanunun kabulile, işçi hayatında daha ferah verici neticeler elde edileceğini 
umuyoruz. İşçilerin, elverişli oldukları işlere yerleştirilmelerine ve türlü işler için 
de, elverişli bulunmasına aracılık edecek bir kurumun kurulmasına dair olan 
kanun projesi, ayrıca yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Türk köylüsünü, ziraat âlet ve araçları yanında bir de el tezgâhına sahip kıl
mak ve bu suretle boş zamanlarını kıymetlendirmek gayesile, geçen sene yalnız 
17 vilâyete tezgâh ve çıkrıklar gönderilmişti. Memleketin her tarafında gösterilen 
büyük ve memnun idici alâkaya, bu sene imkân nisbetinde cevap verilmesine 
çalışılmıştır. 25 vilâyete, herbirine yüzden aşağı olmamak üzere toplu olarak, ay
rıca 61 vilâyet ve kaza bölgesine de örnek mahiyetinde olmak üzere, topu 3 923 
takım tezgâh ve çıkrık gönderilmiştir. 

El tezgâhı dokumacılığın çok bulunduğu yerlerden başlıyarak dokumacıların 
kooperatifleştirihnesi yolundaki çalışmalara bu sene daha geniş bir ölçüde devam 
edilmiştir. Bunun neticesidir ki, geçen sene yekûnu ancak sekize varan el tezgâhı 
dokumacı kooperatiflerinin sayısı, memleketin bir çok bölgelerinde bu yıl yirmi 
beşe çıkmıştır. Bu suretle, kurulmaları bitmiş ve çalışmağa başlamış bulunan 
küçük sanat kooperatiflerinin sayısı otuz dördü bulmuştur. Bu kooperatiflerin art
masında, içinde bulunduğumuz şartların ve Hükümetçe ele alınmış olan ham 
madde dağıtma işlerinin tesiri olduğu açıktır. Ancak, bu kooperatifler sadece bu 
günün ihtiyaçlarının basıncı altında vücut bulan birer kurum değil, fakat iktisadî 
ve içtimaî gayelerimizin tahakkukuna yardım cihetinden kendilerinden devamlı 
hizmet beklenen müesseseler olduklarından, bunların kuruldukları muhitte sağ
lam esaslara dayanarak yerleşmeleri ve normal zamanlarda da yaşıyabilmeleri 
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için murakabelerinin ve kooperatifçilik ruhuna en uygun şekilde çalışmalarının 
temini bakımından lüzumlu görülecek tedbirler geciktirilmeksizin alınmalıdır. 

Uzun yılların tecrübelerinden faydalanarak bu günkü ihtiyaçlarımızı kar
şılayabilecek surette hazırlanan yeni bir Gümrük Kanunu lâyihası yüksek tet-
kikınıza sunulmuştur. 

Bu yıl içinde, teknik esaslara daha uygun ve tatbikleri daha çok kolaylaş
tıracak şekilde tanzimine çalışılmakta olan yeni tarife cetvelini kanunlaştıracak 
lâyiha da yüksek katınıza getirilecektir. 

Çıkarılacak mallarımız üzerine koymuş olduğumuz sınırlar ve kısıntılar, ve 
hudutlarımızın öte tarafındaki olaylar yüzünden, daha çok ehemmiyet alan kaçak
çılıkla uğraşma için önemle çalışılmakta ve tesirli çarelere başvurulmaktadır. 

Yüksek dereceli içkilerin istihlâkini azaltmak için alınan tedbirler iyi 
neticeler vermektedir. 

Nâfıa vekâletimiz, umumî vaziyetin verdiği imkânlar derecesinde, demiryolu 
inşaatındaki faaliyetini devam ettirmiş ve bu arada Diyanbakır-Irak hattı 77 nci 
kilometreye varmış, Elâzığ-Van hattı üzerindeki çalışmalar da 135 inci kilomet
reye kadar ilerlemiştir. 

Memleket şoselerinin ıslahı ve yol yapma işinin bu günün ve yarının ihtiyaç
larına uyacak bir şekilde çerçevelendirilmesinin ne kadar lüzumlu olduğu, son 
senelerin vukuatile bir kere daha hissedilmektedir. Yol yapma faaliyetinin, bugün
kü ihtiyaçlara tam cevap verecek kanunî bir esasa bağlanması için hazırlanmakta 
olan lâyihanın Büyük Meclise arzını çok yerinde görmekteyim. Büyük su işleri 
faaliyete, geçen sene kabul buyurulan 50 milyonluk tahsisatla daha genişlemiş ve 
başlamış olan işlerden Malatya ve Niğde inşaatı bitmiş ve Tarsus-Ege havzasın
daki işlerden bitenler halkın faydasına açılmıştır. 

Maarif işlerinde, köy enstitüleri adedi, geçen seneye nazaran üç tane daha 
ilâvesile 17'ye varmıştır. Talebe sayısı 9 000'e çıkmak üzeredir. Köy Eğitmen 
okullarından çıkan 1 500 eğitmen, köylerinde işe başlamışlardır. Bu suretle, on 
sene gibi, millet hayatı için çok kısa bir zamanda 15 000 eğitmen ve 30 000 öğ
retmeni köylerimize dağıtmak yolundaki çalışma hızla devam etmektedir (Bravo 
sesleri). 

Köy enstitüleri ile köy okulları arasındaki münasebeti ve bu teşekküllerin bir
birlerine yapacakları yardımları ve diğer umumî ve sosyal vazifeleri çer-
çeveliyecek kanun lâyihası yakında hemen Büyük Meclise sunulacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretimi en geniş ölçüde tertiplemek için Hükümet ciddî 
kararlar vermiştir. Maarif vekâletinde teknik öğretimin temel teşkilâtı kurulmak
tadır. Az zamanda gerçekleştirilmek istenilen büyük bir program hemen Büyük 
Meclise sunulacaktır. 
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Memleketin sanayiinde, motörleşme ve makineleşmesinde ve bütün ihtisas iş
lerinde ehliyetli unsurları, bol miktarda ve süratle yetiştirmek istiyoruz (Alkışlar, 
bravo sesleri). 

Büyük Meclisin bu kanun üzerindeki yakın alâkasından çabuk ve hayırlı 
neticeler bekliyoruz. Teknik öğretimde hedefimiz, kadın erkek, her vatandaşa 
kendi sanatı ve geçimi için bilmediklerini öğretecek bir öğretmen, bir öğrenme 
yeri gösterebilmektedir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdiye kadar Yüksek öğretim kurumlarının son sınıflarına konferans şeklin
de verilmekte olan inkılâp derslerinin, bu kurumlarda "İnkılâp tarihi ve Türkiye 
Cumhuriyeti rejimi" adı altında esaslı bir ders şeklinde verilmesi ve bu mevzular 
etrafında ilmî incelemeler yapmak ve yaymak üzere, ayrıca bir de "İnkılâp tarihi 
ve Türkiye Cumhuriyeti Enstitüsü" kurulması kararlaştırılmıştır (Bravo sesleri). 

Üniversite öğretim unsurlarının meslekî ve şahsî hükümlerini kurmak üzere, 
Maarif vekilliğince hazırlanmakta olan kanun lâyihası, yakında Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzolunacaktır. 

Arkadaşlar! 
Fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın ihtiyaçları ve çalışmaları dikkatli 

gözlerimizin önündedirler. Bütün güzel sanatlarla yakından ve candan alâkalıyız. 
Arkadaşlar! 
Bu günkü şartlar içinde bir çok istediklerimizi belki yapamıyoruz veya yarı

na bırakmak zorunda kalıyoruz. Fakat kesin ve vicdanî kararımız odur ki, yeni 
nesli yetiştirmekte hiç bir gecikmiye ve geri kalmağa meydan vermeyeceğiz 
(Sürekli alkışlar, bravo sesleri). En uzak köyden başlayarak, yeni neslin bilgili, 
güçlü, her alanda üstün yetişmesi ülküsü bütün düşüncelerimizi kaplamıştır 
(Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Aziz Milletvekilleri! 
Saydığım Devlet işlerinin her sene yenileşen ve genişleyen mevzuları kar

şısında Maliyemizin vazifesi daima şudur: 
Gelişme hızını kesmeden, memleketin verim kabiliyetini aşmadan ve millî 

paranın kıymetini zayif düşürmeden, muhtaç olduğumuz karşılıkları temin etmek. 
İftiharla söyliyebilirim ki, başta Büyük Meclisimiz olmak üzere, bütün millet

çe yapılan elbirliği sayesinde Cumhuriyet Hükümeti, bu şartları toplayan verimli 
ve sağlam bir Maliye kurmağa muvaffak olmuştur (Bravo sesleri, alkışlar). 

Umumî bütçe yekûnunun senelerden beri yükselmekte olmasına ve mem
leketimizin dört yanma sirayet eden Avrupa harbinin tevlit ettiği iktisadî güçlük
lere rağmen malî yıllarımızı daima varidat fazlasile kapatmakta olmamız, bunun 
en kuvvetli delilidir. 
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En mühim kısmı Millî Müdafaa ihtiyaçlarına ayrılmış ve bu sene tamamı bu 
ihtiyaçlara tahsis edilmiş olan fevkalâde tahsisat programlarının senelerden beri 
muvaffakiyetle devam eden tatbikatına da, bu vesile ile işaret etmek isterim. 

1940 bütçesi, tahminlere nazaran mühim bir varidat fazlasile kapandı; 1941 
bütçesinin ilk tatbik aylarında elde edilen neticeler, çok ümit vericidirler. Bu olay
lar, içinde bulunduğumuz hal ve şartların icabı olarak, iki senedir konulan muvak
kat vergilerin iktisadî vaziyetimize ve halkın ödeme kabiliyetine uygun olduğunu 
göstermektedirler. 

Vatandaşların, memleket borcunu ödemek hususunda gösterdikleri olgun
luğun bu neticeyi almakta büyük tesiri olduğuna şüphe yoktur. Bu olgunluğun 
parlak bir misalini de, fevkalâde Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bu 
sene çıkarılan tasarruf bonolarının karşılaştığı rağbette görüyoruz. Bundan dolayı 
bütün vatandaşları tebrik etmek benim için bir zevktir. 

Denk bir bütçe çerçevesi içinde verimli ve emniyetli bir Maliye kurmak, 
memleketin kabiliyetini gözönünde tutarak eksiklerimizi tamamlamıya yarıyacak 
gelir kaynaklarını bulup, bunları yerinde kullanmak, Cumhuriyet Maliyesinin ana 
prensipleri olmakta devam edecektir. 

Elverişli gidişini kaybetmiyen döviz durumumuz, hususile Millî Müdafaa ih
tiyaçlarını temin imkânlarını vermek bakımından, sevindirici halini muhafaza et
mektedir. 

Türk milletinin değerli vekilleri! 
Bizi, hizmetile şereflendiren Büyük milletin emanetini, hepimiz canımızdan 

üstün tutarak vazife yapıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük Meclisin ayrılığa 
ve aykırılığa asla yüz vermeyen tecrübeli idaresi, milletimizin başlıca dayancıdır 
(Bravo sesleri, alkışlar). Millet mukadderatının idaresi çok nazik olduğu bir 
devirde yaşıyoruz. Siyasette ana temellerimizin sade ve açık olmasından kuvvet 
alıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). 

İçeride millî beraberliğe güveniyoruz. Bunu korumak için, gerekli olursa, her 
tedbiri almaktan sakınmıyacağız (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Vatandaşların selâmetine aykırı olarak, doğru ve kanaatli yoldan sapacaklara, 
bulanık zamandan siyaset veya ticaret kârı arayacaklara, kesin, katî olarak karşı 
koyacağız (Bravo sesleri, alkışlar). Dışarı ile münasebetlerimizde siyasetimizi 
duru, dürüst olarak söyliyeceğiz ve ahitlerimizin samimî yolunda yürüyeceğiz 
(Bravo sesleri, alkışlar). Hiç bir şart altında, zor kabul etmiyeceğiz (Çok şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım! 
Hür ve şerefli vatana faydalı olabilmek, hepimizin tek bahtiyarlığımızdır 

(Şiddetli alkışlar, bravo sesleri)." 
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ'NÜN 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN VI. İNTİHAB DEVRESİNİN 

DÖRDÜNCÜ İÇTİMÂ SENESİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 
(1 Kasım 1942)66 

"BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 14 

MUVAKKAT REİS - Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Turan (İsparta), Necmeddin 

Sahir Sılan (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 
REİS - Yoklama yapacağız 
(Afyon Karahisar intihab dairesinden itibaren yoklama yapıldı). 

2 - NUTUKLAR 
1 - Reisicumhurun nutku 
REİS - Ekseriyet vardır. Şimdi Reisicumhur Hazretleri nutuklarını okuyacak

lardır: 
(Reisicumhur İsmet İnönü, şiddetli ve sürekli alkışlar arasmda Riyaset kür

süsünü şereflendirdiler). 
Büyük Millet Meclisinin muhterem Âzası! 
Altıncı intihap devresinin dördüncü içtima yılını açıyorum. Muhterem âzâyı 

sevgilerle selâmlarım (Alkışlar). Bu sene, millet işlerinin Büyük Meclis tarafın
dan yeni bir azim ve irade ile idare edilmesini gerektiren şartlar içinde toplanmış 
bulunuyoruz. En büyük millî felâketleri yenerek bu memleketin tarihinde yer tut
muş olan Büyük Millet Meclisinin, her bakımdan ve her zaman olduğu gibi Mil
lete numune olacak azimli ve feragatli çalışması, engin faydalar ve feyizler 
getirecektir (Bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım! 
Dünya harbi bu yıl da kanlı şekilleriyle memleketleri yakıp yıkmakta devam 

etti. Şehirler ve cephe gerilerinin silâhsız halk yığınları, her tarafta, ateş içinde 
kaldılar. İnsanlık öldürmekten başka usul tanımayan bir acınacak istikamete git
tikçe daha ziyade saplanmış bulunuyor. Bu halleri insan olarak ve millet olarak 
seyrederken büyük ıstırap duyuyoruz (Bravo sesleri). Bütün küreyi kaplamış olan 

66 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 28, İçtimâ: 4, Birinci înikad, I.H. 1942, 3-5. ss. 
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harbin şimdiye kadar olan inkişafı neticesi olarak yeryüzünde bir tarafın 
hâkimiyetine dayanan bir siyaset yapısının kalamıyacağı veya kurulamıyacağı an
laşılmaya başlanmıştır denilebilir (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Milletlerin, küçük büyük, hepsi için yer yüzünde istiklâl ve haysiyetle yaşa
mak imkânı sabit olacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim milletlerarası siyasette 
daima esas prensibimiz olmuş olan bu gayenin, en insafsız mücadelelerden sonra 
olsun kabul edilmesinden büyük sevinç duyacağız (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım! 
Muharebe edenler arasında bir anlaşmayı bugün için ümit ettirecek hiç bir 

yerde hiç bir delil yoktur (Yazık sesleri). Öyle görünüyor ki 1943 yılı daha geniş 
ve daha insafsız muharebelerle geçecektir (Yazık sesleri). Biz önümüzdeki sene 
dahi, millî siyasetimizin içerde ve dışarda herkesçe bilinen istikametlerini, dürüst 
ve ciddî olarak muhafaza edeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Ahitlerimize, ittifak
larımıza ve dostluklarımıza sadık olarak ve herhangi bir Devlete karşı hileli ve 
saklı fikirli olmaktan dikkatle sakınarak, millî emniyet siyasetimizi takip ede
ceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük Meclis takdir eder ki gittikçe şiddetlenen 
düşmanlık havası içinde, her gün biraz daha sinirlenmiş taraflar ortasında, taraf
sızlık politikası yürütmek, Hükümet için çok yorucu olmaktadır (Doğru sesleri). 
Biz, her devletle olan münasebetlerimizin mahiyetini açıkça söyliyebilir bir 
karakterde ve kuvvettte olduğumuz için politikamızı gelecekte de sebatla takip et
mekten çekinmiyeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Siyasetimizdeki dürüstlüğün her 
tarafa ait faydalarının, bütün muhariplerce takdir edildiğini sanıyoruz. 

Arkadaşlar! 
Geçen bir sene zarfındaki çalışmalarımızın neticeleri dikkatle incelenmiye 

değer. Bir taraftan millet hayatmın ilerlemesini ve gelişmesini, dünya harbinin 
şartları içinde hiç aksatmadan devam ettirdik. Memleketin imarı için her tarafta 
çeşitli faydalı işlere ara vermedik. Demiryolları, büyük su işleri, her türlü yapıcı 
iktisadî faaliyetler, hakikaten memnun olacağımız bir şekilde genişlemiştir. Mil
letin kültürde, güzel sanatlarda ve teknik öğretimde vakit kaybetmeden hazırlan
ması için büyük programlar kabul ettik. Bu programları zevkle ve sarsılmaz 
sebatla takip edeceğiz. Büyük Meclisin takdirine mazhar olacağına emin ol
duğum bir büyük işimiz de, ziraatimize büyük mikyasta ve yeni bir gayretle 
ehemmiyet verilmesidir. Her türlü Devlet muvaffakiyetlerinin temeli olan 
maliyemiz ise ağır vazifelerini memnun olacağımız tarzda başarmıya devam et
miştir. 
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Ziraat mahsullerinin fiyatlarını makul bir surette arttırmak hareketi, 
Hükümetin isabetli teşebbüslerindendir. Dünya pahalılığının yükünü yalmz köy
lümüzün yüklenmesini istemek büyük haksızlıktır (Bravo sesleri). Hem köylünün 
kalkınmasını temin etmek, hem onun hadden aşırı fiyat hırsına kapılmaktan koru
mak lâzımdır (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım! 
Türkiye'de millet hayatının gidişindeki çalışma ve ilerleme manzarası vatan

daşların memleket ve millet selâmeti için her fedakârlığı kabul etmiş halleri, 
büyük ve kuvvetli bir milletin işaretleridir (Bravo sesleri). Millet olarak hakikî 
görünüşümüz, bu gürbüz ve kuvvetli haldir. Ancak Büyük Millet Meclisinin 
ehemmiyetle dikkatini celbetmek isterim ki patladığı gündenberi dünya harbine, 
memleketimiz en ziyade bugün yaklaşmıştır. Hakikî kuvvetlerimizi, sağlam 
vaziyetimizi bulandınp gölgelendiren bir mânevi telâş ve ıstırap havası, bugün 
vatanımızın üzerinde esmektedir. Böyle haller bir milleti hastalıklı ve zayıf gös
terirler. Hastalıklı millet bünyeleri haricî tehlikeleri süratle üzerlerine çekerler. Bu 
sebeple bir gün bilmediğimiz bir istikametten ve bilmediğimiz bahaneler altında 
vatanımızın taarruza mâruz kalması ihtimalini Büyük Millet Meclisinin ciddi 
olarak gözönünde tutması icabeder (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar! 
Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok aşan bir pahalılık belâsı, bugün 

vatanımızı ıstırap içinde bulunduruyor. Bu halin umumî harpten doğan, kendi 
hususi şartlarımızla ilgili olan sebeplerini ve çarelerini Cumhuriyet Hükümeti 
sizin yüksek nazarlarınıza etrafiyle serip anlatacaktır. Eminim ki Millet ve mem
leketin haynna olan en isabetli tedbirleri bulacaksınız. Bizim gördüğümüz en teh
likeli hastalık, iki seneden beri, cemiyetimiz içinde Cumhuriyet Hükümetlerini 
muvaffak etmemek için estirilmiş olan zehirli havadır (Doğru sesleri). Bu zaman
da hiç bir memlekette ağır mahzurları olmıyan bir tedbir tılsımı yoktur. Millet
lerin sıkıntılara mâruz olmaları çaresizdir. Bu devirler, harbe girmiş veya gir
memiş memleketlerin hiç birisi için, engin kazançların bulunmaz fırsatları değil
dirler. Istırabı azaltmak, millet tahammülünü arttırmak, muharebe dışında kalmak 
ve muharebeye girilirse şerefle ve selâmetle çıkmak için tek çare, resmî vazife 
sahiplerine ve en başında Cumhuriyet Hükümetine candan yardım etmektir 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bütün eksikleriyle beraber en iyi neticeler, ancak 
Hükümet tedbirlerinin dikkatli olarak yürütülmesiyle elde edilebilirler. Acı ile 
hatırlamalıyız ki milletin iaşe işlerini tanzim etmek yolunda Cumhuriyet 
Hükümetlerinin sarfettikleri gayretlere, iki seneden beri, cemiyetimiz tarafından 
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hiç yardım edilmemiştir. İşte bugün ilk hallolunacak mesele, umumî itimat 
havasının iade edilmesidir (Bravo sesleri). Bulanık zamanı, bir daha ele geçmez 
fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası, ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı 
ticaret metaı yapmaya yeltenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkın
tıları politika ihtirasları için büyük fırsat sanan ve hangi yabancı milletin hesabı
na çalıştığı belli olmayan bir kaç politikacı, büyük bir milletin bütün hayatına 
küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadırlar (Bravo sesleri, sürekli alkış
lar). Üç, beş yüz kişiyi geçmiyen bu insanların vatana karşı aşikâr olan zararlarını 
gidermek yolu elbette vardır. 

RASİH KAPLAN (Antalya)- Büyük Millet Meclisi reçetesi lâzımdır. 
REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Devamla)- Devlet ve millete sövmek, mil

letin nefsine ve Hükümetine güvenini zehirlemek iktidarını kimseye ver
memeliyiz (Bravo sesleri, alkışlar). Ticaretin ve iktisadî faaliyetlerin serbestliğini 
bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye, hiç bir zümreye tanıma
malıyız (Bravo sesleri, alkışlar). Hırslı politikacıların, millet iradesi üstünde 
dahilî ve haricî bir siyaset yürütmelerine asla müsaade etmemeliyiz (Bravo ses
leri). 

Aziz arkadaşlarım! 
Büyük vazife günleri, Millet Meclisinin büyüklüğünü tecessüm ettirmek için 

kıymetli fırsatlardır. Kahraman ve kıymetli ordumuzu hazır bulundurmamız, 
bugün her zamandan ziyade lâzımdır. Vatanda istihsali arttıracak tedbirler, asıl 
genişlik yollardır. Harp içine girmiş ve millet selâmetinin kaygusuna düşmüş gibi 
her mahrumiyeti göze alacak ve bütün milletçe külfet ve nimette birliğimizi ve 
beraberliğimizi gözlerin önünde canlandıracak zamandayız. Büyük Meclisin ve 
ondan feyizli ziyalar gibi dağılarak her vatandaşın, Cumhuriyet Hükümetine yar
dım etmesi lâzımdır. Tarihte büyük meseleler halletmiş bir milletin evlâtlarıyız 
(Bravo sesleri). Kendimize, milletimize güvenimiz, her vaziyette en isabetli ted
birleri bulacağımıza güvenimiz, her zamandan fazla ve kuvvetlidir (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Büyük Millet Meclisi, büyük millî meziyetlerimizin en kuvvetli delillerini 
tarihimize bir daha kaydedecektir (Bravo sesleri ve ayakta şiddetli ve sürekli al
kışlar)." 
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Büyük Millet Meclisi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Meclis açıldıktan sonra bütün mebuslar intihap dairelerine göre alfabe sırasile 
yemin edecekler, bundan sonra Büyük Millet Meclisi Reis ve Riyaset divanı seçi
mi yapılacaktır. Parti Grubunun dünkü toplantısında Meclis reisliğine, B. Abdül-
halik Rendanın seçilmesi takarrür etmiş, reis vekillikleri de tespit edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde Riyaset divanı seçiminden sonra Reisicumhur seçi
mi yenilenecek ve Reisicumhur yemin edecektir. Reisicumhur yemin merasimin
den sonra mühim bir nutuk söyliyecektir. 

Ankara radyosu bugün saat 14'den itibaren altıncı Büyük Millet Meclisinin 
akdedeceği toplantıyı ve Reisicumhurun söyliyeceği büyük nutku neşredecektir. 

Parti grubunun dünkü toplantısı 
Ankara 2 (A.A.) - C.H.P. B.M. Meclisi grubu bugün 2/4/939 öğleden sonra 

saat 15'de Başbakan ve grup reisi Dr. Refik Saydam'ın riyasetinde toplandı. 
Bu toplantı ruznamesi Büyük Millet Meclisinin altıncı devre fevkalâde içtima 

yılma ait riyaset divanı intihabı ve Parti grubunun reis vekillerile idare heyeti 
üyelerinin seçimleri teşkil ediyordu. Büyük millet Meclisi Reisliğine Genbaşkur-
ca namzed gösterilen Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda ile Riyaset 
divanı reis vekillikleri için Aydın mebusu Dr. Mazhar Germen, Bursa mebusu 
Refet Canıtez ve Sivas mebusu Şemsettin Günaltay'm grup reis vekilliklerine de 
Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan mebusu Hilmi Uran'in namzetlikleri reye 
konularak müttefikan kabul olundu. 

Bundan sonra Hasan Saka'nm reisliğinde celseye devam olunarak namzetlik
leri umumî heyetin intihabına bırakılan idare âmirlerile riyaset divanı kâtiplerinin 
ve grup idare heyeti üyelerinin seçilmelerine geçildi ve aşağıda isimleri yazılı zat
lar ekseriyeti kazandı. Ruznamede başka bir madde olmadığından celseye nihayet 
verildi. 

îdare âmirleri: Dr. Saim Uzel "Manisa", Halit Bayrak "Ağrı", İrfan Ferid Al-
paya "Mardin". 

Riyaset divanı kâtipleri: Vedid Uzgören "Kütahya", Ziya Gevher Etilli 
"Çanakkale", Cavit Oral "Niğde", Dr. Sadi Konuk "Bursa" Kemal Ünal "İspar
ta", Bekir Kaleli "Gaziantep". 

Grup idare heyeti üyeleri: Aziz Akyürek "Erzurum", Gl. İhsan Sökmen 
"Giresun", Rasih Kaplan "Antalya", Abdülhak Fırat "Erzincan", Damar Ankoğ-
lu "Seyhan", Emin İnankur "İçel", Şevket Erdoğan "Gümüşhane", Şükrü Koşak 
"Erzurum", Rıdvan Nafiz Ergüder "Manisa". 
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Reisicumhurun yemin merasimi 
Ankara 2 (A.A.)- B.M. Meclisi, yarın saat 14'de açılacak ve bütün müzaker-

at radyo ile neşredilecektir. Reisicumhurun yemin merasimi saat 17 ile 18 arasın
da yapılacaktır. 

"- Ankara: (A.A.)- Cümhurreisimiz İnönü, bugün Millet Meclisinde nutuk
larını irâd ettikten sonra saat 16.50'ye kadar Büyük Millet meclisinde kalmışlar 
ve Meclisten ayrılırken gelişlerinde olduğu gibi merasimle uğurlanmışlardır. 

Meclisin önünde toplanmış olan kalabalık bir halk kütlesi de Millî Şefi en iç
ten sevgi tezahüratile selâmlamıştır. 

- Ankara: (A.A.)- Büyük Millet Meclisi, Altıncı intihap devresinin birinci iç
tima yılı mesaisine bugün Cümhurreisi İsmet İnönü'nün açış nutku ile, başlamış 
bulunuyor. 

Fevkalâde günlerde olduğu gibi, içtima salonunda dinleyicilere ayrılmış olan 
yerler, samiin locası vekâletler müsteşarları müdürü umumileri, ve davetli bir din
leyici kütlesile dolu bulunmakta idi. 

Riyaset kürsüsünün iki yanındaki localardan büyük elçilerle orta elçiler ve bu 
elçilikler erkânı yer almışlardı. Salonda kendilerine ayrılmış olan yerde, yerli 
gazeteci kalabalığı bilhassa dikkati çekmekte idi. 

Saat 14.50'de içtimain başlamak üzere bulunduğunu bildiren ziller çalmağa 
başladığı zaman, bütün mebuslar yerlerini almış bulunuyorlardı. 

Bu esnada Cümhurreisi İnönü, Millet Meclisini şereflendirmişler ve Meclis 
önünde başta muzika olduğu halde bir kıt'a asker tarafından selâmlanmış, Millet 
meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Başvekil Doktor Refik Saydam, Vekiller heyeti 
ve riyaset divanı azalan tarafından karşılanmıştır. 

Millî Şef doğruca kendilerine mahsus daireye çıkmışlar ve saat tam 15'de 
millet Meclisi Reisi vekillerinden Refet Canıtez riyaset kürsüsüne gelerek yok
lama yapılacağını bildirmiştir. Bu yoklama sonunda Refet Canıtez, ekseriyet 
bulunduğunu ve Cumhurreisinin açış nutkunu irâd edeceğini bildirerek kürsüden 
ayrılmış ve biraz sonra da Millî Şef bütün meclisin coşkun ve sürekli alkışlan 
arasında içtima salonuna girerek riyaset kürsüsünü işgal eylemişdir. 

Dakikalarca süren bu alkış ve tezahürat içinde Millî Şefin irâd ettikleri ve tam 
metnini aynca bildirdiğimiz nutuk, baştan sonuna kadar sık sık bravo seslerile ve 
bilhassa nutkun dış politika ve Türk ordusunun büyük kuvvetine bütün Türk mil
letinin inanını ifade eden kısımlan varol, yaşa nidaları, şiddetli ve sürekli alkış
larla karşılamıştır. 
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Cumhurreisimiz, açış nutuklarını söyledikten sonra içtima salonunu aynı coş
kun tezahürat içinde terkederek hususî dairelerine çekilmişlerdir."Ğ7 

"1 Sonteşrin 1940 
- Ankara : Büyük Millet Meclisi bugün Reisicumhur İsmet İnönünün söy

lediği açış nutku ile altıncı intihab devresinin ikinci içtima yılı çalışmalarına baş
lamıştır. 

Bu münasebetle Büyük Millet Meclisi müstesna günlerinden birini daha 
yaşamıştır. Samiin localarında ve içtima salonunda ayrılmış olan yerlerde kala
balık bir dinleyici kütlesi göze çarpıyordu. Ordu ve donanma erkânı ile vekâlet
ler erkânı riyaset mevkiinin iki yanında yer almış bulunuyorlardı. 

Yine içtima salonunda ve matbuata tahsis edilmiş bulunan yerde yerli ve ec
nebi matbuat mümessillerinin teşkil ettiği kesafet göze çarpar bir derecede idi. 

Süfera localarında da bütün büyük ve orta elçilerle elçilikler erkânı yer almış
lardı. 

Büyük Millet Meclisi önünde birikmiş olan halk yığınları da meclisin içindeki 
bu manzaranın benzeri bir dekor vücude getirmekte idi. Bütün caddeler Millî 
Şefin Millet Meclisine gelişlerini görmek için toplanmış bulunan halk ile dolu 
idi. 

Saat 15'şe doğru Cumhurreisimiz nutuklarını irâd etmek üzere Büyük Millet 
Meclisine teşrif ettikleri zaman halkın Millî Şefe karşı olan sevgi ve bağlılık
larının tezahürü o kadar heyecanlı olmuştur ki, Millî Şef otomobillerinden inerek 
bu içten duyguya aynı samimiyetle mukabelede bulunmuşlardır. 

İsmet İnönü müteakiben bu coşkun tezahürler içinde kıtaatı teftiş etmiş ve 
Meclis methalinde kendilerini selâmlıyan Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil doktor Refik Saydam ile vekiller ve riyaset divanı erkânı ile meclise gir
mişler ve riyaseti cumhura mahsus daireye çıkmışlardır. Bu esnada meclis riyaset 
makamına gelen reis vekillerinden Refet Camtez, yoklama yapılacağını bildir
miştir. Yapılan yoklama sonunda ekseriyetin mevcut bulunduğunu bildiren Refet 
Camtez, "şimdi Reisicumhur kürsüye şeref vererek açış nutuklarını irâd 
buyuracaklar" diyerek riyaset mevkiinden ayrılmış ve bir dakika sonra da 
Reisicumhur içtima salonuna girmiştir. Bütün meclis azaları ile hazır bulunanlar 
tarafından ayakta ve sürekli alkışlarla karşılanan Millî Şef, riyaset mevkiini işgal 
ettikten sonra nutuklarını irada başlamışlardır. 

67 Ayın Tarihi, Sayı: 72, 1-30 Sonteşrin 1939, 2. s. 
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Millî Şef her zamanki gibi göğüslerinde İstiklâl madalyalarını taşımakta 
idiler. Riyaset kürsüsünün iki yanında ve arka tarafta yer almış bulunan riyaset 
divanı kâtiplerinden Meclis kâtibi umumilik bürosuna mensup kâtiplerin hepsi de 
İstiklâl madalyalarını hâmil bulunuyorlardı. 

Cümhurreisimiz bu güzel ve muhteşem dekor içinde söyledikleri nutkun her 
kısmı sık sık alkışlanmakta ve ekseriya coşkun tezahürata vesile olmakta idi. Bu 
tezahürat, nutkun bilhassa Türk milletinin arzettiği millî birlik ile yurdun sükûn 
ve emniyet manzarasına, dış politikamızın umumî hatları ve ulusumuzun sulha 
olduğu kadar yurd müdafaasında da ordusuna karşı olan inanını, dostluklara 
sadakati tebarüz ettiren kısımlarında tarifi imkânsız bir dereceye, mebuslarımızın 
teşkil ettiği safhalardan taşarak dinliyecilere kadar sirayet eden ve bütün Meclisi 
sararak dakikalarca süren coşkun gösterilere vesile olmuştur. 

Millî Şef nutuklarını bitirerek salonu terk ederlerken yine ayakta sürekli al
kışlarla uğurlanmıştır." 6S 

"1 Sonteşrin 1941 
-Millî Şef İsmet İnönü, Büyük millet Meclisinin altıncı intihap devresinin 

üçüncü içtima senesini mühim bir nutukla açtı. 
- Ankara: 
Büyük Millet Meclisinin altıncı intihap devresinin üçüncü içtima yılı bugün 

saat 15'de Reisicumhur İsmet İnönü'nün senelik nutku ile açılmıştır. Bu münase
betle Büyük Millet Meclisi bugün müstesna toplantılarından birini daha yapmış, 
bu toplantıda Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, bütün hükümet er
kân ve rüesası büyük ve orta elçiler hazır bulunmuşlardır. 

Dinleyicilere mahsus localardan maada içtima salonunun bir kısmı da 
buralarını baştanbaşa doldurmuş olan davetlilere, yerli, ecnebi basın mümessil
lerine ayrılmış bulunuyordu. 

Büyük Millet Meclisi binasımn önünde kalabalık bir halk kitlesi göze çarp
makta idi ve Millî Şef, içtimai açmak üzere Meclise gelişleri esnasında bu halk 
kitlesinin en içten sevgi tezahürlerile karşılanmıştır. 

Millî Şef, Millet Meclisi kapısında reis Abdülhalik Renda, riyaset divanı 
azaları tarafından karşılanmış ve başlarında Cumhurreisliği bandosu olduğu hal
de meclis muhafız kıtasına mensup bir müfreze tarafından selâmlanmıştır. Cum-
hurreisimizin Meclise gelişleri akabinde reis vekillerinden Refet Canıtez riyaset 
kürsüsünü işgal ederek yoklama yapılacağını bildirmiş ve neticede ekseriyet 

68 Ayın Tarihi, Sayı: 84, 1-30 Sonteşrin 1940, 1-2. ss. 
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bulunduğunu tebliğ ederek riyaset kürsüsünden ayrılmıştır. Biraz sonra da Millî 
Şef sürekli alkışlar arasında içtima salonuna girerek riyaset kürsüsüne şeref ver
mişler ve nutuklarını söylemişlerdir. Kırk beş dakika süren bu nutuklarını irâd 
ederlerken bütün Meclis Millî Şefin bir yıl içinde başarılmış işler hakkındaki 
izahlarını ve bu yıl içinde başarılması arzu edilenlere ait direktiflerini ve bilhassa 
dış politikamızın dayandığı esasları ihtiva eyliyen beyanatları büyük bir dikkat ve 
alâka ile takib eylemekte ve sık sık sürekli alkışlar ve tasvib sedalarile kar
şılamakta idi. Millet mümessillerinin, bu tezahüratı, Millî Şefin nutuklarının 
sonundaki "ahitlerimizin samimî yolunda yürüyeceğiz; hiçbir şart altında zor 
kabul etmiyeceğiz" ifadeleri ile en son haddini buldu. Millî Şef bu heyecan dolu 
hava içinde kürsüden ayrılarak Mecliste dairelerine çekildiler."69 

"1 Sonteşrin 1942 
- Ankara: 
Büyük Millet meclisinin altıncı intihap devresinin dördüncü içtima yılı bugün 

saat 14'te Reisicumhur İsmet İnönü'nün senelik nutku ile açılmıştır. 
Reisicumhur İnönü, 12,55'de yanlarında Başvekil Şükrü Saraçoğlu olduğu 

halde gelmişler ve Meclis kapısında başta Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, Vekiller ve riyaset divanî azaları tarafından karşılanmış ve Büyük Millet 
Meclisi muhafız kıtasına mensup bir müfreze ile Riyaseticümhur müzikası 
tarafından karşılanmıştır. Millî Şefin Meclise gelişlerinden biraz sonra saat tam 
12'de Reis Vekili Refet Canıtez riyaset makamını işgal ederek yoklama yapıla
cağını bildirmiştir. Yapılan yoklama sonunda ekseriyet bulunduğu anlaşılmış ve 
reis vekili Refet Canıtez, bu neticeyi Millî Şefe bildirmek üzere kürsüden ayrıl
mıştır. Biraz sonra da sürekli alkışlar arasında toplantı salonuna giren Millî Şef, 
riyaset makamına çıkarak yıllık nutuklarını irâd buyurmuşlardır. Yirmi dakika 
kadar süren ve Büyük Millet Meclisi âzalarının sık sık alkış ve tasvib sadaları ile 
karşılanan bu nutuklarından sonra salondan ayrılan Reisicumhur sürekli tezahür
lerle uğurlanmıştır." 70 

69 Ayın Tarihi, Sayı: 96, 1-30 Sonteşrin 1941, 1-2. ss. 
70 Ayın Tarihi, Sayı: 108, 1-30 Sonteşrin 1942, 1. s. 
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V. BÖLÜM 

VI. DÖNEMDE 
KURULAN HÜKÜMETLER, 

HÜKÜMET PROGRAMLARI, 
PROGRAMLARIN 

MECLİSTE OKUNMASI, 
MÜZAKERELER VE 
GÜVEN OYLAMASI 





Dr. REFİK SAYDAM HÜKÜMETİ 
(3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942) 

Birinci Refik Saydam Hükümetinin yönetimi ve denetimi altında yapılan 
seçimler sonunda, VI. Dönem Büyük Millet Meclisi'ne 424 mebus seçilmişti. 
Hatay'ın Anavatana katılmasıyla mebus sayısı 429'a çıkmıştır. 

VI. Dönem Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını 3 Nisan 1939 günü yaptı. 
Toplantıyı en yaşlı üye olan Dr. General Besim Ömer Akalın açtı. Mebuslar and 
içti. Meclis Başkanlığına Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda getirildi. 
Ankara Mebusu İsmet İnönü oybirliği ile tekrar Cumhurbaşkanlığına seçildi. 

Refik Saydam Hükümeti, yeni Meclis'in toplanması sebebiyle istifa etti. 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Resmî Gazete'de yer alan istifa dilekçesinde, is

tifa sebeplerini şu şekilde ifade etmekteydi: 

"T.C. 
BAŞVEKÂLET 

Riyaseticümhur Yüce Katına 
Büyük Millet Meclisi intihabının tecdidi ve Riyaseticümhur Makamına tekrar 

şeref vermeniz üzerine, vazifenin hitam bulduğuna kani olarak, kabinenin is
tifasına Yüksek Huzurunuza arz ve takdim ediyorum. 

Gerek Başvekâleti bana tevdi etmek ve gerek kabine arkadaşlarım hakkında 
izhar buyurmak lûtfunda bulunduğunuz büyük itimad ve iltifata; vatanımızın ve 
milletimizin refah ve saadeti hususundaki mesaide her an nail olduğumuz yüksek 
irşada ve vazifemizin ifası esnasında gösterilen teshilâta karşı duyduğumuz min
net ve şükranı yüce huzurunuza bu vesile ile bir kere daha arz etmeği vazife bilirim. 

3 - nisan -1939 

Başvekil 
Dr. REFİK SAYDAM"71 

Cumhurbaşkanlığından gelen 3 Nisan 1939 tarihli, aşağıda metni verilen tez
kere ile Başvekilliğe tekrar Refik Saydam getirilmiş, İcra Vekilleri Heyetinin tes-
biti ve teklifi istenmiştir.72 

71 T.C. Resmî Gazete, Sayı: 4174, 4 Nisan 1939, (11515), l.s. 
72 T.C. Resmî Gezete, Sayı: 4174, 4 Nisan 1939, (11515), l.s. 
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3-nisan- 1939 
"Türkiye 

RİYASETİCÜMHUR 
Umûmî Kâtipliği 

4/454 
İstanbul Mebusu Doktor Refik Saydam'a 

3- nisan- 1939 tarihli tezkere cevabıdır. 
Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısile vukubulan istifanız kabul 

olunmuş ve yeni Hükümetin tekrar sizin tarafınızdan teşkili tensib edilmiştir. 
Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu mucibince İcra Vekilleri Heyetinin intihab ve teklifini 
rica ederim. 

Reisicumhur 
İSMET İNÖNÜ" 

Hükümet Üyeleri 
Aynı gün yeni hükümet listesi Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından Cum

hurbaşkanlığına sunulmuş ve onaylanmıştır: 

"T.C. 
BAŞVEKÂLET 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

Resicümhurun Yüksek Huzurlarına 
Teveccüh ve itimadları eseri olarak tekrar Başvekâlete tayin buyurulmaklığım 

üzerine Teşkilât-ı Esâsiye Kanununun kırk dördüncü maddesine ve yine bu 
kanunun kırk sekizinci maddesinde gösterilen Devlet Dairelerinin Vekâletlere ay
rılması hakkındaki 3271 numaralı kanuna tevfikan tanzim olunan İcra Vekilleri 
Heyetinin isimlerini havi listeyi yüksek tasviblerine derin saygılarımla arz ey
lerim. 

3- nisan- 1939 

Başvekil 
Dr. REFİK SAYDAM 

Adliye Vekili 
Millî Müdafaa Vekili 
Dahiliye Vekili 
Hariciye Vekili 

Konya Mebusu 
Bursa Mebusu 
Tekirdağ Mebusu 
İzmir Mebusu 

Tevfik Sılay 
General Naci Tınaz 
Faik Öztrak 
Şükrü Saraçoğlu 
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Maliye Vekili 
Maarif Vekili 
Nâfıa Vekili 
İktisad Vekili 
Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili 
Ziraat Vekili 
Muhabere ve 
Münakale Vekili 
Ticaret Vekili 

Elâzığ Mebusu 
İzmir Mebusu 
Konya Mebusu 
Samsun Mebusu 

Aydın Mebusu 

İstanbul Mebusu 
Kütahya Mebusu 

Fuat Ağralı 
Hasan Âli Yücel 
General Ali Fuat Cebesoy 
Hüsnü Çakır 

Dr. Hulusi Çakır 

Rana Tarhan 
Muhlis Erkmen 

Afyonkarahisar Mebusu Ali Çetinkaya 
Antakya Mebusu Cezmi Ercin "73 

3 - nisan -1939 
"Türkiye 

RİYASETİCÜMHUR 
Umûmî Kâtibliği 

4/455 
Başvekil İstanbul Mebusu Doktor Refik Saydam'a 3 Nisan 1939 tarihli tez-

kerelerile inha olunan İcra Vekilleri Heyeti muvafık görülerek tasdik edilmiştir. 
Hepinize muvaffakiyetler dilerim. 

Reisicumhur 
İSMET İNÖNÜ" 74 

Dr. Refik Saydam tarafından kurulan yeni hükümet listesi, 3 Nisan 1939 
tarihli aşağıda tam metni verilen tezkere ile Büyük Millet Meclisi Yüksek Reis
liğine sunulmuştur. 

73 Resmî Gazete, Sayı: 4174, 4 Nisan 1939, (11516), 2. s. 
74 Resmî Gazete, Sayı: 4174, 4 Nisan 1939, (11516), 2. s. 
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"iı. SAYDAM HÜKÜMETI 
(3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942) 

3.4.1939 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜKSEK REİSLİĞİNE 75 

Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısıyla İcra Vekilleri Heyetinin 
vuku bulan istifası kabul ve yeni Heyetin yine İstanbul Mebusu Dr. Refik Say-
dam'ın Başkanlığında teşkili tensip edilmiştir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından teklif olunarak kabul edilen yeni heyet 
listesinin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Başvekil : [Dr.] Refik Saydam (İstanbul) 
Adliye Vekili : Tevfık Fikret Sılay (Konya) 

Ali Fethi Okyar (Bolu) 26.5.1939 
Hasan Menemencioğlu (Mardin) 12.3.1941 

Millî Müdafaa Vekili : [Gl.] Naci Tınaz (Bursa) 
Saffet Arıkan (Erzincan) 5.4.1940 
Ali Rıza Artunkal (Manisa) 12.11.1941 

Dahiliye Vekili : Faik Öztrak (Tekirdağ) 
Ali Fikri Tüzer (Erzurum).8.5.1942 

Hariciye Vekili : Şükrü Saraçoğlu (İzmir) 
Maliye Vekili : Fuat Ağralı (Elâzığ) 
Maarif Vekili : Hasan Ali Yücel (İzmir) 
Nâfıa Vekili : [Gl.] Ali Fuat Cebesoy (Konya) 
İktisat Vekili : Hüsnü Çakır (Samsun) 

Sırrı Day (Trabzon) 31.7.1941 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili: [Dr.] Hulusi Alataş (Aydm) 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili : Ali Rana Tarhan (İstanbul) 

Raif Karadeniz (Trabzon) 26.5.1939 

75 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 1, içtimâ: E, ikinci Inikad, 10.IV.1939, 4.s.; 
Hükümetler ve Programları. I. Cilt, 1920-1960. Hazırlayanlar: Nuran Dağlı- Belma Aktürk. 
Ankara 1988 TBMM Basımevi. 93. s. 
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Ziraat Vekili : Muhlis Erkmen (Kütahya) 
Muhabere ve Münakale Vekili : Ali Çetinkaya (Afyonkarahisar) 

Cevdet Kerim İncedayı (Sinop) 20.11.1940 
Fahri Engin (Samsun) 12.11.1941 

Ticaret Vekili : Cezmi Ercin (Antalya) 
Nazmi Topçuoğlu (Aydın) 1.11.1939 
Mümtaz Ökmen (Ankara) 27.11.1940"76 

Saydam Hükümeti'nde daha sonra bâzı değişiklikler olacak "Adliye Vekili 
Tevfîk Fikret Sılay'ın yerine, 26 Mayıs 1939 tarihinde Fethi Okyar ve Fethi Ok-
yar'ın yerine de, 12 Mart 1941 tarihinde Hasan Menemencioğlu; Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin'in yerine 1 Kasım 1939 tarihinde Nazmi Topçuoğlu ve Nazmi Top-
çuoğlu'nun yerine de, 27 Kasıml940 tarihinde Mümtaz Ökmen; Gümrük ve İn
hisarlar Vekili Ali Râna Tarhan'ın yerine, 26 Mayıs 1939 tarihinde Râif 
Karadeniz; Millî Müdafaa Vekili Naci Tınaz'ın yerine 5 Nisan 1940 tarihinde 
Saffet Ankan, Saffet Ankan'm yerine de 12 Kasım 1941 tarihinde Ali Rıza Ar-
tunkal; İktisat Vekili Hüsnü Çakır'm yerine 1 Ağustos 1941 tarihinde Sırrı Day; 
Muhabere ve Münakale Vekili Ali Çetinkaya'nın yerine 20 Kasım 1940 tarihinde 
Cevdet Kerim İncedayı; Cevdet Kerim İncedayı'nm yerine de 12 Kasım 1941 
tarihinde Fahri Engin ve Dâhiliye Vekili Faik Öztrak'ın yerine de 6 Mayıs 1942 
tarihinde Fikri Tüzer atanacaktır. 

Fethi Okyar, Adliye Vekilliği'nden sağlık nedenleriyle ayrıldıktan bir süre 
sonra, 7 Mayıs 1943 tarihinde ölür."77 

"Görülüyor ki; Yeni Refik Saydam Hükümetindeki Bakanlar, eskilerinin ay
nılarıdırlar. Yalnız Bayındırlık Bakanlığındaki haberleşme ve ulaştırma işleri ay
rılmış, Ekonomi Bakanlığındaki deniz ulaştırma işleri de onlara katılarak yeni bir 
Haberleşme ve Ulaştırma (Muhabere ve Münakale) Bakanlığı kurulmuş, eski 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya bu Bakanlığa getirilmiş, Ali Fuat Cebesoy da 
Bayındırlık Bakanı olmuştur. Ticaret İşleri de Ekonomi Bakanlığından ayrılmış 
ve Ticaret Bakanlığına Cezmi Ercin getirilmiştir. Yâni Eski Refik Saydam 
Kabinesi'ne iki yeni bakan ve bakanlık eklenmiştir."78 

76 Hükümetler ve Programları .a.g.e., I. Cilt, 93-94. ss.; T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, 
Cild 1, İçtimâ: E, İkinci İnikad, 10.IV.1939, 5.s. 

77 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). 2. Cilt. Ankara 1996, 47.s. 
78 Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara 1974, 12.s. 
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Hükümet Programının Okunması 
"Başbakan Refik Saydam 10.4.1939 da, Yeni Hükümetin Programını okudu. 

Pek kısa olan ve herhangi bir yenilik getirmemiş bulunan bu programda özellik
le; 'Bu kabine de, şimdiye kadar olduğu gibi, mensup olduğumuz Cumhuriyet 
Halk Partisinin programını gerçekleştirmek için çalışılacaktır.', 'Bakanlıkların iş 
programlarında bir değişiklik yoktur. Kabinenin programında olduğu gibi, 
Bakanlıkların iş programlarında da Cumhuriyet Halk Partisinin Programı esas
tır.', 'Dünya durumunun baş döndürücü bir hızla her an değişiklikler gösteren 
gelişimi, dış politikamızın her zamankinden çok uyanık olmasını gerektiriyor.', 
'Fakat bütün bu değişmeler, bu hızlı ve temelli gelişmeler yanında Türkiye'nin 
dış politikası bir değişiklik göstermemektedir.', 'Düşünce ve çıkarların bu kadar 
şiddetle çarpıştığı zamanımızda Türkiye için ne bir düşünce akımı, ne de herhan
gi bir aşın çıkar isteği, barış yolundan ayrılmaya etken olmamaktadır ve ol
mayacaktır.' deniyordu."79 

Dr. Refik Saydam'm Kurduğu Hükümetin Programı80 

"BAŞKAN - Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasında kürsüye geldi). 
Bş. V. Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Aziz arkadaşlarım; 
Büyük Millet Meclisinin intihabının yenilenmesi dolayısıile kabinenin is

tifasını Reisi cumhurumuza takdim ettim. Kabul ve yeni kabinenin teşkilini tek
rar bana tevdi buyurdular. Bugün, yeni kabineyi yüksek huzurunuza getiriyorum. 

Bu kabine de, şimdiye kadar olduğu gibi mensub olduğumuz Cumhuriyet 
Halk partisinin programını tahakkuk ettirmek için çalışacaktır. 

Kabinenin iş bölümü noktasmdan eskisine nazaran farkı; Nâfıa ve İktisad 
vekâletlerinin ikişer vekâlete ayrılmış olmasıdır. Seneler geçtikçe vazifeleri artan 
bu iki vekâletin, gördükleri amme hizmetlerine nazaran bir taksime tâbi tutulması 
ihtiyacı hissolunuyordu. Bu suretle şimdiye kadar inşa, nakliyat ve muhabere iş
lerini gören Nâfıa Vekâleti, Yalnız inşaatla meşgul bir vekâlet haline getirilmiş, 
münakale ve muhabereye aid olan hizmetlerle İktisad vekâletine bağlı deniz nak-

79 Mahmut Goloğlu: a.g.e., 12.s. 
80 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cild: 1, İçtimâ: E, İkinci İnikad, 10.IV.1939, 20-22. ss.; 

T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: F.(3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940 Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 325-331. ss.; T.C. Resmî Gazete, Sayı: 4180, 11 Nisan 
1939,11563-11564. ss.; Hükümetler ve Programları. I. Cilt, 1920-1960. Hazırlayanlar: Nuran 
Dağlı-Belma Aktürk. Ankara 1988 T.B.M.M. Matbaası. 94-96. s.; Hükümet Programları 
(1920-1965). Derleyen: İsmail Arar. İstanbul 1968 Tıpo Neşriyat ve Basımevi. 130-133. ss.; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları. Derleyen: Kâzım Öztürk. İstanbul 1968 
Baha Matbaası. 239-242. ss. 
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liyat işleri alınarak (Münakale ve Muhabere vekâleti) ihdas olunmuştur. Keza 
ticaret ve sanayi işlerini gören İktisad vekâleti, yalnız sanayi ve maadin işlerile 
meşgul olmak üzere bırakılmış, iç ve dış ticarete aid vazifeler toplanarak (Ticaret 
vekâleti) teşkil edimiştir. Bu veçhile vücude gelen vekâletlerle, idare ve teknik 
bakımından işlerin yürümesinin daha kolay bir hale konulduğunu ve vekillerin de 
daha yakından kendi işlerini takib ve kontrol edebileceklerini ümid ediyoruz. 

Vekâletlerin iş programında bir değişiklik yoktur. Kabinenin programında ol
duğu gibi, vekâletlerin iş programlarında da Cumhuriyet Halk partisinin programı 
esastır. 

Cumhuriyet devrinin en muvaffak prensiplerinden biri olan denk bütçe esası
na dayanarak hazırlanan 939-940 malî sene bütçesi huzurunuza takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Müzakeresi esnasında gerek şahsen gerek kendilerile çalışmakla 
iftihar duyduğum vekil arkadaşlarımın size vereceğimiz izahat bunu gösterecek
tir, kanaatındayım. 

Yalnız dahilî, haricî vaziyetlerden bahsedeceğim. 
Dahilde devamlı bir huzur ve sükûn bulunduğunu ve Türk vatandaşının sami

mi beraberliği ve güven havası içinde yaşadığını emniyetle söyliyebilirim. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Cumhuriyet Hükümeti, bu havanm bulanmamasına ve Türk 
vatandaşının endişesiz çalışmasına ve kazanmasına, huzur içinde faziletli bir aile 
hayatı geçirmesine ve istikbalinden emin olmasına bütün kuvvet ve gayretile 
çalışmakta devam edecektir. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlanm; 
Dünya vaziyetinin baş döndürücü bir süratle her an değişiklikler gösteren in

kişafı haricî siyasetimizin her zamankinden ziyade müteyakkız olmasını icab et
tiriyor. Milletleri birbirinin karşısına diken, bir kaç gün gibi kısa zaman içinde 
devletlerin ortadan kalkmasına müncer olan bu günkü dünya buhranı, sulha olan 
kuvvetli merbutiyetini her zaman ilân ve isbat etmiş bulunan Cumhuriyet 
Hükümetini tabiatile yakından alâkadar etmektedir. 

Fakat bütün değişmeler, bu süratli ve esaslı inkişaflar yanında, Türkiyenin ha
ricî siyaseti bir tebeddül göstermemektedir. Dostluklarına, ittifaklarına velhasıl 
sözüne ve imzasına sadık olan Türkiye, sulhu severek ve sulha hizmet etmek 
yolundaki azminde aynı iman ve aynı itina ile berdevam bulunmaktadır. (Alkışlar). 

Bu kargaşalıklar önünde, Cumhuriyet Hükümetinin büyük, küçük bütün Dev
letlerle aynı samimiyet ve dürüstî altında dostane münasebetlerini idame etmekte 
bulunduğunu ve bundan sonra da idameye çalışacağını size söyleyebilirim. 

Sulha hizmeti, Hükümetiniz, bu dürüst siyasette buluyor. 
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Fikir ve menfaatlerin bu kadar şiddetle çarpıştığı zamanımızda Türkiye için 
ne bir fikir cereyanı, ne de her hangi bir menfaat hırsı, sulh yolundan inhirafta 
âmil olmamaktadır ve olmayacaktır. (Sürekli alkışlar). 

Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek hareketler, Hükümetiniz
den sadır olmayacaktır. (Bravo sesleri). Elverir ki, iyi niyetlerimiz ve bütün dev
letlere karşı beslediğimiz samimî ve dostane bitaraflık doğrudan doğruya veya 
bilvasıta ihlâl edilmek teşebbüsüne maruz kalmasın. 

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık tebeddül eden enternasyonal vaziyet içinde haricî 
siyasetimizin bu ana hatlarını tebarüz ettirmekle iktifa ediyorum. Yeni vaziyetleri 
umumî sulh menfaati ve Türk âli menfaati bakımından daimî bir teyakkuz ve ted-
kika tâbi tutacağız ve Büyük Meclisin murakabe ve karar hakkını daima zamanın
da ve tam olarak kullanması için lâzımgelen ihtimamı dikkatle tatbik edeceğiz 
(Alkışlar). 

Türk vatan ve milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin maruz kalabileceği vakayie 
karşı zamanında tedbir almak hususunda, Cumhuriyet Hükümeti müteyakkiz 
bulunmaktadır. (Alkışlar). 

En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi kaynağı olan büyük Türk or
dusuna dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaatinde ol
duğumuzu söylemekle iftihar duyarım. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

İşte, arkadaşlar, maruzatım burada bitiyor. Sözüme başlarken arzettiğim gibi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin programına sadık ve onun tahakkukuna çalışan ar
kadaşlarınız olmakla bahtiyarız. Sizin gösterdiğiniz yolda ve vereceğiniz direktif
ler dairesinde milletin refah ve saadetine çalışmak azmindeyiz. Eğer, bizi bu 
vasıflarımızla yüksek maksadlannıza hizmet edecek kabiliyette görüyorsanız iti-
mad reylerinizle taltif, takviye ve işimize devama müsaade buyurunuz. (Bravo 
seleri, şiddetli alkışlar.) 

Program Üzerinde Görüşmeler ve Güven Oylaması 
FAZIL AHMET AYKAÇ (Elâzığ) - Bir hükümetin en kuvvetli dost veya düş

manı her şeyden evvel kendi efal ve icraatıdır, derler. Şimdi programını okuyarak 
muhterem heyetinizin itimadmı dileyen Başvekil Refik Saydam'ı, her zaman bu 
düstura iman bağlamış bir şahsiyet olarak gördük ve saydık. 

İnkılâb Türkiyesinin prensibleri malûmdur. Yurdun hem içinde, hem dışında 
her zaman millî ve insanî bir barış havasının devamını istiyoruz ve bunu daimî 
kılmağa çalışıyoruz. Yarın neler olacağını kimse tamamile bilmez. Amma bu gün 
pek iyi bildiğimiz bir şey varsa o da bütün insanlığı kanlara bulayabilecek 
mahiyetteki felâleketlerin ağır ihtimallerile dolu bir buhran içinde beşeriyetin çır
pınmakta bulunuşudur. 
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Cumhur Reisi İsmet İnönü mütesanid milletimizin büyük ideallerinin ve yük
sek vazifelerini yalçın nutuklarla külçe külçe tesbit etmişti. Şimdi bize aydınlık, 
muntazam ve insicamlı programını okuyan Başvekil Refik Saydam ise fırkamız 
prensiblerinin tam bir şuurla tatbiki için düşündüklerini mütalea ve takdirinize ar-
zetmiş oluyor. Bu günün en büyük vazifesi bir tanedir ve onu herkes aynı gözle 
görür: (Şahsî menfaatlerle endişeleri mutlaka millî selâmet ve bütünlük mefhumu 
içinde eritmek zarureti.) 

Böyle bir zaruretin amelî icablannı en verimli şekilde tatbik için elzem olan 
başlıca unsur da şudur : Kuvvetli Hükümet. 

Ancak bir an tahlil edelim. Acaba kuvvetli Hükümet nedir? 
Bunun en ileri bir anlayışta cevabını şöyle verebiliriz : Kuvvetli hükümet, 

milletin tam itimadına, tam istihkakla lâyik olan, memleketin iç ve dış selâmeti 
namına sarih ve sahih prensiblere malik bulunarak hariçde vatanın istiklâl ve 
şerefini, yurd topraklarında da kanun ve adaleti behemehal hâkimi mutlak kılmak 
azmini besleyen irfanlı, imanlı ve nihayet medenî şuurlu hükümettir. 

Kuvvetli memleketse, her şeyden evvel bu vasıftaki hükümeti kendi intihab 
ve ihtiyarile seçebilen, milletin elindeki her türlü kudret unsurunu ahenkli ve in
sicamlı bir ilerleyiş nizamına uydurarak mukadderatına cesaretle yürüyen mem
lekete derler. 

Türkiyede olduğu gibi bu gün iktidar mevkiinde gördüğümüz Doktor Refik 
Saydam daima selimaklın, muvazeneli ilim ve iradenin fren tertibatı içinde 
nizamla, metodla ve tam zamandaşımız fen kafasınm ölçü ve kabiliyetlerile mem
lekette hizmet etmiş bir millet adamıdır. Bu hakikaten hiç yanıltmayıcı bir delilini 
Başvekilin şimdi beraber alkışladığımız sözlerinde görüyorum. Bu gün milletin 
yeni intihabat neticesinde Kamutaya toplanan muhterem vekilleri kendisine şayan 
olduğu itimadı gösterirse âtiye doğru daha büyük emniyetle yürüyeceğine şüphe 
buyurmayınız. 

Gerek kendisine ve gerek arkadaşlarına büyük basanlar temenni ederim. (Al
kışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) - Refik Saydam Hükümetine ikinci defa itimadımızı 
bildirmek vaziyeti karşısında bulunuyoruz. Bu itimad talebinde Refik Saydam 
Hükümetinin az zamanda geçen hayatından bizlere kalan intibalarla beraber bu 
gün okuduğu beyanatın hepimizin yüreklerinde husule getirdiği hakikî emniyet 
ihtizası da ehemmiyetli bir rol oynar. Dahilî ve haricî siyasetlerimizi inkisam et
tirerek esasen diğer vekâletlere aid olan siyaset daha evvelden izah edilmiş ol
duğundan dolayı tekrarından içtinab olunan bu vaziyet karşısında sözlerimizi; 
beyanatı teşkil eden iki siyasete hasretmek makul olacağı için ben de o yoldan 
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hareket ediyorum. Hükümet teşkilâtımızın yeni iki vekâletle zenginleştirilmiş ol
masının mânası, yeni Türkiyenin medeniyet yolunda aldığı hızın ve iktisab ettiği 
kuvvetin ifadesidir. Medeniyet ilerledikçe her meslekde ihtisas şubeleri nasıl 
çoğalıyorsa, Devlet idaresinde dahi ihtisas şubelerinin tekâmülü o Devlet 
mekanizmasının hayatiyeti bakımından zaruridir. Hatta bu gün iki vekâlet ihdas 
edilmişse, bir başka zaman işlerin icabı olarak yine bir iki vakâletin ilâvesini tabiî 
görmek lâzımdı. Bu bakımdan mütekâmil bir sima gösteren Hükümet organizas
yonunun memleket bünyesine çok faydalı olacağına itimadımız berkemaldir. 
Huzur ve sükûn; Cumhuriyet rejiminin tâ ilk günden beri üzerinde hassas bulun
duğu bir dâvadır. Çok bahtiyarız ki, huzur ve sükûnun verdiği nimetler içinde 
yaşayan evlâdlarımıza bu nimetin tadını tattıran bir vaziyette bulunuyoruz. Fena 
niyetlerle her hangi gayriâhlakî menfaatlerin peşinden koşmak suretile, her hangi 
bir entrika yapmak suretile memleket içinde şu veya bu zihniyeti takib edenlerin, 
Türkiyenin huzura alışmış ve selâmetini ondan görmüş muhitinde asla yer al
mamıştır ve almayacaktır da. Bundan çok eminiz ve emniyetimizi takviye eden, 
teyid eden sözler bize ayrıca kuvvet ve zevk vermiştir. 

Huzur içinde, Hükümetin ifadesince, huzur içinde faziletli bir aile hayatı 
geçirmek dâvası Türkün zaten fazilete olan aşkının, salahiyetli bir dilden tekrarı 
dolayısıile bizim tercümanı hissiyatımız olmuştur. 

Arkadaşlar, Başvekilimiz bize cihanın içinde bulunduğu buhranlı ve hakikaten 
her an endişeler yaratmak vaziyetinde bulunan havayı çok güzel tasvir buyur
dular. Bu havanın içinde Türkiyeye taallûk eden siyaseti de çok güzel izah ettiler. 
Bütün bu sağdan soldan, nereden geleceği meşkûk fakat her halde mevcudiyeti 
karşısında bulunduğumuz noktalarda Türk siyasetinin ana hattını; Türkün âli 
menfaati, Türkün sulha muhabetile beraber hâdisat karşısında müteyakkız bulun
dukları yolundaki teminat ile bağladılar. 

Her insanın hakikî kıymeti, muayyen hâdisat karşısında nasıl tecelli ederse, 
ricali Devletin de hakikî kıymetleri, ricalden olmayan tecrübeleri nakıs, bilgileri 
eksik bulunan adamlar gibi olmayıb büyük hâdiseler karşısında dahi soğuk kan
lılıklarını muhafaza ederek, herkesin endişeli olduğu bir zamanda geceleri, karan
lıkları geçerek istikbali gören gözler bu milletin saadet ve selâmetini tayine muk
tedir olan kafalardır ki, ricali Devlet sıfat ve salâhiyetini alırlar. 

Biz, Cumhuriyet devrinden beri bütün muvaffakiyetlerimizi, kendilerine iti-
mad ettiğimiz adamların, yani ricalimizin iktidar ve reviyyetinde gördük, onlar
dan itimadımızı esirgemedik. Eminiz, katiyetle eminiz ki, başımızda bulundur
duğumuz bu arkadaşlar da mazideki ricalin temin ettikleri muvaffakiyetleri ikmal 
ve itmam edecekler ve bize bahsettikleri emniyet ve huzuru, dahilde olduğu gibi 
hariçte de, temin edeceklerdir. (Alkışlar). 
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Hakikî milliyetçiler, millet menfaaitini müdrik olanlar, kendilerinin saadet ve 
selâmetini başkalarının muvazenesinde, başkalarının teveccühünde değil, evvelâ 
kendi imanında ve kuvvetinde bulur, ondan sonra büyük dâvalara iştirakte bulur. 
Türk millî mücadelesinden evvelki hataları tamamen bir tarafa bırakarak kendine 
hâs bir emniyetle, herkes tarafından kolu ve kanadı kırılmış olduğu bir zamanda 
dahi kendine güvenmenin verdiği bir kuvvet ve maneviyatla yürümenin mükâfatı 
içindedir ve bu mükâfattan inhiraf etmek imkânı yoktur. Bu bakımdandır ki ricalimize 
nasıl güveniyorsak, siyasetimize nasıl güveniyorsak, ricalimiz ve siyasetimizin 
temel taşını teşkil eden ordumuza dahi, elbette, o kadar güveniyoruz. (Şiddetli al-

, kışlar). Dimağlarımızın bize emrettiği teyakkuzun icablarını kuvvetimizin ve bir
liklerimizin yardımı ile temin etmekte, dün olduğu gibi yarın dahi, iman etmiş bir 
vaziyette bulunuyoruz. Onun için Hükümete candan itimadımızı verirken katiyet
le şunu söylüyorum : Biz millî şeflerin arkasından gitmekte daima kazandık. 
Onun için Millî Şefin arkasında Atatürk evlâdları, kendilerine emanet edilen 
dâvasını dahilde ve hariçte, hiç bir şeyden yılmayarak, muhafaza etmekte dün ol
duğu gibi bu gün de yenide ahdi peyman etmiş vaziyettedir. İşte Hükümete, işin
de yürürken, bu kadar kuvvetli ve iradesine sahib bir millete dayandıklarından 
emin olmalarını söylemekle sözüme nihayet veriyorum. (Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar, sizi sevgi ve hürmet
le selâmlarım. 

Necib Türk milletinin her zaman rehberi olan Büyük Millet Meclisinin bu 
muallâ kürsüsünden Yüksek Kamutay arkadaşlarıma hitab etmek şerefine nail ol
duğum için iftihar eder ve kendimi çok bahtiyar bilirim. 

Sayın arkadaşlar, 
Biz hepimiz bahtiyarız, çünkü Türküz (Alkışlar). 
Bahtiyarız; çünkü, bütün Türk milletinin sevgi ve itimadını kazanan fazilet ve 

kudret timsali mücessemi ve bütün varlığın milletimizin refahı ve yükselmesine 
hasreden ve çiftçi ve köylünün hamisi olan İsmet İnönü gibi âlicenab, şanlı ve 
şerefli bir Millî Şefimiz vardır (Alkışlar). 

Bahtiyarız; çünkü dünyanın en kuvvetli ve en kahraman ordusu bizim Türk 
ordumuzdur. Onun önünde hürmet ve hayranlıkla eğiliriz (Alkışlar). 

Bahtiyarız; çünkü, Yüksek Kamutayın her bir üyesi Milletin itimadını kazan
mış ve bütün varlığı ile mukaddes vatanın daima yükselmesi ve refahı için çalışa
cağına and içmiştir. (Alkışlar). 

Bahtiyarız; çünkü, Devlet mekanizmasında Reisi Cumhurumuzun yüksek 
direktiflerini daima göz önünde tutan çok muhterem Doktor Refik Saydam 
zekâsile, tecrübesile, yüksek ilim ve irfanı ile maruf durendiş, disiplin sever 
başarıcı Bir Başvekilimizdir ve onun yanı başında, dirayetli, fedakâr ve tecrübe 
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sahibi yurdumuzun menfaati için çalışan vekillerimiz vardır. Binaenaleyh, çok 
muhterem Başvekile ve kurduğu vekiller Heyetine, sonsuz itimadımız olduğunu 
beyan ederiz, ve büyük muvaffakiyetler dileriz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bahtiyarız; çünkü, Millî Şefimizin yüksek ve değişmez başkanlığı altmda 
saygı değer bir Halk Partisi vardır ki, milletimizin vahdetini, disiplinini, huzurunu 
temin ve Cumhuriyet rejiminin yüce prensiblerini halkımıza telkin etmiş mühim 
siyasî bir teşekküldür ve tek parti olması dolayısile tekmil ülkede millî bir vahdet 
yaratmıştır. Bendeniz müstakil bir saylavım. Fakat Cumhuriyet Halk Partisinin 
umde ve prensiblerini benimsemiş bir arkadaşınızım (Bravo). 

Sayın arkadaşlar; 
Yurdumuzun haricinde müthiş silâhlanma yarışı devam ederken bir emniyet

sizlik ve fırtına havası esiyor ve her gün sulhu ihlâl edici hâdiseler önünde 
bulunuyoruz. Bu vaziyetin umumî bir harb doğurabilir endişesi şöyle dursun, 
hariçteki emniyetsizlik ve mütemadi silâhlanma yansı, ekonomik noktai nazarın
dan dahi, o milletleri iflâsa sevkedici bir felâkettir. İnşallah her tarafta aklı selim 
galebe eder ve dünya ahvali kesbi salâh eyler. Türk milleti sulhperver olduğunu 
bütün dünyaya ilân etmiştir. On sekiz milyon Türk, asırların en büyük adamı olan 
Ebedî Şefimiz Atatürk'ün teslim ettiği şanlı inkilâb ve Cumhuriyet bayrağının al
tında, muazzez Reisicumhurumuzun yanı başında, şanlı Türk ordusu ile beraber, 
yekpare bir cisim teşkil ederek hazır durmaktadır. Binaenaleyh, kendi kuvvetine 
güvenen civanmerd Türk milleti, hariçteki karışık vaziyeti ve vahim hâdiseleri iti
dali demle takib etmektedir. 

Ancak, bütün dünya bilmelidir ki, daima yükselen ve ilerleyen hakşinas ve 
sulhperver Türkiye Cumhuriyeti, ebedî ve sarsılmaz bir varlıktır. (Bravo sesleri 
ve alkışlar). 

Yaşasın şanlı Türk milleti ve onun muazzez millî şefi yaşasm, kara, ve hava 
deniz kahraman Türk kuvvetleri! (Sürekli alkışlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - Hükümetin programını, çalışma beyannamesini 
dinledik. Gayet sâde, gayet güzel ve hepimize gurur verecek mahiyettedir. Çok 
ciddî ve çalışkan ve saatini dakikasını ihmâl etmez. Zeki Başvekilimizle on on-
beş senedir Kızılayda arkadaşlık yaptık. Çalışma tarzının hakikaten hayranıyız. 
Hiç bir şey ihmal etmez ve mutlaka nüfuz eder. Büyük Şefin bidayetten beri 
mesai arkadaşı olması kendisini mümtaz bir çok vasıflarından başka cümlemize 
kendisini itimade lâyik görmeği sevinçle kabul ettirir. Memleketin dahilî işleri 
şimdiye kadar taayyün etmiş olduğu istikamette geçmiş Cumhuriyet Hükümet
lerinin izinde itilâya yürüyecektir. Buna şüphe yoktur. Haricî işlere gelince, bütün 
millet gibi emniyetle istikbale bakabiliriz. Ne Trablusgarp gibi bir gaflet ve ne de 
Balkan harbi gibi bir beceriksizlik ne de Harbi umumide olduğu gibi bir emri vaki 
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karşısında bulunacağız. Bu gördüğümüz felâketlerin hiç birini görmeyeceğiz. 
Buna katiyen eminiz. Bu vazifede bu Hükümetin çalışkan arkadaşları ile mem
leketin yükselmesine ve yürümesine çalışacaklarında şüphe yoktur. Bilhassa 
Hariciyede mucibi iftiharımız olan Saraçoğlu her işin en ince noktalarına nüfuz 
etmeğe vakfı nefseden bir recüldür. Bilhassa milletin başında bulunan ve Mudan
ya mütarekesi gibi herkesin kestiremediği zamanlarda karanlık perdenin arkasını 
gören ve Lozandaki muvaffakiyetile Cumhuriyet Hükümetinin kurulmasında 
yüksek bir kabiliyet gösteren ve hepimizin kestiremediğimiz âtiye ışık veren ve 
hakikaten milleti kurtaran Atatürkün yanında vazife alan, modern bir Hükümet 
teşkil eden mucibi iftiharımız büyük Millî Şefimiz ortadadır. Hükümetin vazifesi 
budur. Bize ve millete düşen vazife bir zaruret hâsıl olursa bizi davet ettiği zaman 
millet Hükümete inanarak ve icab ederse ölerek arkasından gitmektir. 

Arkadaşlar, bu istilâ edilen memleketler hakkında bir acı duyayım dedim, 
duyamadım. Çünkü ölmesini bilmeden bir millet yaşayamaz. Bizim başımıza bir 
çok felâketler geldi. Trablusu gördük, Hicaz vaziyetini biliyoruz. Bir avuç Türk 
nerede ve ne vaziyette olursa olsun ne ölümü düşündü, ne yokluğu düşündü. 
Çalıştı. İstiklâl böyle elde edilir. Yoksa her hangi bir millet kendi bahçesine girer 
gibi girer ve bunlara da karşı konulmazsa tabiî böyle milletlerin istiklâlde filen 
haklan yoktur. Onun için ben doğrusu acımadım. Arnavudluk hiç olmazsa bizim 
Trablusta yaptığımızın dörtte birini yapmalıydı. Çünkü bunlara Türk kanı filân da 
karışmıştı. Yalandan iki tüfek patladı, allaha ısmarladık denildi. Bütün dünya bilir 
ki, Türk böyle yenir, yutulur bi lokma değildir. Başımızda daima perdenin ar
kasını gören, 15-20 sene sonrası için tedbirler alan büyük Şefimiz var. 

Şu halde arkadaşlar; emniyetle itimadla Hükümetin peşinden yürüyüp Al
lah'tan muvaffakiyetler dileriz (Alkışlar.) 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Arkadaşlar; Millî Hükümetimizin yaşadığı yir
mi sene içinde sayın Başvekil Refik Saydamı daima bilgi ile, daima nizamla, 
dürüstü ile çalışır gördük. Türk milleti öyle gördü, Türk milleti tarihine öyle kay
detti. Bu defa teşkil ettiği İcra Vekilleri Heyetile eski programını, bundan dört ay 
evvel okuduğu programını teyid ederek işe başlıyor. Programı okurken bütün cid-
diyetile, bütün dürüstlüğü ile, bütün feragatile, nizam ve bilgi ile çalışan Refik 
Saydam gözümüzün önünde yine yükseldi. 

Asırların ihmal ettiği Türk yurdunu millî idare teessüs ettikten sonra, Türk 
ulusu kendi işini, kendi eline aldıktan sonra nasıl imar edeceğini, ne kadar iyi bil-
mişse, ne kadar çabuk imar işlerinde muvaffakiyetle ilerlemişse arkadaşlar bu gün 
Dünya ulusları arasında lâyik olduğu mevkii Türk ulusu almak için bütün bilgi ile 
gerek ulus ve gerek onun mümessili olan Meclis ve Meclisin teşkil ettiği 
Hükümet, her iki yüksek müessesenin, Devletin başkanlığını yapan Büyük Millî 
Şef İsmet İnönü ile el birliği yapıb büyük gayeye büyük bir bilgi ile yürümektedir. 
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Bu vaziyet üzerinde sayın Başvekilimizin işaret ettikleri, bu gün itimad için 
huzurunuza gelen İcra Vekilleri Heyetinde hâsıl olan iki vekâlet daha ihdası 
vaziyetine temas etmek istiyorum. Hakikaten on beş senelik Cumhuriyet 
Hükümetinin iyi mesaisi, iyi çalışması, işlerimizi bu sahada çok fazla inkişaf et
tirmiştir. Onun için bu iki vekâletin ayrılması, işlerin daha geniş takib edilmesi 
demektir. Ümid ederiz ki, onlarda bundan evvelki arkadaşları gibi bu vekâletler
de yine muvaffakiyetle çalışarak, memleketi bezeyecekler, milletin göğsünü 
kabartacaklardır. 

Senelerce mücadele yaptığımız; eskiden dünyanın hemen, hemen denizlerinin 
yarısına hâkim olan, İmparatorluğun ihmali yüzünden gerileyen denizciliği yük
seltmek için başladığımız mücadele de, denizcilik işlerimizde eski mevkimizi al
mak için deniz ticaretinden bahsediyorum deniz yolları işini tanzim etmekte olan 
Ali Çetinkaya'nın bu vekâleti deruhde etmesi bana büyük ümid veriyor. Ümid 
ediyoruz ki, D. Demiryollarını bir umum müdürlük yaparak nasıl yürütmüş ise bu 
müesseseyi de bir umum müdürlük halinde yürütecek, bir kaç senedenberi bu iş 
üzerinde çektiğimiz müşkilâtı pek yakında bertaraf edecektir. Sahillerimiz daha 
iyi vapurlarla süslenecektir. 

Dahilî emniyet işlerimiz; arkadaşlarımızın hepsi bu hususa temas ettiler, 
Onun için fazla sözle sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Bir noktaya ilişeceğim; 
dahilî işlerimizde tesis ettiğimiz bu sükûnu, bu huzuru daha kuvvetlendirmek için 
Hükümetimizden ricamız, dileğimiz, isteğimiz teftiş işlerini kuvvetlendirecek 
lâhiyaları bir an evvel getirmeleridir. Dahilî vaziyette istediğimiz işlerin başında 
teftiş işlerini kuvvetlendirmek esasını biranevvel tahakkuk ettirecek kanunları 
getirmelerini rica edeceğiz. Devlet teftişi, Devlet kontrolü, vilâyetlerde icraat, iş 
üzerinde teftiş esas umdemiz olmalıdır. Arkadaşlar bu nokta üzerinde Sayın Baş
vekilimizin biran evvel bir kanunla bu vaziyeti takviye buyurmaları için lâyihayı 
Meclise sevketmelerini dileyeceğim. 

Haricî vaziyet üzerinde, bütün arkadaşlarımızın söylediği gibi, arkadaşlar haricî 
vaziyette en çok korkulacak şey kararsızlıktır. Türk milleti için bu kararsızlık 
mevzuubahs değildir. Türk milleti, millî mücadeleye başlarken bir karar vermiş
tir. Kendi yurdunda, istiklâlile, kendi varlığı ile yaşarken bütün Dünyanın sulhunu 
sever, fakat kendi yurdunda kendi istiklâlini çok görürlerse, kendi huzurunu, ken
di varlığını ona çok görürlerse bu günkü Türk yurdu bir ferdin meskeni ne ise, 
Türk yurdu da bir meskendir, başka bir şey değildir. 

Bir aslan meskenine yapılan tecavüz ve taarruz ne ile mukabeleyi icab ettirir
se Türk ulusu da kendisine tecavüz edeceklere karşı aynı suretle mukabele et
mesini bilir. Hükümetimizin beyannamesinde olduğu gibi dünya sulhunu, evet 
dünya sulhunu severiz ve istiyoruz. Fakat bu esasa bütün milletlerin riayet et-
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meleri şartile. Başkasının yurdunu ve istiklâlini çiğnemek suretile ileriye gitmek 
hiç bir vakit hatırımızdan geçmez. Fakat kendi yurdumuzda istiklâlimize karşı 
hissedeceğimiz ufak bir tecavüz bütün Türk ulusunun mukabelesile karşılanacak
tır. Bütün Türk ulusu Büyük Millet Meclisile beraber yurdu korumak için el bir
liği ile hududlara koşacaktır. Bundan hiç bir millet, hiç bir Devlet şüphe etmesin. 
Biz kararımızı vermiş vaziyette bulunuyoruz Yurda karşı ufak bir tehlikeyi hisset
tiğimiz anda hepimiz o tehlikenin karşısında kaçmıyacağız ve yılmıyacağız. Türk 
hiç bir vakit istiklâlsiz yaşayamamıştır, esasen yaşayamaz. (Alkışlar) Türkün 
meskeni olan bu yurda göz koyanların vay başına geleceklere (Alkışlar). 

BAŞKAN - Hükümet programını okumuş ve itimad istemiştir. Şimdi rey top-
lıyacağız. 

Arkadaşlar kürsünün lütfen sağ tarafından gelirlerse daha münasib olur. 
(Bilecik dairesi intihabiyesinden başlamak üzere isimler okundu ve reyler 

kutulara atıldı). 
BAŞKAN - Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İtimad reylerinin neticesini arzediyorum. 
389 zat reye iştirak etmiştir. 389 reyle ve ittifakla Refik Saydam Hükümetine 

beyanı itimad edilmiştir. (Alkışlar). 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Arkadaşlarım; gerek bendeniz 

ve gerek arkadaşlarım, itimadlarınıza şükranlarımızı arzederiz. Bunu haketmeye 
çalışacağız. (Alkışlar.)" 

"Elâzığ Mebusu Fazıl Ahmet Aykaç; 'Kuvvetli Hükümet; milletin tam güve
nine hak kazanmış olan, ülkenin iç ve dış esenliği için açık ve doğru ilkelere sahip 
bulunarak dışarda vatamn bağımsızlığını ve onurunu, yurt topraklarında da 
kanunu ve adaleti kesinlikle tek egemen kılmak kararlılığını besleyen kültürlü, 
inançlı ve uygar bilinçli hükümettir.', 'Kuvvetli Memleket ise; her şeyden önce 
bu nitelikteki hükümeti kendi oyu ve isteği ile seçebilen, miletin elindeki her tür
lü kuvvet unsurunu dengeli ve tutarlı bir ilerleyiş düzenine uydurarak kaderine 
doğru cesaretle yürüyen memlekettir.' dedikten sonra Başbakan Refik Saydam'ı 
övdü ve Hükümetine güven oyu verilmesini istedi. Refik İnce, Berç Türker, Emin 
Sazak, Rasih Kaplan da övücü konuşmalar yaptılar. Sonunda Refik Saydam 
Hükümetine oybirliğiyle güven gösterildi."81 

81 Mahmut Goloğlu: a.g.e.,13. s. 
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I. SARAÇOĞLU HÜKÜMETİ 
(9 Temmuz 1942 - 9 Mart 1943) 

Başbakan Dr. Refik Saydam, Ticaret Bakanı Mümtaz Ökmen ile ekonomik 
sıkıntılara ait şikâyetleri incelemek üzere İstanbul'da bulunurken, 7.7.1942 gece
si kalb sektesinden 61 yaşında vefat etti. 

Reisicumhur İsmet İnönü, yeni hükümetin teşkiline kadar, dahiliye Vekili 
Dr. Fikri Tüzer'i Başvekâlet vazifesini vekâleten yürütmek üzere görevlendirmiş
tir. Aşağıda metnini verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Resmî Gazete'nin 9 
Temmuz 1942 tarih ve 5153 sayılı nüshasında yer almıştır: 

"TC. RİYASETİ 8 temmuz 1942 

Dr. A. Fikri Tüzer 
Dahiliye Vekili ve Başvekâlet Vekili 

Başvekil Dr. Refik Saydam İstanbul'da vazife tetkikleri esnasında kalb sek
tesinden ansızm irtihal etmiştir. Yeni Hükümetin katî olarak teşekkülüne kadar 
Başvekâlet vazifesinin vekâleten Dahiliye Vekili Dr. Fikri Tüzer tarafından ifa 
edilmesi tensibedilmiştir. 

Reisicumhur 
İSMET İNÖNÜ" 82 

Hükümet Üyeleri 
9.7.1942 tarihinde Başvekilliğe Şükrü Saraçoğlu getirildi. Reisicumhur İsmet 

İnönü, İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun Başvekilliğe tâyin edildiğini 9 Tem
muz 1942 tarihli Riyaseti Cumhur tezkeresi ile Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
bildirdi. 

Ankara, 9 temmuz 1942 
"Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

İstanbul mebusu Dr. Refik Saydam'm irtihalinden inhilâl eden Başvekilliğe 
İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun tâyin edildiğini saygılarımla arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü"83 

82 T.C. Resmî Gazete, 9 Temmuz 1942, Sayı: 5153, l.s.; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İç
timâ: 3, Cilt: 27, Yetmiş altıncı inikat, 3. VIII. 1942, 4.s. 

83 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 27, yetmiş altıncı inikat, 3. VIII. 1942, 4.s. 
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Aynı gün, İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun başkanlığında teşekkül eden 
İcra Vekilleri Heyetini gösteren liste Riyaseti Cumhur tezkeresi ile Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine sunuldu. 

Ankara, 9 temmuz 1942 

"BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSLİĞİNE 
İzmir Mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun başkanlığında teşekkül eden İcra Vekil

leri Heyetini gösteren listenin bilece sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Reisicumhur 

İsmet İnönü"84 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Başbakan 
Adliye Vekili 
Millî Müdafaa Vekili 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
Maarif Vekili 
Nâfıa Vekili 
İktisat Vekili 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Ziraat Vekili 
Münakalat Vekili 
Ticaret Vekili 

Şükrü Saraçoğlu (İzmir) 
Hasan Menemencioğlu (Mardin) 
[Gl.] Ali Rıza Artunkal (Manisa) 
[Dr.) Ali Fikri Tüzer (Erzurum) 
Recep Peker (Kütahya) 17.8.1942 85 

Şükrü Saraçoğlu (İzmir)86 

Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.8.1942 
Fuat Ağralı (Elâzığ) 
Hasan Ali Yücel (İzmir) 
Ali Fuat Cebesoy (Konya) 
Sırrı Day (Trabzon) 
[Dr.] Hulusi Alataş (Aydın) 
Raif Karadeniz (Trabzon) 
Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyonkarahisar) 
Fahri Engin (Samsun) 
[Dr.] Behçet Uz (Denizli) 

84 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 27, Yetmiş altıncı inikat, 3. VIII. 1942, 4. s 
85 Dr. Fikri Tüzer 16.VIII.1942 tarihinde vefat etmiş, yerine 17.VIII.1942 tarihinde Kütahya 

Mebusu Recep Peker tâyin olunmuş, ancak bu tarihte Meclis toplantı halinde bulunmadığın
dan, bu durum ictimâya ait zabıt ceridesine kaydedilmemiştir. 

86 Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun uhdesinde bulunan Hariciye Vekilliğine 12.VIII.1942 tarihinde 
İstanbul Mebusu Numan Menemencioğlu tâyin olunmuştur. 
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Başvekil Şükrü Saraçoğlu Başkanlığında Kurulan Yeni Hükümetin, 
5.VIII. 1942 Tarihinde Mecliste Okunan Hükümet Programı87 

"REİS - Yeni teşekkül eden Hükümet, Teşkilât-ı Esâsiye Kanununun 44 üncü 
maddesine tevfikan iç ve dış siyasetini Büyük Millet Meclisinin tasvibine ar-
zedecektir. 

Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Şükrü Saraçoğlu sürekli alkışlar arasında kürsüye geldiler.) 
"Arkadaşlar, 
Aziz hâtırası önünde saygı ile eğildiğimiz Dr. Refik Saydam'in vazife başın

da ölmesi üzerine teşkiline memur buyurulduğum Hükümeti Büyük Millet Mec-
lisi'nin yüksek huzuruna getiriyorum. 

Yeni Hükümetiniz de evvelkiler gibi Cumhuriyet Halk Partisi programını has
sasiyetle ve dikkatle tatbike çalışacaktır. 

Arkadaşlar, 
Dünyanın her gün daha fenalaşan ve ufuklarında bir ümit ışığı belirmeyen 

karanlık manzarası içinde Türk milleti bütün ıstıraplarına rağmen en bahtiyar bir 
mevcudiyet olarak göze çarpıyor. Bu saadetin sırrı Büyük bir Şefin etrafında 
yaratılan birliktir. Görmekte olduğumuz dünya faciaları içinde milletlerin yıkıl
malarına sebep olan tefrikalar, ihtilâflar Türk Milletinin bütün faziletlerini nefsin
de toplayan İsmet İnönü'nün yarattığı karşılıklı güven sayesinde bu memlekette 
yer bulmamıştır. İnönü Türk milletine, Türk milleti de İnönü'ye çok yaraşıyor. Bu 
güne kadar olduğu gibi yarın da aynı birlik ve beraberlik içinde sıkıntılarda ve 
sevinçlerde birbirimize dayanarak emniyetle yürüyeceğiz. Böylece bu koruyucu 
birliğin idamesi Hükümetiniz için de ilk ve en büyük gayeyi teşkil edecektir. 

Arkadaşlar, 
Topraklarımızı harbin dışında tutmak için bütün dikkat ve gayretimizi sarfet-

mekteyiz. Bu güzel eseri sonuna kadar götürmek için ümidimiz azalmış değildir. 
Fakat bizim bütün dikkat ve itinalarımıza rağmen bir gün istiklâlimiz veya top
raklarımız tecavüze mâruz kalacak olursa bütün varlığımız, bütün mev-

87 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, İçtimâ: 3, Cilt: 27, Yetmiş yedinci inikat, 5. VIII. 1942, 21-
25. ss.; Hükümet Programları (1920-1965). Derleyen: İsmail Arar. İstanbul 1968 Tıpo Neş
riyat ve Basımevi. 134-147. ss.; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları. Derleyen: 
Kâzım Öztürk. İstanbul 1968 Baha Matbaası, 247-260. ss.; Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi 
(1939-1945). Ankara 1974 Kalite Matbaası, 151-157. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 
3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942). Ankara 1942 T.B.M.M. Matbaası. 351-356. ss. 
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cudiyetimiz bir tek idealin emrine verilecektir. Bu ideal de son ferdimize kadar 
çarpışmak olacaktır. 

Bundan dolayı Ordumuzu her an için kuvvetli ve hazır tutuyoruz ve onu her 
türlü ihtimamın, her türlü itinanın üzerinde temerküz ettiği büyük bir varlık olarak 
yaşatmakta devam edeceğiz. Ordumuzu her gün biraz daha kuvvetli görmek hepimiz 
için bir gaye, Hükümetiniz için de bir program olmakta devam edecektir. 

Arkadaşlar, herkes tarafından bilinen bu yüksek hakikatlerden sonra haricî ve 
dahilî politikamıza geçiyorum. 

Haricî politika : 
Cumhuriyetimizin Lozan'da başlıyan faal ve müsbet haricî siyaseti birçok im

tihanlardan geçtikten sonra bugünkü duruma varmıştır. Bu durum bugün en iyi is
tikrar kelimesiyle tavsif edilebilir. Hudutları haricinde hiç bir sergüzeşt arkasında 
koşmıyan ve koşmıyacak olan Türkiye harbin dışında kalmak imkânlarını aramış 
ve bu imkânları da şuurlu müsbet bir bitaraflık üzerinde yürümekte bulmuştur. 

Üç seneden beri dünyayı yakan ve yıkan haile önünde Türkiye menfi bir 
bitaraflık ile vaziyetini koruyamazdı ve yarın da koruyamaz. Türkiye bitaraflığı 
umumî bir politik sistemin işlenmiş bir şeklidir ve politikamızın kimseyi endişeye 
düşürmeyecek bir berraklığı ve samimiyeti vardır. 

İngiltere ile olan ittifak muahedemiz her iki tarafın nefîne olarak vazife gör
mekte devam edecektir. Türkiye-İngiltere ittifakı realitenin ifadesi ve biraz evvel 
arzettiğim politik sistemin esaslı bir rüknüdür. 

Yine o politikanın bariz ve samimi bir tezahürünü de Türkiye ile Almanya 
arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu yeniden tevsik eden Türk-Alman Anlaş
masında görüyoruz. 

Harbin bu iki esaslı burcuna karşı olan vaziyetimizi ve o Devletlerle olan bağ
larımızı müspet siyasetimizin bariz birer misali olarak arzettim. 

Muharip kümelerin her ikisinde kendileriyle ahdi veya fiilî rabıtalarımız ve 
dostluklarımız olan Devletler yer almıştır; ki bunlara karşı da dost ve dürüst ol
makta devam edeceğiz. 

Dostluğuna karşı sonsuz bir hüsnüniyetle meşbu dostluk, düşmanlığa karşı 
yıkılmaz bir azim ve metanetle mukabele, işte Hükümetinizin takip edeceği haricî 
siyasetin tam ifadesi. 

Dahilî politikaya gelince: 
Arkadaşlar, 
Dahilî politikamızın en mühim cephesi iktisadi cephedir ve bu iktisadi cep

henin en hararetli köşesi de iaşe meselesidir. 
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Liberal iktisat ilmi, insanların refahını arttırmak için her memlekete, o mem
lekette en bol ve en kolay yetişen mahsulleri yetiştirmek ve bunları diğer mem
leketlerde en bol ve en kolay yetişen mahsullerle mübadele etmek tavsiyesin
dedir, insanları idare eden yalnız iktisat kaideleri olsaydı bu tavsiyeye riayet et
mek çok yerinde olurdu. Fakat bu ilmin yanında bir de hayat bilgisi vardır ki onun 
da bize tavsiyesi şudur: 

'Bir memleket, umumî ve geniş ihtiyaçlarmı bizzat kendisi istihsal edemiyor
sa o memleket sulhta ve harpte yabancı iradelerin tesirinde kalabilin' Onun için 
biz, gıda, elbise, ayakkabı, silâh gibi umumî ve geniş ihtiyaçlarımızı bizzat ken
dimiz yetiştirmek için her fırsattan istifade ederek çalışmak kararındayız. Bu 
umumî kaide ve kararımızı bir kere daha ilân ederken hemen haber vermeliyim ki 
ihtiyaçlarımızın, zaruretlerimizin şiddeti ne olursa olsun hiç bir yabancı irade 
bizim bileğimizi bükemiyecektir. 

Bu umumî kaideyi söyledikten sonra sıkıntılarımız ve günlük işlerimiz hak
kındaki düşüncelerimizden bahsetmek istiyorum. 

Bugünkü sıkıntılar bilhassa iaşe etrafında toplanmıştır ve hepsi muvakkat ve 
geçici ve harple beraber nihayet bulacak arızalardır. 

Bütün dünya ile beraber bütün komşularımızın harp içinde olduğunu ve istih
salde çalışan yüz binlerce gencimizin silâh altmda bulunduğunu gözönünde tutan 
Hükümet bu darlığı biraz da tabii bulmaktadır, iaşe sıkıntısı bu gibi işler için en 
hazırlıklı ve en teşkilâtlı memleketlerde bile facialar yaratacak hale geldi. 

Bugün bitaraf Devletlerde bile hiç bir müşteri bulamadığı için çürüyen, buna 
mukabil hiç bir pahaya tedarik edilemiyen mallar mevcuttur. 

Bizim çekmekte olduğumuz darlık bu umumî ve büyük ıstırabın küçük bir 
parçasıdır. Ve bunun çoğalması ihtimali yok değildir. 

Böyle olduğu takdirde bu yükü mütesaviyen çekmek ve çektirmek için bütün 
tedbirleri almakta kusur etmemeğe çalışacağız. Bol imkânlar oldukça onun 
neşesini beraber tadacağız, bertaraf edilemeyen ihtiyaçların sıkıntısını da beraber 
çekeceğiz ve herhalde Hükümetiniz kararlarının ümitli veya ıstıraplı olmalarına 
bakmıyarak onları olduğu gibi millete anlatacaktır. 

Bundan evvel benim ve on arkadaşımın dahil olduğu Hükümet, memlekette 
hayat pahalılığına ve iktisadi buhranlara mâni olmak için verilen salâhiyetlere is
tinaden birçok sert kararlar aldı ve onları sıkı bir gayretle tatbika başladı. Fakat 
aradan günler geçtikçe, bu kararların matlup neticeyi vermeyeceği, yapılan 
şikâyetlerden tesbit edilen fiyatlarla birçok malların ve gıda maddelerinin bulu
namamağa başlamasından ve yapılan tetkiklerden anlaşılmağa başladı. Onun için 
yeni Hükümet hemen işe başlayarak bu sert tedbirleri yumuşatmağa, yer yer kal-
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dıraıağa ve yer yer değiştirmeğe karar verdi ve tedbirlerin iktisadi olmasına daha 
çok bel bağladı. Tuttuğumuz bu yolda fiyatlar, kendisiyle mal tedariki imkân 
haricinde çıkan resmî fiyatların tabiatiyle üstüne çıkacak ve fakat herhalde kara 
pazar fiyatlarının dununda kalacaktır. 

İlk işe, en mühim gördüğümüz hububattan başladık. Gördük ki bu memleket, 
sulh zamanında bile kendisine ancak kifayet edebilen hububatı yetiştirmiş ve pek 
müstesna senelerde pek az ihracat yapmıştır. Fakat harple beraber koskoca bir 
Türk ordusu buğday sarfiyatını yüz binlerce ton arttırdığı gibi Türk ordusunun 
hayvanları da arpa ve yulaf sarfiyatını yüz binlerce ton arttırmıştır; ve münhasıran 
bu yüzden muvazenede koskoca bir açık peyda olmuştur. 

Diğer bir hesaba göre harp başladığı zaman Devlet elinde (250) bin ton bir 
buğday stoku vardı. Halkın ve tüccarın elindeki miktar herhalde bu miktardan az 
değildi. Demek harp yıllarına (500) bin ton buğday stoku ile girmiştik. Bu stok 
bizi yalnız iki sene rahat yaşattı. Üçüncü seneye pek sıkışık olarak girdik. Bu 
sıkışık yılda, huzurunuzda şükranla yadetmeği vazife bildiğim yüz kusur bin ton
luk İngiliz hububat yardımına rağmen gayet sert ve sıkı tahdidi tedbirler aldık; ve 
Türk ırkının başlıca gıdası olan ekmeği çok küçülttük. Bütün bunlara rağmen ek
mek darlığını ve sıkıntısını hâlâ bertaraf edemedik. Bu hesaplar da göstermek
tedir ki, yalnız buğdayda 250 bin tonluk bir açığımız vardır. 

Bu açık ancak şu üç şekilde kapatılabilir: 
1. Çiftçiyi memnun ederek istihsali arttırmak; 
2. İstihlâki azaltmak; 
3. Hariçten buğday getirmek. 
Biz bu üç tedbirin üçünü birden aldık. Çiftçiyi memnun etmek için fiatları art

tırdık; istihlâki azaltmak için Ordu ve resmî teşekküllerle kontrolü bir dereceye 
kadar mümkün olan büyük şehirlerde konmuş olan tahdidatı muhafaza ettik; 
hariçten buğday tedariki için bilhassa Amerika'ya müracaat ettik. Amerika 
Hükümeti 45 gün içinde on beş bin ton buğdayı kendi vasıtası tarafımızdan 
tedarik etmeyi süratle vadettiği gibi, nakil vasıtası tarafımızdan tedarik edilmek 
şartiyle istediğimiz kadar buğday vermeyi kabul ettiğini bildirdi. Biz bir taraftan 
Amerikanın gösterdiği yüksek anlayışa ve dostluğa derin teşekkürlerimizi ifa 
ederken diğer taraftan yabancı nakil vasıtası temini için çalışmağa başladık. Bun
dan maada vapur ve nakliye sıkıntılarımıza rağmen bir vapurumuzu ayrıca bu işe 
tahsis etmeğe çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki, buğday için almış olduğumuz tedbir
lerin hepsi iyi işliyecek olursa buğday buhranı tamamen zail olacak ve hattâ yer 
yer buğday fiatlarının, Hükümetin % 25'ler için tesbit ettiği fiatın dununa 
düşebilecektir. 
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Arpa ve yulaf açığımızı kısmen hariçten tedarik etmekle fakat bilhassa bizde 
çok bol olan ve iyi bir gıda olduğu anlaşılan pancar ve pamuk çekirdeği küs-
belerinin mühim kısmını ordunun hayvanlarına, tahsis etmek suretiyle kapatmağa 
çalışacağız. Biliyorsunuz ki malzeme ve mâmûl maddeler ihtiyacımızı temin et
mek için Almanya ile yüz milyon marklık kredi mukavelesi imzalamıştık. El-
yevm bir heyetimiz bu krediyi işletmek için Berlin'de bulunuyor. Heyetimize ve 
işlerimize gösterilmekte olan kolaylıklar için teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

Arkadaşlar, 
Buraya kadar olan sözlerimle alelûmum hububat hakkında almış olduğumuz 

malûm kararların mucip sebeplerini izah etmiş olduğumu sanarak diğer mad
delere geçiyorum. 

Fasulye, nohut, mercimek, pirinç gibi gıda maddelerindeki takyidatı bütün 
bütün kaldırdık. Çünkü: 

1. Bu mahsullerin her biri kolaylıkla diğerinin yerine kaim olabilir. 
2. Buğday politikamız muvaffak olursa büyük miktarda bir bulgur mevcudu 

bu maddelerin pahalılaşmasına kolaylıkla mâni olur. 
3. Ötedenberi büyük miktarda fasulye ihraç eden bir memleketiz. 
4. Her yerden, gelen haberler, bu cins mahsullerimizin bu sene çok bereketli 

olacağını gösteriyor. 
Yağlar hakkında da aynı kararı verdik. Çünkü memleketimizde ihtiyacı kar

şılayan başlıca yağlar şunlardır: Tereyağı, kuyrukyağı, pamukyağı, zeytinyağıdır; 
ve aradaki fiyat farkı çoğaldığı zaman, bu maddelerden biri diğerinin yerine kaim 
olmaktadır. Memleketimiz her sene çok mühim miktarda zeytinyağı ihraç ettiği 
gibi elyevm mühim miktarda zeytinyağı stoku mevcuttur. İşte bu stokla ve elimiz
deki ihraç kuvveti ile yağ fiyatlarının gayri tabii bir raddeye çıkmasına mâni ola
bileceğimizi ümit ediyoruz. Zeytinyağı ve diğer yağlar mutedil sayılacak bir rad
dede durursa ihracına müsaade edeceğiz, durmazsa zeytinyağı ihracını bir taraf
tan tahdit ve hattâ menedeceğimiz gibi diğer taraftan da Devlet istihlâkini zeytin
yağına tevcih edeceğiz. Hülâsa, zeytinyağı ihracı makanizmasiyle bütün yağlan 
mutedil bir fiyatta tutabileceğimizi ümit ediyoruz. 

Hububattan, bakliyattan, yağlardan sonra pamuklu ve yünlü kumaşlara geçiyo
rum: 

Mütehassısların verdikleri izahata göre, memleketin kumaş ihtiyacının küçük 
bir kısmı el tezgâhlan ile tatmin ediliyor. 

Fabrikalar yünlü kumaş ihtiyacımızın % 80'ini, pamuklu kumaş ihtiyacımızın 
da % 60'ını tatmin etmektedir, istihsal edilen bu iki cins kumaşta da Devlet fab-
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likalarının hisseleri % 50'den biraz fazladır, işte açığımız olan bu % 20 ve bu % 
40 Hükümetin yardımını bozmakta ve kara pazarı yaratmaktadır. 

Bu miktarları istihsal için fabrikaların bir kısmı üç, diğer kısmı iki, geri kalan
lar da bir ekiple çalışmaktadır. Kumaş buhranının önüne geçmenin en makul yolu 
istihsallerimizi ihtiyaçlarımızın derecesine mümkün olduğu kadar yaklaştırmak
tır. Yakın bir âtide mevcutlara bir pamuklu fabrikası ilâvesi ihtimal dahilinde 
görünüyor. Bundan maada imkân görülürse bütün fabrikalar üç ekiple çalış
tırılacaktır. Bu iki tedbir bizi maksadımıza biraz daha yaklaştıracaktır ümidin
deyiz. 

Bundan evvel çok yerinde alınmış bir kararla hususi pamuklu fabrikaları 
münhasıran Devlet fabrikaları hesabına çalışır bir hale getirilmiştir. Biz bu güzel 
kararı hususi yünlü fabrikalara da teşmil niyetindeyiz. 

Kumaş meselesine sımsıkı bağlı iki madde vardır: Yün ve pamuk. 
Yine mütehassısların söylediğine göre, memleket dahilinde kâfi yün ve 

yapağı mevcuttur. Fakat bunları alabilmek için fiyatlarını diğer eşya fiyatlariyle 
ahenkli bir hale getirmek lâzımdır. Elyevm bu ahenkli fiyatı aramaktayız. 

Pamuğa gelince: Her şeyden evvel haber vereyim ki, bu sene pamuk için her 
yerden gelen haberler çok iyidir. Bazı sebeplere binaen en azalan ihraç kuv
vetimizi bu madde ile kısmen telâfi edeceğimizi ümit ediyoruz. 

Pamuğu almak ve tevzi ve ihraç etmek için kurulmuş iyi işliyen güzel bir 
düzen var; bunu bozmak niyetinde değiliz. Yalnız fiat etrafında tetkiklerde bulun
duk. Elyevm pamuğun tesbit edilen bir fiatı vardır. Pamuk çekirdeğinin de keza-
lik tesbit edilen bir fiatı vardır. Pamuk çekirdeğini tamamen serbest bırakmak is
tiyoruz. Bundan alınacak neticeye göre pamuk fiatını tesbit edeceğiz. 

Et meselesi : Memleketimiz ötedenberi, kasaplık hayvan ihraç eder. Mevcut 
ihraç memnuiyeti muhafaza edileceğine göre bugün arızî sebeplerle muhtelif yer
lerdeki göze batan fiat farklarının tedricen mutedil bir seviyede birleşeceğini ümit 
ediyoruz. 

Arkadaşlar! 
Buraya kadar, hayatımızın başlıca zarurî ihtiyaç maddeleri üzerinde aldığımız 

ve almak niyetinde olduğumuz kararlardan bahsettim. Bu karar ve düşüncelere 
göre: 

1. Hububat fiatlarını % 25'lere, tahdidlere ve ithalâta, 
2. Bakliyat fiatlan bu sene mahsulünün bereketine ve ihraç memnuiyetine, 
3. Yağ fiyatlarını zeytinyağının ihraç mekanizmasına, 
4. Kumaşların fiatını arttıracağımız ekiplere ve bir elden idarenin vereceği 

faydalara ve tezgâhlara, 
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5. Et fiyatlarını da memleketimizdeki mevcuda ve devam ettireceğimiz ihraç 
memnuiyetine, 

Güvenerek mutedil ve ahenkli bir seviyede tutabileceğimizi ümit ediyoruz. 
Bu mutedil saha hiç şüphe yok ki, dünkü karapazarm çok dununda olacaktır. 
Fakat yine şüphe yok ki bu mutedil safha geçen seneki fiatlann üstünde olacak
tır. Onun için bu zaruri ihtiyaç maddelerini bir kere de müstehlik zaviyesinden tet
kik etmek icabeder. Acaba bu fiyat artışından en çok sıkıntıyı kimler çekmek
tedir? 

Zengin ve paralı adamlar için bir mesele mevcut değildir; köylü ve çiftçi bu 
malların sadece satıcılarıdır; amele ve esnaf yevmiyelerini ve işlerini yeni şartlara 
daha evvelden intibak ettirmişlerdir. Görülüyor ki bu hayat pahalılığı bütün ağır
lığını bilhassa muayyen bir miktardan az maaş veya ücret alan memurlara çektir
mektedir. Bunlara hayat pahalılığı nisbetinde veya daha az bir maaş zammı yap
mak bugün Hazinemizin tamamen kudreti haricindedir. Esasen bu kabîl zamlar 
bizi fasit bir daireye düşürüyor. Bu sebeple bu yükü hafifletmek için başka is
tikametlerde çareler aradık ve hergün biraz daha arayacağız. Yükünü biraz hafif
letmek istediğimiz bu ailelerin reislerine şimdilik ve bir başlangıç olmak üzere 
birer çift ayakkabı kezalik bu ailelerin reislerine ve eşlerine birer elbiselik kumaşı 
meccanen vermek istiyoruz. Bundan başka muhtaç vatandaşlara iktidarımız 
dahilinde içtimai yardımlar yapmağa çalışacağız. Görülüyor ki bütün dikkatimiz, 
bütün faaliyetimiz daha ziyade bu zaruri ihtiyaç maddeleri etrafında toplanacaktır. 

Arkadaşlar! 
Bundan sonra, üstünde çalıştığımız diğer maddelere geçiyorum : 
İpek ve ipekli ve diğer lüks eşyaların fiyatlarını serbest bırakacağız. Bunları 

kim ve nasıl isterse öyle alır ve satar. Bundan başka pancar gibi alıcısı tamamen 
Hükümet olan, şeker ve kömür gibi satıcısı tamamen Hükümet olan maddeler için 
alım ve satım hususunda tek düşüncemiz bunlara, bunlarla alâkadar sınıflar 
gözönünde tutularak, ahenkli ve mutedil birer fiyat tesbitinden ibaret olacaktır. 
Bunları tesbit ederken iki taraftan birinin Devlet olduğunu da daima gözönünde 
bulunduracağız. 

İthalât ve ihracat işlerimize gelince: Çok karışık ve "çok mütenevvi olan bu 
işlerin iyi işlemesi ve bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek bir hale gelmesi için cid
di tetkiklere istinadeden tedbirleri alacağız. Her vaziyete göre âdil ve haklı hal 
şekillerini tatbik etmek için ihtiyatlı yürümekte daha ziyade menfaat olduğu 
kanaatindeyiz. 
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Arkadaşlar, 
Aldığımız ilk kararların halkımız tarafından çok iyi karşılandığını aldığımız 

telgraflardan, teşekküre gelen heyetlerden ve siz mebus arkadaşlarımızın getir
dikleri haberlerden anladık. 

Kararlarımızın iyi karşılanması filvaki bu kararların behemahal matlûp ne
ticeyi vereceğine delâlet etmez. Fakat halkın bunları iyi karşılaması hedefe var
mak için mevcut müşkülâtın mühim kısmının ortadan kalkması demektir. Çünkü 
büyük ve millî dâvalar yalnız milletle beraber olduğu zamandır ki kolaylıkla hal
lolunabilirler. 

Aldığımız ve almak yolunda olduğumuz kararlarla halletmek istediğimiz iş
ler o çeşit işlerdir ki her söz, her hâdise ve her haber bu işler üzerinde derhal 
tesirini gösterir. Onun için hadiseleri yakından takip etmek ve alınmış kararlarda 
sivri köşeler kalmış veya hâsıl olmuş ise onları törpülemek, kezalik bu tedbirle de 
boşluk kalmış veya hâsıl olmuş ise onu doldurmak için daima uyanık durmağa 
çalışacağız. 

Arkadaşlar, 
Bu günlük ve geçici sıkıntılardan sonra biraz da daima artan, daima kuvvet

lenen ve hiç bir vakit değişmiyecek olan imanlarımızdan ve varlıklarımızdan bah
sedeceğim. 

Arkadaşlar, 
Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir 

kan meselesi olduğu kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz 
azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu is
tikamette çalışacağız. 

Dünkü Türk gençleri müstakil ve hür bir vatana malik olmak, şuurlu ve müte
canis bir millete mensup olmak, memleketi müspet ilimlerle idare etmek ve 
vatanın hayat ve servet membalarını memleketin elinde görmek istiyorlardı. 
Bugün bütün bu idealler birer birer tahakkuk etti. Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen 
tenekeden tramvayları bile yabancı bir şirketin imtiyaz mevzuu sayılmıştı. Bugün 
vatanın dört bucağında muntazaman işleyen trenler, yer yer kurulan fabrikalar 
sadece Türk bilgisi tarafından yaratılmıştır. 

Bugünkü Türk vicdanı vatanın her gün biraz daha kuvvetlendiğini, Türk mil
letinin her gün biraz daha refaha kavuştuğunu, ve bilhassa Türk köylüsünün her 
gün biraz daha yükseldiğini anlamak ve köylü ile bilgi ve toprağı birleştiren bir 
ideale doğru yürüdüğümüzü görmek istiyor. Hepimiz bu idealin yolcularıyız ve 
muvaffak olacağımıza inanıyoruz. 
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Son yılların gayretiyle dünyadaki arkadaşlarının safına çıkmış olan Üniver
sitelerimiz, yüksek mekteplerimiz ve bunları dolduran gençlerimiz her gün ağır
laşan bilgileri ve artan adedleri ile ideale doğru hamleler yapmağa hazırlanıyor. 
Onun için bu gençlerdeki heyecanlan beraber yaşamak ve onlarla daha çok çalış
mak kararındayız. Bugün için henüz pek genç olmakla beraber Köy enstitüleri 
köylerimizi ve köylülerimizi daha şimdiden yükseltmeğe başlamıştır. 

Bu iki uç arasındaki yüz binlerce Türk genci bir tek yoldan aynı hedefe 
yürümek için hazırlanıyor. 

Köylüyü topraksız, toprağı da köysüz bırakmıyacağız. Ve yavaş yavaş top
rağı, sanatı ve tekniği sadece bilginin emrine geçireceğiz. 

İktisadi ve siyasi sahalarda Devletçilik, fertçilik ve kooperatifçiliğe bırakılan 
sahalar o kadar geniştir ki bunlar arasında bir menfaat çarpışması asla olmayacak 
ve ileride de olmaması için de daima dikkatli ve hesaplı yürüyeceğiz. Bizde im
tiyazlar ve sınıflar asla mevcut olmadı. Demokratlık Türk tarihinin derinliklerin
den yuvarlanıp gelen büyük bir hakikattir. Biz halkçı idik, halkçıyız ve daima da 
halkçı kalacağız. Tek Partili bir Devlet kurmuş olmamız başlıca bu büyük 
hakikate dayanıyor. 

Biz ne sarayın ne sermayenin ne de sınıfların saltanatını istiyoruz, istediğimiz 
sadece Türk miletinin hâkimiyetidir. 

Hep beraber bir tek yoldan ve bir tek hedefe doğru yürüyerek Türk köyünü ve 
Türk köylüsünü behemahal yükselteceğiz. Böyle bir ideal için güvendiğimiz en 
büyük varlık inan, bilgi ve fedakârlıktır. Daha büyük bir varlık da, bu işler 
konuşulurken, bu işler yazılırken bu işler yapılırken Atatürk'ün daima aramızda 
yaşamakta olmasıdır. 

Arkadaşlar, 
Türkün bugünkü kudret ve hakimiyetini yaratan Büyük Millet Meclisimizden 

ve o Meclisi teşkil eden siz millet vekillerinden itimat ve yardım isteyerek söz
lerime nihayet veriyorum." 

Program Üzerinde Görüşmeler ve Güven Oylaması88 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Türkiye Cumhuriyetinin yeni Hüküme
tinin Başvekili muhterem Şükrü Saraçoğlu'nun yüksek şahsiyetinde Grubumuz 
adına hürmetle selâmlarken, yurt borcunu hayatı pahasına ödemiş bulunan değer
li selefleri büyük vatanperver Dr. Refik Saydam'ı da gıpta ile yâdederim. 

88 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: VI, Cilt: 27, İçtimâ: 3, Yetmiş yedinci inikat, 5.VIII.1942, 25-
34. ss.; T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942). An
kara 1942 T.B.M.M. Matbaası. 356-363. ss. 
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Muhterem arkadaşlar, büyük alâka ile dinlediğimiz beyanatın dış politika 
bahsinde durmaya lüzum yoktur. Başvekilimizin yıllardan beri muvaffakiyetli iş-
leyicisi bulunduğu bu siyaset açık dürüst, müspet siyasettir. 

Dahilî siyaset olarak beyanatın, günün hayati meselesi olan maişet işine tah
sis edilmiş olmasını çok yerinde buluyoruz. Yeni Hükümet ıstırap mevzuu olan 
meseleler hakkında aldığı kararlan açık bir lisanla bildiriyor ve alınacak neticelere 
göre icabederse yeni tedbirler alacağını da ilâve ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz harp dışında olmakla beraber harp ekonomisinin 
içindeyiz. Bu, şartlar altında mutlak bir serbestlik sistemi tatbikına ne imkân ne 
de cevaz vardır, iktisadi hayat Millî Müdafaanın dayandığı başlıca temellerden 
biridir. 

Bu hayatı, milletin ve yurdun selâmeti icaplarına göre tanzim etmek her 
Hükümetin en esaslı vazifelerinden biridir. Yeni Hükümetin beyanından an
ladığımız, memleketimizde en iyi netice verecek usulleri tatbik ederek, bu vazifeyi 
yapmak azminde olduğudur. 

Muhterem arkadaşlar, mahdut ve muayyen gelirli vatandaşlara ayniyatla yar
dım etmek esasının beyanatta yer almış olmasına çok memnun olduk. Bu yardım
da verilecek, eşyanın nevî ve miktarı ve dağıtma usulü üzerinde durmağı zait 
buluruz. Esası kabul eden Hükümet en isabetli şekli de bulur. 

Muhterem arkadaşlar; müstehlikin küçüğünü düşünen Hükümet en büyük 
müstehliki de, Devlet mubayaalarını ve tesirlerini de, elbette gözönünde tutar. 
Cumhuriyetin Maliye işlerini de tedvir etmiş bulunan yeni BaşvekilimizinTürk 
parası kıymetinin ve malî muvazenesinin en esaslı koruyucularından olmasını 
beklemekte hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, en küçük memuruna kadar Hükümet teşkilâtı arasında, 
bilgiye ve yapıcılığa dayanan, iş birliğinin teminine muvaffak olmaları başlıca 
temennilerimiz arasındadır. Bütün bu işlerde Başvekil rolünün üstün ehem
miyetini müdrik olduğumuz için, kendileri teferruata boğulup bunalmadan, başka 
bir işi üzerlerine almadan, selâmeti fikirle, bütün kuvvet ve kudretlerini büyük 
vazifelerine vermelerini temennide fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilimiz beyanlarını inanla bitirdiler. Ben 
de, kendilerine ve Hükümetlerine inandığımızı ve itimat ettiğimizi ve candan 
muvaffakiyetler dilediğimizi söylemekle sözlerime nihayet veriyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

ALİ MUZAFFER GÖKER (Konya) - Arkadaşlar, sayın Başvekil 
Saraçoğlu'nun beyanatını dikkatle ve büyük bir memnuniyetle dinledik. Uzun 

605 



zamanlardanberi muvaffak bir Devlet adamı olarak tanıdığımız Başvekilin dün
yanın bugünkü karma karışık vaziyetinde üzerine aldığı büyük ve ağır işi dahi 
muvaffakiyetle yürüteceğine itimadımız vardır. 

Hükümete bu büyük işte elden geldiği kadar yardım etmek borçtur. Millî 
Şefin etrafında tam bir itimat ile yekvücut bir kitle gibi birleşmiş olan Türk mil
letinin sıkıntılarını azaltmak, zorluklarını yenmek için Hükümetin aldığı kararlan 
memleketin menfaatına uygun neticelere götürmek hususunda elinden geleni 
yapacağına inanıyoruz. 

En iyi tedbirler memleketin ve milletin bünyesine uygun olanlardır. Bir Dev
let adamı ve bir Hükümet heyeti için muvaffakiyetin en büyük sırrı halk ile daimî 
temas halinde bulunmak, tedbirlerin, kararların milletin isteklerine uyarlığını 
temin etmektir. 

Halkçı ve Türkçü Saraçoğlu'nu biz ötedenberi bu noktaya bilhassa ehemmiyet 
vermiş, yüksek Meclisin irşatlarını daima büyük bir alâka ve dikkatle takip etmiş 
bir Hükümet adamı olarak tanıdık. Başvekil Saraçoğlu'nun tasvibinize arzettiği 
prensiplerde dahi aynı temayülü görüyoruz. Dış ve iç siyasetimize ait düşünce ve 
kararlarının aynı ruhtan mülhem olduğunu görüyoruz. 

Dış siyasetimiz bu kürsüden muhtelif zamanlarda izah edildi. Yeni Baş
vekilimiz bu siyaseti, kısa ve veciz birkaç cümle ile bir kere daha huzurunuzda 
belirtti. Bu sahada herhangi bir değişme olmadığını görüyoruz. Çünkü bu siyaset 
Türk milletinin tamamen tasvip ettiği bir siyasettir ve memlekette gayet iyi an
laşılmıştır. Halk ile yaptığımız konuşmalarda çok defa bize şöyle demişlerdir. 
'Arkadaş; sözün kısası şu: dosta dost, düşmana düşmanız.' Halkm sesini bugün 
Hükümetin sözü olarak dinledik, pek memnunuz. 

Yabancı memleketlerde Türk siyaseti gün geçtikçe daha iyi anlaşıldı, ilk 
zamanlardaki tereddütler yavaş yavaş ortadan kalkmağa başladı. Eğer ortada hâlâ 
tereddüt eden varsa Hükümetin beyannamesini dikkatle okusun. 

Kimseye karşı düşmanlığı olmayan, milletlerin hürriyet ve istiklâline hürmet 
eden Türkiye'nin dostluğunu kazanmak için yegâne müessir vasıtamn Türk mil
letine hürmet ve onun haklarına riayet olunduğu bu dostluğa kıymet verenlerin ar
tık tamamen anlamış olmaları lâzımdır. 

Hükümet beyannamesinin dahilî siyasetimize ve bilhassa iktisadi meselelere 
taallûk eden kısımlarında tasvibinize arzedilen düşünce ve kararların dahi halkın 
isteklerine uyarlık ve realiteye intibak zihniyetinden mülhem olduğu açıkça 
görülmektedir. Harbin dışında olmamıza rağmen dünyanın bugünkü vaziyeti 
memleketimizde dahi birtakım sıkıntılar, zorluklar tevlit etmiştir. Yalnız harp 
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halinde bulunan memleketler ile değil harp dışında bulunan memleketlerle dahi 
kıyas edildiği zaman memleketimizin her yerden daha mesut bir manzara göster
diğini kimse inkâr edemez. Buna rağmen zorluklarımız vardır, ve harp kâbusu 
devam ettiği müddetçe bu zorluklar bütün bütün ortadan kalkmayacaktır. 

Şimdiye kadar iktisadi ve ticari vaziyetimizi ıslah etmek için alınan tedbir
lerin her gün değişen ahval ve şerait karşısında istenilen neticeyi vermediğini 
gören yeni Hükümet hakikati olduğu gibi kabul ederek istihsali artıracak ve 
tedavülü kolaylaştıracak tedbirlerle sıkıntıyı önlemek istiyor. Bu kararların iyi 
netice vermesi için el birliği ile çalışmak bir borç olduğunu milletin takdir ede
ceğine inanımız vardır. Tam bir itimat ile karşıladığımız Hükümete başarılar ve 
Türk milletine iyi günler temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

RASÎH KAPLAN (Antalya) - Sayın arkadaşlarım, bugünkü cihan harbi kar
şısında Türk Devletinin ve Türk milletinin istikrarlı, bitaraf vaziyeti Baş
vekilimizin okuduğu Hükümet beyannamesinde gayet açık ve sarih olarak izah 
edildi. Aziz Millî Şefimizin kiyasetli ye hazakatli direktifleriyle Hükümetimizin, 
Devlet ve milleti bu hususta bugüne kadar istikrarlı vaziyette devamlı bir siyaset
le idare etmeleri Türk milletinin huzurunda bugün şükranla yadetmeğe değer bir 
vaziyettir. Arkadaşlar, bütün dünya bizim gerek ittifaklarımız ve gerek dostluk 
muahedelerimiz mucibince bekledikleri çoktan harbe girmemizdi. Halbuki Türk 
milletinin menfaatini, Türk vatanının saadetini daima kendisine şiar edinmiş olan 
aziz Millî Şef bugünkü dünya buhranı karşısında Türk yurdunu ve Türk milletini 
korumak imkânlarını bulduğu bugünkü istikrarlı bitaraf vaziyetini temin etmekle 
Türk milletine ve Türk vatanına en büyük ve en yüksek kurucu ve kurtarıcı yar
dımlarından ve hizmetlerinden birini daha yapmış oldular. 

Arkadaşlar, Hükümetimizin beyannamesinde çok yer alan dahilî işlerimizin 
başında geldiği ifade buyurulan iaşe ve ticaret işlerimiz üzerinde Hükümetin al
dığı prensip tedbirleri, kararlan hepimizin; Türk milletinin yerden göğe kadar 
hoşnut ve memnun kalmasını icabettiren prensipler ve kararlardır. Hükümeti bil
hassa bu bakımdan takdir ve şükranla anmayı bir vazife bilirim. Aldığı bu karar
lardan, gösterdiği metanet ve cesaretten dolayı bilhassa Saraçoğlu Hükümetini 
tebrik ve takdir ederim. 

Arkadaşlar bilirsiniz, geçen kış memleket bütün dünyanın mâruz kaldığı 
vaziyetlerden, buhranlardan elbette müteessir olundu. Ondan hariç kalamazdı. 
Geçen kışta bu teessür ve tesirler neticesi olarak memlekette fiyat temevvüçleri, 
yokluk emmareleri görülerek sıkıntı başlamıştı, işte o vakit Hükümet bazı fev
kalâde tedbirler almak kararını istemişti. Bunu alırken Cumhuriyet Halk Partisi 
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13 kânunuevvel 1941 tarihinde vaziyeti söyle hulâsa etti: Dünya harbine karış
madık, fakat dünyadaki buhrandan müteessir olmamak elimizde değildir. Mem
leket de bundan müteessir olmuştur. Bugün memleket bazı sıkıntılar ve güçlükler 
içindedir. Fevkalâde tedbirleri alırken önümüzdeki sene içinde de böyle güçlük
lere mâruz kalmamak için şu şu tedbirleri alarak yurdu ve milleti daha kolayca ve 
müreffeh idare etmek imkânlarını tavsiye etmişti. İşte bugün Heyeti Celilenizin 
huzurunda beyannamesini okuyan Hükümetin aldığı kararlan ile Partimizin bu 
tavsiyelerini de yerine getirmiş oluyor. Senenin tam mahsul mevsimi başındayız.. 
Aldıkları bu kararların, arkadaşlar, yurt için mesut neticeler vereceğine kaniim. 
Temevvüçler bertaraf edilecektir. Kara borsa kalmayacaktır. Halkın elinde kalan, 
Hükümetin mubayaa ettiği miktardan geriye kalan çiftçi tarafmdan açıkça ve ser
bestçe satılmak suretiyle kara borsalarda oynanan oyunlar tamamen zirü zeber 
olacaktır. Onun için bütün cesaretiyle bu kararlan alan Hükümetin iaşe işlerinde 
göreceği kolaylık gözönüne alınmakla beraber memleket dahilinde bir çok işsiz
lere de iş sahası açmış olacaktır. Bu bakımdan korktuğumuz, fakir olanlann çek
tikleri iaşe sıkıntıları onların bulacakları işlerle, geniş kazançlarla telâfi edilecek
tir. Kanaatim budur arkadaşlar. 

Ticaret işlerinde aldıkları tedbirlerle, bir çok el koymaları kaldırmakla mem
lekette ticaret sahasında geniş bir dönüm noktası açtılar. Bu sahada da bir çok iş
siz kalan vatandaşlar iş bularak, kazanç temin ederek memlekette işsizlik 
dolayısıyla mütemadiyen memuriyet arayan vatandaşlar serbest sahada ticaret 
sahasında da iş bularak Devlete yük olmaktan, bâr olmaktan kurtulacaklardır. Bu 
suretle gerek iaşe ve gerekse iktisat bakımından memlekette hâsıl olan genişlik 
siyaset bakımından da memlekette kuvvet olarak tecelli edecektir; mevcut olan 
birliği, tesanüdü arttıracaktır. Halkı da birbiriyle çalışmağa sevkedecektir. 

Sayın Başvekilimizin ifade ettikten gibi esasen sınıfsız ve imtiyazsız yaşayan 
Türk milleti iktisat sahasında da işleri başkasının eline toplaması korkusundan bu 
gibi işlere cesaret edemeyen vatandaşlar kendilerine yeniden iş bularak yurt için
de daha rahat çalışacaklardır. 

Arkadaşlar, alınan bu tedbirler mahsulümüzü önümüzdeki sene için arttır
mağa yarayacaktır. Bir çok vatandaşlar mahsulünü arttırmak için şimdiden tedbir
ler alacaklar, nadasını çoğaltacaklar, ekimini çoğaltmak için tedbirler alacaklar, 
hayvanlarını çoğaltacaklardır. 

Arkadaşlar, korkulan büyük stoklara gidilir mi?. Devletin alacağı tedbirlerle, 
Meclisimizin alacağı bu husustaki mâni tedbirlerle elbetteki bunlann önüne 
geçilecektir. Evvelce ithalât maddeleri üzerinde yapılan stoklan kötü satışlarla 

608 



idare edenler bugünkü Devletin elinden kendilerini, ihtikârcı olarak yakalanmak
tan kurtarmışlarsa, bundan sonra her halde bunların üzerinde esaslı tedbirler 
alınacaktır. Türk milletinin ve Türk vatanının kanını emmek için stok yaptıklarına 
kendileri kani olarak çalışacaklarını ümit etmesinler. Herhalde gözlerini açsınlar. 
Türk milleti Devletiyle; Partisiyle, Meclisiyle birlikte kendilerinin peşindedir ve 
üzerindedir. Türk milletinin kanını emmekte kendilerini ilelebet serbest bırak
mayacaktır. 

Arkadaşlar, stoklar üzerinde Hükümetten ricalarımdan birisi de; bu stokları 
Anadolu'daki esnafa hiç bir vasıta koymayarak aralarına doğrudan doğruya tevzi 
etmek imkânını bulmaktır. Bu halde mevcut yükselmiş fiyatların oldukça 
ineceğine kaniim, İstanbul ve Mersin gümrüklerinde mevcut olduğunu haber al
dığımız bir çok malların tevzii, doğrudan doğruya esnafa tevzii, şu elle veya bu 
elle tevzi ederek iki üç kat kâr ilâvesine imkân bırakmayacak surette tevziini 
temin, memleketteki fiyat yükselişinin önüne biraz geçeceğine kaniim. Esasen, 
memleketimizde ihracat memnu olduğu için hudutlarımız üzerinde bilhassa 
Cenup hududumuzda muhafaza tedbirlerimiz ve teşkilâtımız üzerinde sıkı takay-
yüdatla kaçakçılığa mâni olunacağına da Hükümetin alacağı tedbirlerden eminim. 
Halkın âcil ihtiyaçlarını temin etmek için Hükümetimizden ricam, her kasaba ye 
şehirdeki halk pazarlarının devamlı olarak açık kalmasına göstereceği itina hem 
fiyatlar üzerinde nâzımlığı hem de halkın ihtiyacını kolay temin, etmesinde 
büyük âmil olacaktır. 

Sözümü bitirirken sayın Başvekilimizden bir tek ricada bulunacağım. O da 
beyannamelerin sonunda hepimizin hissiyatına tercüman oldukları Türk
çülüğümüz üzerinde bir fıkracık arzedeceğim. Bütün İstanbul'dan gelen arkadaş
ların, bilhassa bu sene çok şikâyet ettikleri bir mevzu üzerinde şifakâr bir tedbir 
almalarını kendilerinden rica edeceğim. O da, arkadaşlar, Türk milleti bu Devleti 
kuran ve bu Devletin müdafaa külfetini gerek kan ve gerek mal itibariyle üzerin
de taşıyan bir millettir ve bu milletin bir de dili vardır. Bazı unsurlar pek arsızca 
hareket ederek Türk milletinin diline hürmet etmiyorlar. Evlerinde istedikleri dil
le konuşabilirler. Fakat umumî yerlerde arkadaşlar, tramvaya bininiz, vapura 
bininiz, şimendifere bininiz, veya bir gazino veya kahveye giriniz orada 
mütemadiyen konuşan insanlar, Türk vatandaşıdır, fakat dili Türkçe değildir. Ben 
arkadaşlar, sayın Başvekilimizin verdiği ve hepimizin heyecan ve hassasiyetine 
tercüman olarak söylediği sözlerden ilham alarak söylüyorum ki, ey vatandaş 
eğer Türk vatandaşı isen Türk diline saygı göster, hürmet et ve karşındaki Türk
leri de rencide etmekte devam etme... (Bravo sesleri, alkışlar). 
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İSMAİL SABUNCU (Giresun) - Arkadaşlar, Hükümetin beyannamesi 
üzerinde ben de bir kaç söz söylemek için huzurunuza çıktım. Benim sözlerim 
daha ziyade beyannamenin iktisadi işleri ilgilendiren kısımlarına inhisar edecek
tir. Esasen muhterem Başvekilimizin beyannamesi haricî; siyasetimizden sonra 
en çok memleketin bilhassa bugünkü iktisadi meselelerine temas etmektedir, (işit
miyoruz sesleri). Kendileri de ifadelerinde bu seyri takip ettiklerini ve dahilî poli
tikada en mühim mevzu olarak iktisadi cepheyi ele aldıklarını ifade buyurdular. 

Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, biz fiilen harbe girmemiş olmakla 
beraber harbe giren milletler kadar onun iktisadi tesiri altındayız. Bugünkü harp
lerde Hükümet mesuliyetini omuzlarda taşımanın ne kadar ağır olduğunu takdir 
ediyorum. Zamanımızda bilhassa böyle cihanşümul bir harp başlar başlamaz bey
nelmilel iktisadi münasebat bir yıldırım darbesine uğramış gibi ani bir sademeye 
mâruz kalmaktadır. Bu vaziyet karşısında Hükümet memleket ihtiyacını evvelâ 
kendi kaynaklarından temine çalışmaktadır. Bugünün ihtiyaç telâkkileri ise orta 
çağın memleketleri birbirine kervanla bağladığı devrede olduğu kadar basit değil
dir. O devirlerde her memleket kendi ihtiyacını velev ki el emeğiyle de olsa dahil
de temin etmek imkânını ona göre tesis ve ayarlamış bulunurdu. Eski harpler son 
yirminci asrın mücadeleleri gibi bütün dünya milletlerini müteessir eden bir cidal 
manzarası arzetmediği için tesirleri de, bugünkü kadar ağır ve devamlı olamaz
dı. Hattâ bir çok ahvalde harp muayyen iki üç Devlet arasında başlar, mücadele 
uzun da sürse tesir şümulü bugüne nazaran çok dar ve mahdut bir sahaya inhisar 
eder idi. Bugün ise mesele böyle değildir. Muhterem Başvekilimizin de beyan 
buyurdukları gibi haricî siyaset yanında dahildeki iktisadi durum Hükümetlerin 
en önde ele almaları lâzımgelen bir iş haline gelmiştir. 

Ben Hükümetin beyanatından şunu anlıyorum. Hükümet, iktisadi işlerimizi, 
vatandaşları mümkün mertebe az sarsacak bir şekilde iyi ayarlamayı aynı zaman
da memleket müdafaasının istilzam ettiği zaruretleri de gözönünde tutarak vatanı 
bu badireden sağlam çıkarmağı, Yüksek Meclise karşı taahhüt etmektedir. 

Bu taahhüdün yerine getirilmesinde şuurlu bir millet olarak hepimize düşen 
vazifeler vardır. 

Arkadaşlar, takdir buyurursunuz ki harplerde Devlet vazifelerinin bir çoğu; 
yerini bu hedefin istihsal ve tahakkukuna terkeder. Gümrükler felce uğrar, imar 
işleri durmasa da yavaşlar. Hulâsa bir çok Devlet işleri günlük çalışmalarına in
kılâp eder. Bunun yerine Devletin ana makinesi dahilde iktisadi sarsıntıya mâni 
olacak tedbirlerin iyi işlemesi için çalışır. Bilhassa bugünkü harplerde iktisat iş
lerinin bir çoğunun tahakkuk ve temini ferdin kudreti fevkine çıkar ve her zaman
dan ziyade Devlet tavassut ve müdahalelerine yol açar. 
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İşte bu prensipten tecerrüt imkânı olmayan memleketimizde de biliyorsunuz 
ki, Hükümet harbin başındanberi bu vadide bir çok tedbir almayı düşünmüş ve 
Meclisten aldığı fevkalâde salâhiyetlerle bugüne kadar memleketin harp 
ekonomisini idare işlerinin ön plânında yürütmeğe çalışmıştır. 

Şimdi huzurunuzda beyannamesini okuyan Saraçoğlu Hükümeti de arzet-
tiğim gibi dahilî siyasetinde iktisadi cepheye en büyük önemi vermiş bulunmak
tadır. Muhterem Başvekil bu sahada yapılmasını ifade buyurdukları işleri say
madan evvel maksatlarının kısaca (Memleketi refaha kavuşturmak) olduğunu 
söylediler ve bu hususta iktisat ilminin prensiplerini gözönünde tutacaklarını 
ilâve buyurdular. Programlannı izah ederken, memlekette istihsali mümkün olan
larını elde etmeğe çalışacaklarını, istihsali mümkün olmayanları dışarıdan alacak
larını, ancak gıda, elbise ve ayakkabı ile silâhı kendimizin yapmamız lâzım gel
diğini ve hayatî olan bu ihtiyaçları memleket istihsal edemezse yabancı iradelerin 
tesiri altında kalacağını ifade buyurdular ve bu hususta hiç bir yabancı irade 
bileğimizi bükemeyecektir dediler. 

Hakikaten cemiyet halinde yaşayan insanların en başta gelen bu ihtiyaçlarını 
yabancıya muhtaç olmadan kendi iç kaynaklarından temin etmeleri basit bir 
Hükümet idaresinin dahi en başta gelen vazifesidir. 

Toprak ve iklim bakımından bu ana ihtiyaçları temine çok müsait olan mem
leketimizde kısa zamanda bugünkü noksan kısmı tamamlamasını Saraçoğlu 
Hükümetinden bihakkın bekleriz. Esasen kendileri de bu noksanlara temas et
mekte ve nasıl telâfi edeceklerini söylemektedirler. 

Yine muhterem Başvekil, iaşe ıstırabını mütesaviyen çekmek için tedbir alı
yoruz, bol imkânlar olursa beraber istifade edeceğiz, darlığı da beraber çekeceğiz 
dediler. 

Müsaadeleriyle bu ifadeleri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Hükümet 
memleketin iaşe işlerini plânlaştırırken son bir senelik tatbikatta memleketin her 
tarafına ifade buyurdukları ıstırabı müsavi olarak taksim edememiştir. Zaman 
zaman büyük şikâyetler mevzuu olan bu iaşe işin de elan hemen alınabilecek 
karar ve tedbirler olduğu kanaatindeyim. Yeni mahsulün taksimini beklemeyecek 
kadar dar ve sıkışık durumda bulunan bölgelerimiz vardır. Vait buyurdukları 
müsavatın tatbikini istikbalin teminatı olarak kedilerinden beklerim. Büyük şehir
lerin günlük ihtiyacından kesilecek beş on gram ile bu âcil ihtiyaca hemen cevap 
verileceği kanaatindeyim. 
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Bundan evvel memlekette hayat pahalılığına mâni olmak için sert kararlar al
dık. Aradan zaman geçtikçe bu sert kararları yumuşatmak yoluna gittik, daha 
ziyade iktisadi kaidelere riayete karar verdik, dediler. 

Şimdiye kadar beş on gün içinde alındığını öğrendiğimiz en mühim karar 
olarak çiftçiden muayyen bir miktarı satın aldıktan sonra mahsulünün gerisinin 
serbest pazarda satışa arzına müsaade edilecektir. Bu ve emsali kararların mahiyet 
ve tatbik şeklini tamamiyle bilmediğim için üzerinde uzun boylu durmayacağım. 
Ancak bu vesile ile Hükümetten bir noktayı öğrenmeği faideli bulmaktayım. 

Senede ancak beş altı aylık gıdasını yetiştirebilen müstahsillere de bu karan 
tatbik edecek miyiz? Yahut idarenin selâmeti bakımından buraları da büyük şehir
ler gibi Devletin iaşesi mesuliyeti altına koyup yine büyük şehirler gibi mun
tazaman günlük yiyeceklerini temin edecek miyiz? 

Gene bu münasebetle Hükümetin Millî Korunma Kanunu üzerinde de 
yumuşatıcı bir tasavvuru var mıdır? Her şeyden evvel yeni Hükümetin millî 
korunma tedbirlerinin ana hatlarında memleketin bilhassa müdafaa ve iktisadi 
selâmeti bakımından iktisadi kaidelere, riayet vadinin alakadarlarca yanlış tefsir
lere yol açmaması için bu işlerle ilgili vatandaşların da bu yolda kendilerine 
düşen memleket borcunu Hükümetin bu vadini suiistimal etmeyecek şekilde ifa 
etmeleri kaydiyle mukayyet olduğunun tebarüz ettirilmesini faydalı bulurum. 
Çünkü; çok hüsnüniyet ve isabetle alınan bu kararların tatbikında vatandaşa da 
düşen bir çok vazifeler vardır ki bunlar aynı hüsnüniyet ve samimiyetle yapıl
madığı takdirde Hükümetin muvaffak olmasına imkân yoktur. Bugün memleketin 
başında bulunan büyüklerine tam itimadını göstermiş hakikî vatandaşlarımızın bu 
işlerde de aynı itimadı göstereceğine emin olmakla beraber geçen büyük harbin 
bıraktığı fena bir intiba neticesi şahsi menfaat çerçevesini çok dar bir zaviyeden 
gören mahdut bir zümrenin bu kötü ruhun tesiriyle yer yer ve zaman zaman yap
ması melhuz mukavemetleri şiddetle cezalandırmak da bir vatan borcudur. 

İktisadi tedbirlere ve kaidelere riayetkar kalacakları vadini memleketin ik
tisadi selâmeti bakımından şükranla karşılamayı da ayrıca ve başlı başına bir borç 
bilirim. 

Gıda maddelerinde düşündükleri tedbirleri ana hatları itibariyle isabetli bul
maktayım. Yalnız yağ meselesine temas ederken hatırıma gelen bir tedbiri söy
lemekten kendimi alamayacağım. Devlet sermayesiyle alınan yağlardan nebati 
yağlara bilhassa fazlaca ehemmiyet vermenin yemeklik yağ ihtiyacının mem
lekette fazla tazyik yapmaması bakımından bir nâzım rolü oynayacağına kanaa
tim vardır. Bugün memlekette senede belki beş altı milyon kilo nebati yağ 
yapacak tesisatı haiz müessesemiz vardır. Buna iptidai vesait ile elde edilenleri 
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tasfiye suretiyle istifade sahasına arzetmeyi de ilâve edersek çok mühim bir 
yekûn tutar ve bu işi Devlet, kontrolü ile yapabileceğimize kaniim. Hükümetin bu 
işi tetkikini bilhassa rica ederim. 

Kumaş ihtiyacında pamuklunun yünlüden daha önde geldiği kanaatındayım. 
Bugün piyasada aşağı yukarı her keseye elverişli yünlü kumaş vardır. Fakat 
pamuklu böyle değildir. 

Pamuklu meselesi memlekette buğday kadar mühimdir. Esasen gıda mad
delerinin pahalılığında en mühim âmil de köylünün ihtiyacı olan pamuklunun fiyatı 
ile gıda maddelerinin başında gelen buğday fiyatının harpten evvelki fiyat nis-
betine göre tanzim ve ayarlanamamasmdan doğmaktadır. 

Bizde; köylünün ihtiyacı gayet basittir. Gaz, tuz bir de giyeceği pamukludur. 
Bizim köylerimizin ekserisinde bilhassa orta Anadolu ve şarkta köylü % 90 
pamuklu giyer. Ekseriyetin dış elbisesi de hemen pamukludur. Onun içindir ki 
köylü, sattığı malın bedelini daima bununla ölçer. Eğer şimdiye kadar bu dâvayı 
halledebilseydik bugünkü sıkıntımız muhakkak olarak yarıdan daha aşağıya 
düşerdi kanaatindeyim. 

Saraçoğlu Hükümetinden bu ihtiyacı vait buyurdukları iktisadi kaidelere 
uyarak esaslı bir plânla kökünden halletmesini ve şimdiye kadar, tatbik edilen 
sanayi plânlarında görülen kusurların da bu arada ıslahına bilhassa ehemmiyet 
verilmesini rica ederim. 

Hükümet beyannamesini okurken; memleketin ana işlerinden olan malî ve 
zirai meselelere temas etmedi. Acaba bu hususta düşündükleri hiç bir ıslahat 
tasavvuru yok mudur? 

İktisat işlerini konuşurken bu mevzua temas etmemelerini beyannamede bir 
noksan olarak gördüğümden bu suali soruyorum. Beşeriyetin ve bu arada mem
leketimizin de harp yüzünden çektiği bu ıstırabın harp sonrası uzun sürmemesini 
temenni bakımından bize memleketin müstakbel iktisadi ufkunda ümit veren bir 
ışık göstermelerini muhterem Saraçoğlu'ndan bihakkın ve şahsan beklediğim için 
bu suali sordum. Her ne kadar Hükümetin bugün meşgul bulunduğu büyük mese
leler karşısında bunlar günlük işler gibi mühim görüleyebilirse de bitmesini 
temenni ettiğimiz bugünkü harp sonunu hazırlıklı karşılamak yönünden 
Hükümetin bu sahada, ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini bilmekte fayda 
mülâhaza ettiğim için temas etmeden geçemedim. 

Türk, Türkçü ve daima Türkçü kalacağımızı müjdeleyen muhterem Başvekile 
bu köklü ve özlü imânından dolayı teşekkürü borç bilir ve memleket selâmetinin 
başlıca müeyyidesi olan iktisadi istiklâlimizde de bu düsturu kayıtsız ve şartsız 
tatbik ettiğini görmek isterim. 
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Arkadaşlar, son söz olarak Saraçoğlu'nun şâhsında istikbale emniyetle baka
cak bir varlık görenlerdenim. Bu güne kadar aldığı vazifelerde daima muvaffak 
bir imtihan geçiren arkadaşımızın bilhassa Başvekilliğin yüksek sandalyasmda 
bir idare sembolü olmasını candan beklerim. 

Hulâsa: Memleketimizin iktisadi istikbalinden eminim. Bu gün bu istikbal 
harici siyasetteki mevkiimizin sağlamlığına bağlıdır. Bu sahada ise gururumuz 
şükranla söylemek lâzımdır ki başta Millî Şefimizin yüksek ve kudretli idareleri 
sayesinde dünyanın en gıpta edilecek bir memleketi olarak gösterilmeğe layık bir 
politikaya dayanmaktadır. Bütün bu tedbirlerimiz ve birliğimizle bu durumumuzu 
harp sonuna kadar muhafaza edebildiğimiz takdirde ise vatandaşımızın iktisadi 
vaziyeti muhakkak olarak bugünden daha çok yüksek bir mevkie yükselecektir 
kanaatindeyim. Basanlar dilerim. (Alkışlar) 

NURİ GÖKTEPE (Aydın) - Aziz arkadaşlarım, kıymetli Başvekilimizin 
okuduğu beyanname münasebetiyle bir kaç söz söylemek üzere kürsüye huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Üç seneye pek yakın bir zamandanberi bütün dünyayı kasıp kavuran harbin 
vatanımızı ihata ettiği halde içeriye girmemesi cümlemizce şâyam şükrandır. 
Fakat hariçte bulunan iktisadi tazyikin hudutlarımıza girmesi dolayısıyla iktisadi 
şartların değişmesi ve bunun seneden seneye artması dolayısiyle hayat pahalılığı 
yükselmiş ve masarifi istihsaliye de o nisbette yükselmiştir. Bunu yakından tetkik 
eden Hükümetimiz, teşekkülünü mutaakıp, aldığı kararlarla çiftçiye, müstahsile 
masarifi istihsaliyesinin fevkinde bir kazanç temin kastiyle bütün çiftçiyi ve hat
ta müstehlik sınıfı dahi memnun ve ferah içinde bırakmıştır. 

Muhterem Başvekilimiz beyannamesinde 250 bin ton buğday açığı olduğun
dan bahis buyurdular. Bu açığın çok derin ve ihtiyatî bir karar olarak beyan
nameye geçirildiğini zannediyorum. Çünkü henüz tahmin edilmemiş yazlık mısır, 
akdarı ve patates vardır. Bunların bu açığı kısmen tahfif edeceği kanaatindeyim. 
Zeytinyağı, yağlı tohumlar, bakliyat, pamuk gibi maddeler de ince tetkikat 
neticesinde mümkün olan şekle girerse çiftçiye ayrıca büyük sevinç ve itimat tel
kin eder. Çünkü bunlardan fazla miktarda depolarda mevcut mal vardır. Bunu da 
Hükümetimiz tabii bendenizden daha iyi bilirler. 

Çiftçinin korktuğu arkadaşlar, çiftçiyi düşündüren üç vaziyet vardır. Birisi is
tihsalini satacağı zaman müşteri bulamaması; ikincisi istihsal mevsiminde malını 
gayet ucuz fiyatla, maliyet fiatiyle, hattâ daha dun fiyatla satması, üçüncüsü de is
tihsal mevsiminde sattığı malının bilâhara fiyatının tereffu edişi. Çiftçiyi kor
kutan budur arkadaşlar. 
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Her şeyi zamanında bilen ve ona göre kararlar veren Hükümetimizin, katî 
olarak bilirim ki, şimdi olduğu gibi bundan sonra da alacağı kararlarla bu gibi 
şeyler vâki olmayacaktır. Çiftçiler de bundan emindir. Bu şerait altında arkadaş
lar, çiftçiler şimdiden hazırlanmağa başlamışlardır ve bu haber, Hükümetin karar
lan, onları teşci etmemiştir, teşvik etmiştir. 

Şimdiden hazırlanan çiftçi, yeni sene geniş mikyasta ziraat yapabilmek için 
katiyen Hükümetten maddi yardım beklemez, ihtiyacı da yoktur. Ancak pulluk ve 
bunun aksamı ve zamanında, ihtiyaç nisbetinde orak makinası temin edilmesi ve 
geniş nehir vadilerinde gayet münbit topraklarımız üzerinde feyezana mâni olmak 
için su işleri, Nâfıa vekâletine bağlı su işleri üzerinde alınmakta ve alınmış, olan 
tedbirlere vakti zamaniyle başlanması ve başarılması, eylül nihayetine kadar ikmal 
edilmesi şarttır. Malûmu âlileridir ki, bu feyezan sahalarındaki nehir vadilerinin 
topraklan, nehir vadisi olmıyân, rüsubattan müteşekkil uzviyat ile husule gelmiş 
topraklara nisbetle çok zengin ve çok feyizlidir. Bunun için bunlann ihmal edil
meyeceğine ve bu setlerin bir an evvel yapılacağını Hükümetin gördüğüne kaniim 
ve alacağı tedbirlerle bunu da başaracağına katiyen eminim. Bunlar ikmal edildik
ten sonra bendeniz şahsen kaniim ki, tesiratı havaiyeye tâbi bir meslek olduğu için 
ziraat, katî olarak bir şey söylenemez. Ancak mevsimler müsait gittiği takdirde 
250 bin ton açık mevzuubahis olmayacağı gibi belki de 250 bin ton fazla buğday 
istihsal edeceğiz arkadaşlar. Çiftçiyi çalıştırmak, işletmek için daima kazanç temin 
etmek lâzımdır. Bu, her şeyin fevkindedir, her tedbirin fevkindedir. Bunu da 
Hükümetimiz iyi anlamış, iyi bilmiş ve zamanında tedbirlerini almıştır. Arzettiğim 
şeyler hakkında da seri ve katî tedbirlerini ve kararlannı alacağına da kaniim, 

Beyannamede topraksız köyler ve köysüz toprak olmayacaktır diyorlar. Bu da 
toprağı bulunmayan çiftçilerin istikbali için büyük bir emniyet telkin etmektedir. 
Diğer taraftan içinde köy bulunmayan ve mera halinde kullanılan geniş arazinin 
işletilmesi de temin edilecektir ki memlekete servet, millete kuvvet getirecektir. 

Bu münasebetle Türk çiftçisi namına sayın Büyük Millî Şefimize ve çok kıy
metli Başvekilimize ve arkadaşlarına şükranlanmı tam bir güven ve imanla ar-
zederim (Güzel güzel, bravo sesleri). 

REİS - Efendim daha beş arkadaş söz almıştır. Fakat kifayeti müzakere hak
kında takrirler de vardır (Müzâkere kâfi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Hükümetin hattı hareket ve siyasî noktai nazarını gösteren 

beyannamesinin reye konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Çoruh 

Ali Rıza Erem 
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REİS - Diğeri de aynı mealdedir. 
Müzakerenin kifayetini reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 

Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 
Başvekil, memleketin siyasetini izah eden beyannamesinin sonunda, bu 

siyasetin B. M. Meclisinin tasvibine mazhar olup olmadığının tezahürünü istedi. 
Kura ile taayyün edecek intihap dairesinden başlanarak isimler okunacaktır. 
Riyaset kürsüsünün önüne konan kutulara kanaatlerinizin ifadesi olan reylerinizi 
atmanızı rica ederim. 

(İzmir dairei intihabiyesinden başlayarak isimler okundu ve reyler toplandı). 
REİS - Rey vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: Hükümetin itimat, talebine (381) mebus rey 

vermiştir. Nisap vardır. Mevcudun ekseriyetiyle yani (381) rey ile Hükümete 
beyanı itimat edilmiştir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Mevcudun ekseriyetiyle değil, mevcudun it-
tifakiyle. 

REİS - Evet mevcudun ittifakıyle ve (381) reyle Hükümete beyanı itimat edil
miştir (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) - Arkadaşlar, şu anda kalbimde 
canlanan bir mânayı açığa vurmak suretiyle teşekkür borcumu ödemek istiyorum. 
Kalbimde canlanan bu mâna şudur: 

O mâna bana diyor ki Saraçoğlu, bu millet seni besledi, büyüttü, okuttu, yetiş
tirdi ve bir çok işler vererek tecrübeli bir adam haline getirdi. (Bravo sesleri, al
kışlar) Şimdi bu borçları ödemek sırası senindir. Şimdi ben de huzurunuzda söz 
veriyorum: Arkadaşlarımın yardımıyla bu omuzumda biriken borçlan bütün mev
cudiyetimle ödemeğe çalışacağım. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

REİS - Teneffüs edilmek üzere celseyi 5 dakika tatil ediyorum. (Cumaya ses
leri). 

Kapanma saati: 17.00 
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Şükrü Saraçoğlu'nun Teşkil Ettiği İcra Vekilleri Heyetine Verilen İtimat 
Reylerinin Neticesi 

Âzâ adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
381 
381 

0 
0 

45 
3 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çercel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
ArifBaytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas [Nikola] 

[Kabul edenler] 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Cavid Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 
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Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihnî Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmı Rükün 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İ. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
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Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf 
Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşhane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 

Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad Özoğuz 

Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 



Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfık Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazit 
Hasan Resid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 

Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
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Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfik Tarnan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İncedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Ankara 

İsmet İnönü (Rs. C.) 

Aydın 

Agâh Sırrı Levend 

Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
[Reye iştirak etmeyenler] 

Balıkesir 

Muzaffer Akpınar 

Bolu 

Fethi Okyar 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı İçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mehmet Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 



Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
İskender Artım 

Eskişehir 
Osman Işın 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
(Mâzûr) 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 

istanbul 
Atıf Bayındır 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Halil Menteşe 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (Mâzûr) 
Kars Zihni Orhon 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 

Marâş 
Ziya Kayran (Hasta) 
Muğla Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 

Rize 
Raif Dinç (Hasta) 

Seyhan 
Salâhattin Çam 
(Hasta) 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik Öztrak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Mitat Aydın 

Urfa 
Mehmed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Ârvas" 
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BASINDAKİ YANKILARI89 

"B.M. Meclisi altıncı devresinin ilk toplantısını yaptı. İsmet İnönü ittifakla 
Reisicumhur seçildi. Kabineyi tekrar Bay Refik Saydam Kurdu 
Ankara: 3. A. A. - B. M. Meclisi altıncı intihap devresinin ilk toplantısını 

bugün yapmıştır. Bu toplantının açılış devresine en yaşlı âzâ olan profesör Besim 
Ömer riyaset etmiştir. 

Profesör Besim Ömer riyaset kürsüsünü alkışlar arasında işgal ederken kısa 
bir nutuk söylemiştir: 

'Sayın arkadaşlarım, B. M. Meclisimizin altmcı devresini açıyorum. Bana bu 
şeref ve saadeti veren omuzumdaki yılların çokluğu, sayısı ve ağırlığıdır. Ne mut
luyum ki, ihtiyarlığım bana hayattaki en mesut dakikalarımı yaşattı, işte bu bah
tiyarlık anını hatırlarken sizleri candan ve yürekten hürmetle selâmlar ve bu dev
renin büyük milletimiz, memleketimiz için, mukaddes yurdumuz ve cum
huriyetimiz için selâmet ve saadetle geçmesini sizlerle birlikte temenni eylerim. 
(Alkışlar.) 

Sayın arkadaşlarım sözü uzatmak istemiyorum, doğrudan doğruya işimize 
tahlif ve meclis reisi seçimi ile başlayacağız.' (Alkışlar) 

Nutku müteakip âzânın tahlifi yapılmış ve bu tahlif merasimi üç saat kadar 
sürmüştür. 

Tahlif bittikten sonra meclis riyaseti intihabı yapılarak Abdülhalik Renda 
yeniden, ittifakla meclis riyasetine seçilmiş ve neticenin bildirilmesi üzerine kür
süye gelerek Millet Meclisi tarafından hakkında gösterilen itimada, şu cümleler
le teşekkür etmiştir: 

'Aziz arkadaşlarım, göstermek lûtfunda bulunduğunuz yüksek itimattan 
dolayı her birinize ayrı ayrı şükran ve minnetlerimi sunarım. Vazifemi görürken 
kıymetli yardımlarınızı esirgememenizi hepinizden rica ederim.' (Alkışlar). 

Nutku takiben riyaset divanının intihabına başlanmıştır. 
Reis vekilliklerine Refet Canıtez, Şemseddin Günaltay, Doktor Mazhar Ger

men, İdare amirliklerine Dr. Saim Uzel, Halit Bayrak, İrfan Ferid Alpaya, Kâtip
liklere Ziya Etili, Cavid Oral, Vedit Uzgören, Bekir Kaleli, Dr. Sadi Konuk, 
Kemal Ünal seçilmişlerdir. 

Riyaset divanının bu suretle teşekkülünü Cumhur Reisinin intihabı takip ey
lemiştir. 

Reylerin Meclis heyeti umumiyesi huzurunda yapılan tasnifi neticesinde 413 
reyle ve mevcudun ittifakile Cumhur Reisliğine Ankara Mebusu İsmet İnönü'nün 
intihap edildiği bildirilmiş ve bu netice sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

89 Ayın Tarihi, No: 65, Nisan 1939,13-21; 26-37. ss. 
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İntihap neticesinin Cumhur Reisine tebliği için toplantıya kısa bir fasıla veril
miş ve Reis Abdülhalik Renda Çankaya köşküne giderek Millî Şefe meclisin in
tihap neticesini bildirmiştir. 

Reisicumhur İnönü B. M. Meclisine teşrif ederek saat tam 18.30 da içtima 
salonuna girmişler ve sürekli alkışlarla ve içten tezahüratla karşılanmışlardır. 

Bu celsede kendilerine tahsis edilen localarda Mareşal Fevzi Çakmak ile An-
karada bulunan Büyük Elçiler ve elçilikler erkânı hazır bulunmakta idiler. 

Reisicumhur İnönü riyaset mevkiine gelerek yemin etmiş ve yine bütün Mec
lisin ve hazirunun en derin saygısının ifadesi olan alkışlan arasında içtima salo
nunu terkeylemişlerdir. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 Nisan 1939 

Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısile istifa eden icra vekilleri 
heyetinin istifası kabul edilmiş ve Başvekâlete yeniden İstanbul Mebusu Dr. Refik 
Saydam tayin kılınmış olduğunu saygı ile arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3 Nisan 1939 

Büyük Millet Meclisinin yeniden intihabı dolayısile icra vekilleri heyetinin 
vukubulan istifası kabul ve yeni heyetin yine İstanbul mebusu. Dr. Refik Say-
dam'ın başkanlığında teşkili tensip edilmiştir. Başvekil Dr. Refik Saydam tarafın
dan teklif olunarak kabul edilen yeni heyet listesinin ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

Adliye Vekili Konya Meb'usu Tevfik Sılav, Millî Müdafaa Vekili Bursa 
Meb'usu Gl. Naci Tınaz, Dahiliye Vekili Tekirdağ Meb'usu Faîk Öztrak, Hariciye 
Vekili İzmir Meb'usu Şükrü Saraçoğlu, Mâliye Vekili Elâzığ Meb'usu Fuat Ağ-
ralı, Maarif Vekili İzmir Meb'usu Hasan Ali Yücel, Nâfıa Vekili Konya Meb'usu 
Gl. Ali Fuat Cebeci, İktisat Vekili Samsun Meb'usu Hüsnü Çakır, Sıhhat ve İç
timaî Muavenet Vekili Aydın Meb'usu Dr. Hulusi Alataş, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili İstanbul Meb'usu Rana Tarhan. Ziraat Vekili Kütahya Meb'usu Muhlis Erk-
men, Muhaberat ve Münakale Vekili Afyonkarahisar Meb'usu Ali Çetinkaya, 
Ticaret Vekili Antalya Meb'usu Cezmi Ercin. 

Meclis pazartesi günü saat 15'de toplanacaktır. 
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B. Refik Saydam Kabinesinin Programını Okudu, 
İttifakla İtimat Reyi Aldı 
Ankara: 10. - A. A. - B. M. Meclisinin bugünkü toplantısında meclisin sürek

li alkışlan arasında kürsüye gelen Başvekil Doktor Refik Saydam yeni kabinenin 
programını aşağıdaki nutukları ile izah etmişlerdir: 

'Aziz arkadaşlarım. 
Büyük Millet Meclisinin intihabının yenilenmesi dolayısı ile kabinenin is

tifasını Reisicumhurumuza takdim ettim. Kabul ve yeni kabinenin teşkilini tekrar 
bana tevdî buyurdular. Bugün, yeni kabineyi yüksek huzurunuza getiriyorum. 

Bu kabine de, şimdiye kadar olduğu gibi mensup olduğumuz Cumhuriyet 
Halk partisinin programını tahakkuk ettirmek için çalışacaktır. Kabinenin iş 
bölümü noktasından eskisine nazaran farkı, Nâfıa ve İktisat Vekâletlerinin ikişer 
vekâlete ayrılmış olmasıdır. Seneler geçtikçe vazifeleri artan bu iki vekâletin, gör
dükleri amme hizmetlerine nazaran bir taksime tâbi tutulması ihtiyacı his-
solunuyordu. Bu suretle, şimdiye kadar inşa, nakliyat ve muhabere işlerini gören 
Nâfıa Vekâleti, yalnız inşaatla meşgul bir vekâlet haline getirilmiş münakale ve 
muhabereye ait olan hizmetlerle İktisat Vekâletine bağlı deniz nakliyat işleri alı
narak 'Münakale ve Muhabere Vekâleti' ihdas olunmuştur. Keza ticaret ve sanayi 
işlerini gören İktisat Vekâleti, yalnız sanayi ve maadin işleri ile meşgul olmak 
üzere bırakılmış iç ve dış ticarete ait vazifeler toplanarak 'Ticaret Vekâleti' teşkil 
edilmiştir. Bu veçhile vücuda gelen Vekâletlerle, idare ve teknik bakımından iş
lerin yürümesinin daha kolay bir hale konulduğunu ve vekillerin de daha yakın
dan işlerini takip ve kontrol edebileceklerini ümit ediyoruz. 

Vekâletlerin iş programında bir değişiklik yoktur. Kabinenin programında ol
duğu gibi, vekâletlerin iş programlarında da Cumhuriyet Halk partisinin programı 
esastır. 

Cumhuriyet devrinin en muvafık prensiplerinden biri olan denk bütçe esasına 
dayanarak hazırlanan 939 - 940 malî sene bütçesi huzurunuza takdim edilmiş 
bulunmaktadır. Müzakeresi esnasında gerek şahsan gerek kendileri ile çalışmak
la iftihar duyduğum Vekil arkadaşlarımın size vereceğimiz izahat bunu gös
terecektir, kanaatindeyim. Yalnız dahilî, haricî vaziyetlerden bahsedeceğim. 
Dahilde devamlı bir huzur ve sükûn bulunduğunu ve Türk vatandaşının samimî 
beraberlik ve güven havası içinde yaşadığını emniyetle söyleyebilirim. Cum
huriyet hükümeti bu havanın bulanmasına Türk vatandaşının endişesiz çalış
masına ve kazanmasına, huzur içinde faziletli bir aile hayatı geçirmesine ve istik
balinden emin olmasına bütün kuvvet ve gayreti ile çalışmakta devam edecektir. 
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Aziz arkadaşlarım, 
Dünya vaziyetinin baş döndürücü bir süratle her an değişiklikler gösteren in

kişafı, haricî siyasetimizin her zamankinden ziyade müteyakkız olmasını icap et
tiriyor. 

Milletleri birbirinin karşısma diken, birkaç gün gibi kısa zaman içinde devlet
lerin ortadan kalkmasına müncer olan bugünkü dünya buhranı, sulha olan kuvvet
li merbutiyetini her zaman ilân ve ispat etmiş bulunan Cumhuriyet hükümetini 
tabiatı ile yakından alâkadar etmektedir. Fakat bütün bu değişmeler, bu süratli ve 
esaslı inkişaflar yanında, Türkiye'nin haricî siyaseti bir tebeddül göstermemek
tedir. Dostluklarına, ittifaklarına velhasıl sözüne ve imzasına sadık olan Türkiye 
sulhu sevmek, sulha hizmet etmek yolundaki azminde aynı iman ile, aynı itina ile 
berdevam bulunmaktadır. 

Bu kargaşalıklar önünde Cumhuriyet hükümetinin büyük küçük bütün devlet
lerle aynı samimiyet ve dürüsti altında dostane münasebetlerini idame etmekte 
bulunduğunu ve bundan sonra da idameye çalışacağını size söyleyebilirim. 

Sulha hizmeti, hükümetiniz bu dürüst siyasette buluyor. Fikir ve menfaatlerin 
bu kadar şiddetle çarpıştığı zamanımızda, Türkiye için ne bir fikir cereyanı, ne de 
her hangi bir menfaat hırsı sulh yolundan inhirafta amil olmamaktadır ve ol
mayacaktır. Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek hareketler, 
hükümetimizden sadır olmayacaktır. Elverir ki iyi niyetlerimiz ve bütün devlet
lere karşı beslediğimiz samimî ve dostane bitaraflık doğrudan doğruya veya bil
vasıta ihlâl edilmek teşebbüsüne mâruz kalmasın. Çok tehlikeli, buhranlı ve sık 
tebeddül eden enternasyonal vaziyet içinde haricî siyasetimizin bu ana hatlarını 
tebarüz ettirmekle iktifa ediyorum. Yeni vaziyetleri umumî sulh menfaati ve Türk 
âlî menfaati bakımından daimî bir teyakkuz ve tetkika tâbi tutacağız. Ve Büyük 
Meclisin murakaba ve karar hakkını daima zamanında ve tam olarak kullanması 
için lâzım gelen ihtimamı dikkatle tatbik edeceğiz. Türk vatan ve milletinin, Tür
kiye cumhuriyetinin maruz kalabileceği vekayie karşı zamanında tedbir almak 
hususunda, Cumhuriyet hükümeti müteyakkız bulunmaktadır. 

En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi kaynağı olan büyük Türk or
dusuna dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaatinde ol
duğumuzu söylemekle iftihar duyarım. İşte, arkadaşlar, maruzatım burada 
bitiyor. Sözüme başlarken arz ettiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin prog
ramına sadık ve onun tahakkukuna çalışan arkadaşlarınız olmakla bahtiyarız. 
Sizin gösterdiğiniz yolda ve vereceğiniz direktifler dairesinde milletin refah ve 
saadetine çalışmak azmindeyiz. Eğer, bizi bu vasıflarımızla yüksek maksat
larınıza hizmet edecek kabiliyette görüyorsanız itimat reylerinizle taltif ve tak
viye ve işimize devama müsaade buyurunuz.' 
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Başvekil Refik Saydamın sık sık sürekli alkışlar ve bravo sesleri ile kar
şılanan bu nutkunu takiben tayini esami ile reye müracaat edilmiş ve tasnifiara 
neticesinde Refik Saydam kabinesine 389 reyle ve mevcudun ittifakı ile itimat 
edildiği bildirilmiştir. 

Bunun üzerine tekrar kürsüye gelen Başvekil Doktor Refik Saydam, gös
terilen bu itimada karşı demiştir ki: 

'Arkadaşlarım, 
Gerek bendeniz ve gerek arkadaşlarım, itimatlarınıza şükranlarımızı arz 

ederiz. Bunu hak etmeğe çalışacağız.' 

Yeni Kabine 
Yazan : Asım US 
4 Nisan 1939 tarihli "Vakit" İstanbul'dan: 
Ankara, (Başmuharririmizden telefonla) - Bugün 6 ncı B. M. Meclisinin açıl

ması münasebeti ile Cumhurriyasetine istifasını veren hükümet tekrar Refik Say
dam'm başkanlığı altında teşekkül edince kabineye biri münakalât diğeri ticaret 
adıyla iki yeni vekâletin ilâve edilmiş olduğu görüldü. Münakalâta Nâfıa Vekili 
Ali Çetinkaya, Ticarete de Antalya Mebusu Cezmi Ercin, Ali Çetinkaya'dan mün
hal kalan Nâfıa Vekâletine de Konya Mebusu General Ali Fuad getirildi. Yeni ih
das edilen Münakalât Vekâleti şimdiye kadar Nâfıaya bağlı olan Devlet Demir
yolları, Posta ve Telgraf umum müdürlükleri ile İktisat Vekâletine bağlı bulunan 
deniz postalarını ve liman işlerini bir idare altında toplayacaktır. Ticaret Vekâleti 
gene İktisat Vekâletine bağlı bulunan dahilî ve haricî ticaret ve klering işlerini 
müstakil vekâlet halinde organize edecektir. 

Ticaret Vekâletinin ihdası dahilî ve haricî ticaret işlerinde millî menfaatleri 
korumak için devlet vesaiti ile beynelmilel iktisadî ve malî vaziyetlerin icap ettiği 
tedbirleri almağa hizmet edeceği gibi, Münakalât Vekâletinin ihdası da bugüne 
kadar idaresi muhtelif vekâletler arasında dağılmış ve parçalanmış olan her türlü 
deniz, hava ve kara nakliyat vasıtalarını bir emir ve idare altında toplamak 
suretiyle aralarında sıkı bir ahenk ve irtibat teminine yardım edecektir. Posta ve 
telgraf idaresi ile Devlet Demiryolları umum müdürlükleri Münakalât Vekâletine 
verildikten sonra, Nâfıa Vekâletinin vazifesi daha ziyade imar ve inşa işlerine in
hisar edecektir. Ve General Ali Fuad'm kıymetli şahsiyetinde memleketin imar ve 
inşa işleri şüphesiz yeni bir faaliyet safhasına girecektir. 

Genç maliye ve idareci Cezmi'den de yeni baştan kurulacak Ticaret Vekâletin
de hayırlı muvaffakiyetler beklenir. 
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Kabinenin Programı 
Yazan : Hüseyin C. Yalçın 
12 Nisan 1939 tarihli "Yeni Sabah" İstanbul'dan : 
Başvekil muhterem Refik Saydam yeni kabinesinin programını mecliste 

okudu. Nutkun en mühim kısmını pek tabiî olarak haricî vaziyete taallûk eden 
fıkralar teşkil ediyor. Esasen, pek yeni teşekkül etmiş ve meclisin feshi üzerine 
ikinci defa vücut bulmuş olan Refik Saydam kabinesinin iş programında ve 
dahilî siyasetinde göze çarpacak bir değişiklik olabilmesine imkân yoktur. Refik 
Saydam, muhterem İsmet İnönü'nün Cumhurreisliğine geçmesini müteakip 
dahilî siyasette takip edilen geniş ve yüksek tesanüt, vahdet ve kardeşlik pren
siplerinin az vakit içinde temin etmiş olduğu sükûn ve itimada pek haklı bir if
tihar ile bakmış, Türk vatandaşlarının 'samimî beraberlik ve güven; havası için
de yaşadığını' temin etmiştir. Milletlerarası şu müşkül dakikalarda bir memleket 
için en büyük kuvvet işte bu dahilî itimat, sükûn ve vahdettir. İlk adımda bu 
lüzumu takdir eden ve fiile çıkaran Millî Şefin basiret ve isabetini müşahede et
mek kalpleri sevinç ve şükran ile dolduruyor. Dünya buhranı ve bu buhran kar
şısında Türkiye'nin vaziyetini mütalea eden muhterem Başvekil, milletlerarası 
siyaset sahasında göze çarpan değişmeler ve süratli inkişaflar karşısında Tür
kiye'nin haricî siyaseti bir tebeddül göstermemekte olduğunu kaydediyor. 'Tür
kiye sulhu sevmek, sulha hizmet etmek yolundaki azminde aynı iman ile aynı 
itina ile berdevam bulunmaktadır.' 

Ancak, mesele bizim sulhu sevmemizde değildir. Sulhun payidar olabilmesi 
için başkalarının da onu sevmesi, hak denilen bir şeye riayet etmesi lâzımdır. 
Onun için, muhterem Refik Saydam'ın beyanatı yalnız bu teminata inhisar etsey
di, kendisine karşı beslediğim derin itimat ve hürmete rağmen, endişe duymakta 
olduğumu gizleyemeyecektim. Gözümüzün önünde bir Münih anlaşması var ki 
İngiltere nâmına sulh dâvası lehinde yapılabilecek en büyük fedakârlıklardan 
birini teşkil eder. Fakat maatteessüf sulh dâvasının bu derin bağlılık, bu yüksek 
fedakârlık bugün ancak 'hata' kelimesiyle tavsif olunabiliyor. Çünkü Münih an
laşması bizi harpten uzaklaştırmamış, harbe daha ziyâde yaklaştırmıştır. Fransa 
ve İngiltere'nin bu fedakârlığı bir aciz ve cebânet işareti olarak telâkki edilmiş ve 
artık tehdit ve ihâfe siyaseti bütün çıplaklığıyla hüküm sürmeğe başlamıştır. 

Başvekilimizin, Türkiye'nin, ya bir fikir cereyanına sürüklenerek ya herhangi 
bir menfaat hırsına mağlûp olarak sulh yolundan inhiraf etmeyeceğini temin et
mekle bütün Türk milletinin hislerine tercüman olduğunda şüphe yoktur. Türk 
milleti, icabettiği zaman, her türlü fedakârlığa katlanmasını bilmiştir. Kimse onu 
zor ile, korkaklık ile itham edemez. Fakat Türk milleti en eski asırlardan beri 
muhafaza ettiği bu şanlı cengâverlik ananesini yalnız hatlarını ve hudutlarını 
muhafaza emeli uğrunda canlı canlı yaşatmağa azmetmiştir. Türk milleti 
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medeniyet ve terakki yolunda iktisab edilecek zaferlerin de şerefçe yüksekliğini 
müdriktir ve en büyük ideali sulh ve sükûn içinde insaniyet ve medeniyete hiz
mettir. Muhterem Refik Saydam, Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabile
cek hareketler hükümetimizden sadır olmayacaktır teminatını verirken bütün 
Türk milletinin candan bağlı olduğu bir ideali ifade etmiştir. 

Fakat yukarıda söylediğimiz gibi, bu sulh taraftarlığı teminatı bazı kayıt ve şart
larla tahdit edilmiş olmasaydı o zaman Türk efkânumumiyesini tatmin edemezdi. 
Sulha bağlılığını bu kadar kuvvetle tekrar eden yeni kabine iyi niyetimiz ve bütün 
devletlere karşı beslediğimiz samimî ve dostane bitaraflık doğrudan doğruya veya 
bilvasıta ihlâl edilmemesi lâzım geldiğini şart olarak ileri sürüyor. 

Filhakika Türkler ne kadar sulh taraftarı olursa olsunlar, her şeyden evvel mil
lî mücadelenin, istiklâl ve istihlâs harbinin evlâtlarıdırlar. Türk ancak istiklâl ve 
hürriyet içinde bir sulh ister. Bu istiklâl zerre kadar tehdide ve tehlikeye mâruz 
kaldığı zaman, bütün varlığıyla çarpışmayı en kutsi bir vazife bilir. Başka türlü 
düşünmek soyumuzu, mahiyetimizi, tarihimizi, ırkımızı, şerefimizi inkâr etmek, 
ayaklar altına almaktır. Türkün vatanı tehlikede kaldığı zaman, onun nazarında 
yalnız bir düşünce vardır: Düşmanın boğazına atılarak onu hudutlardan dışarı at
mak. Türk bu vazifeyi ifaya koşarken zorluğu düşünmez, karşısındaki düşmanın 
çokluğuna, silâhlarının yüksekliğine ehemmiyet vermez. O yalnız kendi ruhun
daki azim ve iradeye, hudutsuz cesaretine ve fedakârlığına güvenir. Eğer başka 
türlü olsaydı millî mücadele hareketi bir çılgınlık telâkki edilebilirdi. Fakat 
mütarekeden sonra varlığını tehlikede gören Türk yalnız bir şey düşündü: Düş
manla mücadele. Bütün millet tam bir Türk'e yakışacak surette dövüştü ve muvaf
fak oldu. Onun için hakkımıza doğrudan doğruya veya bilvasıta vukua gelebile
cek her tecavüzü biz silâh ile karşılayacağız! Ortalığı altüst eden blöfle karışık bu 
tehdit ve istilâ kasırgası karşısında, bir çok milletlerin korkudan dili tutulmuş gibi 
göründüğü bir sırada, Türk kabinesinin programında bu kelimelerin sarih, tered
dütsüz ve pürüzsüz söylenmiş olması lâzımdı ve faydalı idi. Türk'ün hattı 
hareketi ne olacağı artık malûmdur. Biz şimdi kalbimiz rahat, gözlerimiz açık, 
vazife başında, sükûn ve itimat içinde bekleyebiliriz. 

Hükümetimizin Programı 
Yazan : Burhan Belge 
13 Nisan 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan : 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, daha ilk kabinesinin başında bulunurken, 

görüşte millî birliği, çalışmada mesuliyet hissini, parti programının noksansız tat
bikinde demokratik bir tandansı ve bütün işlerimizin kontrolünde de müspet ve 
yapıcı bir otokritiği temsil ve müdafaa etmişti. 
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Bu unsurların her biri, anarşinin ne kadar düşmanı olmaya mecbursa istikrarın 
da o kadar doğrudan doğruya dostudur. 

Atatürk'ün bırakmış olduğu büyük inkılâp ve inşa eserini daha tamam, daha, 
güzel ve daha sağlam ve emin kılacağını devlet reisliğine seçildiği gün söyleyen 
ve bunu söylemekle hem Türk milletine hem bizzat Atatürk'e karşı taahhütlerin 
en asiline giren İnönü, Doktor Refik Saydam'da, açık görüşlü ileri zihniyetli, son 
derece çalışkan ve metodik bir hükümet reisi bulacağından emin idi. 

Gerçekten, Başvekilimiz, gerek inkılâp dâvalarımızın her birine gerek Cum
huriyet rejiminin mukadderatına, daha ilk gününden itibaren en çok inanmış olan 
devlet adamlarımızdan biridir. Nitekim, yoktan meydana getirilerek "sıhhat" mef
humunu bir içtimaî müessese halinde temsil eden Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti, tamamen onun eseridir. 

Bu seferki beyanatına gelince, bunları, şu noktalar etrafında toplayabiliriz. 
1) İhdas edilen iki Vekâletin tarif ve takdimi, 
2) Hükümet programının parti programına dayanacağı, 
3) İç politikada millî birlik, sükûn, emniyet ve istikrar. 
4) Dış politikada dünyadaki bütün huzursuzluğa rağmen, mevcut dostluklar 

ve Türk varlığının eşsiz koruyucusu, Türk ordusu sayesinde, emniyetimizin 
devam edeceği. 

İhdas edilen iki yeni vekâlet, Münakale ve Muhabere Vekaleti ile Ticaret 
Vekâletidir. Birincisinin işlerini şimdiye kadar Nâfıa Vekâleti diğerinin işlerini de 
İktisat Vekâleti görmekte idi. İş bölümünün daha rasyonel ve Vekil kontrolünün 
daha müessir olması, işleri mütemadiyen çoğalan ve mürekkepleşen, Türkiye 
Cumhuriyetinde tabiî görülmelidir. 

Demek oluyor ki, bundan böyle Nâfıa Vekâleti daha ziyade yol ve demiryol 
inşaatı, irva iskâ işleri, elektrik istasyonları inşası v.s gibi devlet inşa planının 
Nâfıaya ait olan kısımlarını başaracak ve Münakale ve Muhabere Vekâleti, daha 
ziyade işletmelerin intizamını ve müessiriyetini temin eyleyecektir. 

Tıpkı bunun gibi, iktisadî bünyemizin meydana gelmesi ile alâkadar bütün 
hesaplar, plânlar ve teşebbüsler İktisat Vekâletinde bırakılarak işin politikası, yeni 
ticaret vekâletine devredilecektir. 

İç politikamız için sayın Başvekilin şu sözlerini aynen kaydedeceğiz: 
'Dahilde devamlı bir huzur ve sükûn bulunduğunu ve Türk vatandaşının 

samimî beraberlik ve güven havası içinde yaşadığını emniyetle söyleyebilirim. 
Cumhuriyet hükümeti, bu havanın bulanmasına, Türk vatandaşmm endişesiz 
çalışmasına ve kazanmasına, huzur içinde faziletli bir aile hayatı geçirmesine ve 
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istikbalinden emin olmasına bütün kuvvet ve gayretiyle çalışmakta devam 
edecektir.' 

Dış politika vaziyetine gelince, burada da, sözü Başvekilimize bırakacağız: 
'Fikir ve menfaatlerin bu kadar şiddetle çarpıştığı zamanımızda, Türkiye için ne 
bir fikir cereyanı, ne de herhangi bir menfaat hırsı, sulh yolundan inhirafta âmil 
olmamaktadır ve olmayacaktır. Milletimizin hayat ve refahını tehlikeye atabile
cek hareketler, hükümetimizden sâdır olmayacaktır. Elverir ki iyi niyetlerimiz ve 
bütün devletlere karşı beslediğimiz samimî ve dostane bitaraflık doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta ihlâl edilmek teşebbüsüne maruz kalmasın.' Çünkü bu takdir
de, Türk milletinin varlığını her an müdafaaya hazır olan eşsiz ve imanlı kudret, 
hazırdır. 

'En yüksek hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi kaynağı olan büyük Türk or
dusuna dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimiz kanaatinde ol
duğumuzu söylemekle iftihar duyarım.' 

Görülüyor ki, Türkiye'nin sulh prensibi kendi sulhunu her vasıta ile korumak 
ve dünya sulhuna da gayet dürüst bir hareket tarzı takip etmek suretiyle hizmet 
etmektir. Yani, Türkiye'yi sulhtan ayıracak herhangi bir hâdisenin tahlili ve tef
siri, hiç bir suretle haricin yardımına, havale edilmeyerek Türk milletinin men
faatlerine sureti katiyede uygun olacaktır. 

Nitekim, beyanatının sonuna doğru, Başvekilimiz, alınacak herhangi bir 
karann, önce Büyük Millet Meclisine arz edileceğini ehemmiyetle kaydetmiştir. 
Görülüyor ki, Program, vazıh, sade ve kuvvetlidir. 

Türk Hükümetinin Beyanatı 
Yazan: Ahmet Ağaoğlu 
13 Nisan 1939 tarihli "İkdam" İstanbul'dan: 

Başvekilimiz muhterem Doktor Refik Saydam'm herkesin ve bilhassa Bal
kanlıların gözleri önüne dikilen ve hiç bir diplomasi riyakârlığı ile tevil ve tefsir 
götürmeyen hâdiseler karşısındaki beyanatı, on beş seneden beri devam eden 
Türk hakikatinin açık ve canlı ifadesidir. 

Bu hakikatin unsurları şunlardır: Sulhe bağlılık ve millî istiklâllere hürmet. 
Türk uzun tecrübeler ile hem sulhun ve hem de istiklâlin ne kadar aziz ve kıy

metli nimetler olduğunu takdir etmiştir. 
Senelerce kendi istiklâli için çalışan ve bu yolda hemen bütün bir dünyaya 

karşı koymak mecburiyetinde kalmış olan Türk için istiklâl yalnız kendi istiklâli 
değildir. Her milletin istiklâli mukaddes ve dokunulmaz bir tapudır. İşte bunun 
içindir ki o kendi istiklâli üzerine titrediği gibi başkalarının da istiklâline 
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dokunulduğu zaman münfail ve müteessir olmaktan kendini alamaz. Türkün bu 
husustaki hassasiyeti o kadar derindir ki daha dün tebeası meyamnda bulunan
ların ve hattâ bunlar arasında kendisini arkadan vuranların bugünkü istiklâllerine 
herkesten ziyade hürmet etmekte ve onlara karşı hiç infial eseri göstermemek
tedir. Sulha gelince, Türk zaten bu uzun cidaller esnasmdadır ki harbin ne kadar 
vahşî ve hayvani bir belâ olduğunu yine tecrübe ile öğrenmiştir. Hemen mütema
di denilecek derecede sulhten mahrum edilen Türk, sulhten mahrumiyetin ken
disine ne kadar ağıra mal olduğunu bugün dahi görmektedir. Eğer o terakki ve 
tekâmül yolunda geri kalmışsa, eğer Türk memleketi lâyık olduğu inkişafı refah 
ve saadeti bulmamışsa hep o hakikî sulhtan mahrum edilmiş olmasındandır. 

İşte bunun içindir ki her Türk sulha kalpten bağlıdır ve komşuları ile ve alel-
umum bütün âlemle sulh içinde yaşamağı kendisi için bir nimet telâkki eder. 
Binaenaleyh muhterem Başvekilimiz Türkiye'nin harp istemediğini, sulha candan 
bağlı olduğunu söylerken her Türk'ün içinde taşıdığı fikirlere ve hislere tercüman 
olmuştur. Fakat muhterem Başvekilimizin de ilâve ettiği gibi bu demek değildir 
ki, Türk vatanına ve Türk istiklâline dokunulduğu takdirde Türk sulhçuluğu 
kayıtsızlığa kadar varır. Hayır! Türk sulhunu böyle anlayanlar, aldanıyorlar! Yine 
Başvekilimizin pek güzel anlattığı gibi Türk vatanına dokunan kim olursa olsun 
ve dokunma ameliyesi de doğrudan doğruya veya vasıta ile ve her hangi surette 
olursa olsun, derhal karşısında bütün Türkleri bir tek vücut gibi dikilmiş görecek
tir. Türk'ten gelen bu sözler, başka başka taraflardan ve daha başkaları tarafından 
gelen sözlere benzemez. Bu sözümüzün ne kadar korkunç bir hakikat ifade et
tiğini Türk bütün âleme filen ispat eylemiştir. 

Türk vatanı her hususta kıymet ve kudretini fiiliyatta göstermiş olan ordusuna 
güvenebildiği gibi bütün sair evlâdının da her türlü fedakârlıklarına güvenebilir. 
Binaenaleyh muhterem Başvekilimizin de dediği gibi, biz telâşsız, soğukkanlılık
la hâdiselerin inkişafını bekleyebiliriz. 

Yalnız gönül arzu eder ki arada sarahat ve sürat hâkim olsun. Biz ne ateşten 
kestane çıkaran maşa olmağı, ne aldanmağı ve ne de feda edilmeği istemeyiz. 

Balkanlarda sarih, açık bir vaziyet hasıl olmuştur. Bu vaziyetin ifade ettiği 
mâna ve tehlike hakkında yalnız ahmaklar aldanabilirler. Binaenaleyh bu vaziyete 
karşı alınacak vaziyet de açık, sarih ve seri olmalıdır. Yoksa, "toplanıyorlar" "top
lanacaklar", "teminat verildi" "bugün vaziyette salâha doğru alâmetler belirmek
tedir" ve ilâahırihi gibi tereddütlerle kendimizi avlatamayız. Bu vaziyette kalıp 
günün birinde "emri vaki" karşısında kendimizi görmektense şimdiden biz de 
karar verip "emri vakii" bertaraf edebilecek bütün tedbirleri almak imkânını 
kaçıramayız. 
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İkinci Refik Saydam Hükümeti 
Yazan: Sadri Ertem 
13 Nisan 1939 tarihli "Vakit" İstanbul'dan: 

-1-
İkinci Refik Saydam hükümeti 389 reyle ve ittifakla Millet Meclisinin iti

madını kazandı. Bu itimadın altıncı Büyük Millet Meclisinin ilk hükümetine gös
terdiği alâkanın derecesini ortaya koymak itibariyle dikkate lâyıktır. Yeni Meclis 
milletin efkârıumumiyesini en taze hüviyeti ile aksettirmek ve yeni hükümete 
yeni hadiseler karşısında icra salâhiyetini vermektedir, ikinci Refik Saydam 
hükümeti Meclise eski hükümete nazaran iki yeni mesele ile geldi: 

1 - Türkiye Cumhuriyetinin tabiî inkişafına tekabül eden teşkilât zaruretiyle. 
2 - Haricî meselelerde alınan tedbirlerle. 
Refik Saydam hükümeti kabineye iki yeni vekillik makamı daha ilâve etti. 

Teşkilât-ı Esâsîye kanununun bahşettiği salâhiyeti kullanan başvekil, bu hakkı, 
memleketin inkişaf temposuna uygun bir teşkilât ile tamamlamış bulunmaktadır. 

Vücuda getirilen teşkilâttan birincisi Münakalât ve Muhaberat Vekâletinin ih
dasıdır. Münakalât Vekâleti kemmiyet ve keyfiyet itibariyle Türkiye Cum
huriyetinin nakliye politikasının gösterdiği olgunluğun zaruri ve bir neticesidir. 

Münakalât Vekâleti imparatorluk devrinde ne kemmiyet ne de keyfiyet 
itibarıyla bir nezaret mevzuu olmayacak şekilde idi. Çünkü, ne millî nakil vasıta
ları, ne de onların tâbi olacakları tariflerde devletin asgarî bir rolü mevcut değildi. 

Demiryollarını yabancılar yapar, imtiyazları ecnebi sermaye gurupları elde 
eder, tarifeleri yine onlar istedikleri gibi tanzim ederlerdi. Münakalenin şehre 
mahsus olanları bile yabancı sermayesinin hükmü altında idi. Demiryollarının in
şası ve işletilmesi yabancı ellerden bulunduğu gibi, kemmiyet itibariyle de mik
tarı pek mahdut idi. 

60 senede imparatorluğun kurduğu demiryolu şebekesi kadar yolu Cum
huriyet idaresi on senede tamamladı. Tarifeler de millî bir mahiyet aldı. Yol işini 
bir âmme hizmeti addeden devlet bu işini millî iktisadın bir parçası telâkki et
meğe mecburdu. Bunun için kara nakliyatı ile deniz ve hava nakliyeciliğini aynı 
maksada, aynı hedefe yarar bir hale koymak, aynı prensiple idare etmek bir 
zaruretti. Esasen deniz nakliyeciliğinde kabotajın yabancılardan Türklere geç
mesi, Türk fertlerinden devlete intikali gibi bir seyir takip etmişti. 

Münakale Vekâletinin bu prensipler etrafında inkişafı tabiî idi. Onun bir 
vekâlet halini alması bir zaruretti. Yine millî ekonominin devlet cihazı tarafından 
inkişafı için yapılan hizmetler İktisat Vekâleti ile ticaret organlarını tanzim ede
cek cihazların ayrı ayrı vekâletler halini almasını zarurî kılmıştır. 
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Ticaret Vekâleti millî mahsullerin satışı ve iç, dış Türk ticaret politikasını tan
zim edecek bir cihaz olacaktır. Dünyanın ekonomik buhrandan diğer bir buhrana 
düştüğü bir zamanda bu cihazın da müstakil bir devlet müessesesi olması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Bilhassa ticaret tekniği ve almacak kararlar bakımından bu 
vekâlete ihtiyaç kati idi. 

Refik Saydan hükümeti iki vekâleti böyle bir zaruretin ifadesi olarak ihdasa 
lüzum görmüştür. 

- 2 -
İkinci Refik Saydam hükümeti dünyanın en kararsız bir zamanmda iş başına 

geldi. Geceden sabaha kadar hükümetlerin kaybolduğu, Avrupa haritasının bir 
med ve cezir halini aldığı zamanda Türkiye haricî politikasının ifade ettiği 
mânayı vuzuhla, sarahatle anlattı. Kabinenin beyannamesinden zikredilen haricî 
politika bir şahsiyet ve hususiyet arz etmektedir. Paktların, imzaların ehem
miyetini kaybettiği hissi verilen garantilere sevinir gibi olmanın bir cürüm sayıl
dığı günlerde imzaya sadakatten, muahedelere vefakârlıktan bahsetmek ve 
hadiseleri sadece Türk noktai nazarına göre tahlile tâbi tutmak bu yeni hükümetin 
dış politikasmm karakterlerini tayin eden esaslı noktalardır. Dünya mikyasında 
bakıldığı zaman Türkiye haricî siyasetinin mert ve makul seciyesi daha güzel, 
daha berrak bir şekilde meydana çıkar. Türkiye'nin haricî politikada gösterdiği bu 
şahsiyet iki kuvvetli temele dayanmaktadır: 

1 - Emniyetli bir iç politika. 
2 - Kuvvetli, her zaman itimat olunur bir ordu! 
İç politikada kuvvetli olmayan tezatlar içinde çalkanan, bir cemiyette dış poli

tika mutlaka şahsiyetsiz; başka devletlerin arzularına, emellerine tâbidir. Başka 
istikametlerden esen, rüzgârlara tâbi olan bir haricî politikanın ne kadar millî ola
bileceğini tayin müşküldür. 

Osmanlı imparatorluğunun son asrı buna harikulade denilecek derecede 
mühim misaller kaydetmiştir. Halbuki "Millî vahdet" esasma dayanan Cum
huriyet hükümeti dahilî siyasetinde yekpare bir kitledir. Bu yekpareliktir ki, dahilî 
meseleleri haricî politikanın rüzgârlarına göre istikamet alır bir uzviyet haline 
giren memleketler yanında Türkiye'nin kudretine ve şahsiyetine temel taşı olmak
tadır. 

2 - Türk ordusu emniyetli iç politikaya sahip olan devletin bekçisidir. Bu 
vazifeyi ruh ve kültür seviyesiyle olduğu kadar maddî kudretler bakımından da 
ifa eden tek istinat noktamızdır. 

Dünyanm buhrandan buhrana atladığı, harp psikozu içinde çırpındığı günler
de Türk milleti vazifesinin ne olduğunu insiyaki bir idrakle tahattur etmekte ve 
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günleri kendi görüşüne göre tahlile tâbi tutmaktadır. "Dünyaya göre Türk görüşü 
nedir?" Bunun da sarih olmayan, vuzuhla ifade edilmemiş bulunan bir tarafı yok
tur. Cumhuriyet Türkiye'sinin sulh formülü malûmdur: "Yurtta sulh, cihanda 
sulh" Yurtta sulhu temin ettik, cihanda sulh için çalıştık ve yine çalışıyoruz. Fakat 
elimizde olmayan hâdiseler vardır ki sulhu tehlikeye sokabilir. Böyle bir zaman
da da vazifemiz beşerî tehlikeyi mevzileştirmeye çalışmak ve Türkiye'nin inkişaf 
seyrini, yapıcı faaliyetini, tabiatla giriştiği mücadeleyi daha verimli bir hale koy
maktır. Bunun için de azamî gayretimizi sarfedeceğiz. Sulhu kurtarmak için, ve 
harpten korunmak için çalışacağız. Sulh bizim için Cumhuriyet Türkiye'sinde 
"Hürriyet ve İstiklâl" mânalarını ifade etti. Böyle bir sulhu kaybetmemek 
vazifemizdir. 

İttifakla milletin itimadını kazanan Refik Saydam hükümeti böyle mert, sarih 
bir haricî politika ile karşımıza çıktı. 

Hükümetin Haricî Siyaseti 
Yazan: Muhittin Birgen 
13 Nisan 1939 tarihli "Son Posta" İstanbul'dan: 
Yeni Refik Saydam kabinesi üç gün evvel meclis huzuruna gelerek hükümetin 

programını okudu. Türkiye'de devam ve istikrarın mesut bir alâmeti olarak bu 
kabinenin programında da bundan evvelkilerden esas itibari ile farklı olan hiç bir 
şey yoktur. Hususiyet olarak göze, başlıca üç nokta çarpar: 

1 - Dahilde, umumî bir huzur ve sükûn üzerine kurulmuş gailesiz bir siyaset 
işsizliği. 

2 - İktisat ve Nâfıa Vekâletlerinin bölünmeleri. 
3 - Devletin haricî siyaseti. Refik Saydam, bu üç nokta üzerinde, kendisine 

mahsus vuzuh, samimiyet, iddiasızlık ve tevazula, hükümetin fikirlerini Meclise 
izah etti ve mecliste ona nümayişsiz ve gürültüsüz, fakat aynı suretle samimî ve 
tam itimadını bildirdi. 

Dahilî siyasette "işsizlik" namını verdiğimiz mesut hâdise üzerinde fazla dur
maya mahal yoktur. Yirmi sene evvel yalnız dahilî gailelerle dolu olan bu mem
lekette, bugün bu nevi gaileler değil, hattâ meseleler bile yoktur. Yeni hükümetin 
bütün işi, müttehit bir memleketin bütün devlet teşkilâtını daha demokratik, daha 
halkçı, daha temiz bir ruh ile canlandırmaya çalışmak ve Türk milletini maddî ve 
manevî ümran yolunda mütemadiyen ilerletecek işlerle meşgul olmaktır. Bu gün
kü dünyada, dahilen bu kadar temiz ve Refik Saydam'in güzel bir tabiri ile "şef
faf bir memleket yoktur. İktisat ve Nâfıa Vekâletlerinin bölünmeleri meselesine 
gelince, bunu hükümet, kendi anlayışına göre izah etti. Bugünkü devletin 
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mütemadiyen artmakta, ve çeşitlenmekte olan işlerini daha iyi sevk ve idare 
edebilmek için, hükümet âzası arasında daha iyi bir iş bölümü temin etmek 
gayesini güden bu yenilik, esas itibari ile, faydalı ve lüzumlu bir şeydir. Zaten, 
hacim ve faaliyet kesafeti bakımından gittikçe ehemmiyet kesbeden münakale iş
lerinin ayrıca müstakil bir hükümet şubesi haline gelmesi, ilk defa bizde düşünül
müş bir şey değildir. Bizden evvel, bu bölümü bir çok memleketler yapmışlardır. 

Yalnız, İktisat Vekâletinin bölümü meselesinde ehemmiyetle dikkate alınacak 
bir nokta vardır ki, bundan ayrıca bir makale ile bahsedeceğiz. 

Bugün asıl haricî siyaset üzerinde durmak istiyoruz. 
Hükümet, bu husustaki fikirlerinin esaslarını açıkça izah etti. Dünyanm ne 

kadar karışık bir vaziyette bulunduğunu söylemeye mahal yoktur. Her dakika bir 
milletler harbinin zuhurunu mümkün kılan birçok amiller bir araya toplanmış ve 
beynelmilel münasebetlerde hukuk denilen mefhumun varlığına dair ortada hiç 
bir alâmet kalmamıştır. Bununla beraber, Türkiye sulhcü bir devlet rolünü oy
namakta ve sulha yardım edebilmek için, kendisince mümkün olan her şeyi yap
maktır. Bu rolü muvaffakiyetle oynamakta devam edebilmek için, Türkiye'nin 
güvendiği esaslar şunlardır: 

1 - Her şeyden evvel kendi kendisinin maddî ve manevî kuvvetlerine güven
mek. 

Bu kuvvetlerin dünyanın en büyük kuvvetleri olduğunu iddia etmek bize 
yakışmayan bir megalomani olur. Maddî kuvvetlerimiz, dünyanın büyük kuvvet
leri meyanında elbet zayıf kalır. Fakat, manevî kuvvet, millî ittihat bakımından 
dünyanın en büyük kuvvetlerinin Türkiye'de bulunduğunda hükümetin değil, en 
mütevazi bir Türk vatandaşının bile şüphesi yoktur. Şu halde bu kuvvetler, güve
nilebilir şeylerdir. İşte, hükümette sulhcü siyasetinin temelini buna oturtuyor. 

2 - Türkiye'nin dostlukları vardır. Bu dostluklarının bazıları çok samimî, 
bazıları da çok kuvvetlidir. Türkiye, derece derece bunlara da güvenebilir. 

Ayni zamanda Türkiye bütün dostluklarına karşı aynı derecede bir sadakatle 
bağlıdır. Dostlarından dostluk beklediği gibi dostlarına karşı dostluğunu göster
mek vesilelerinde sadakatsizlik edecek bir memlekette değildir. Şu kadar ki bu 
dostluk vazifelerinde Türkiye, bir dostuna karşı vazifesini yaparken aynı şeyi 
ötekine karşı ihmal edemez. Hiç bir dost, Türkiye'yi onun diğer bir dostu aleyhine 
alet olarak kullanamaz. Çünkü, Türkiye dostluklarını dostluk için tesis etmiş ve 
sulhun devamını dostluğun düşmanlık mefhum ile birlikte yürümemesinde gör
müştür. 

3 - Refik Saydam programının haricî siyaset bakımından en kuvvetli tarafı 
şuradadır: Başvekil, Türkiye'nin, dostluklarına olduğu kadar vermiş olduğu bütün 
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imzalara da sadık bulunduğunu sarih ve katî bir delille söylemekten çekinmemiş
tir. Dünyada herşeyin karmakarışık olmuş bulunduğu bir zamanda Türkiye'nin bu 
kadar katî bir sesle verdiği imzalara sadakatini bir kere daha ilân etmesi bir çok 
manaları birden ifade eder. Dünyada enternasyonal ahlâk ve hukukun kıymet 
itibari ile sıfıra indiği bir zamanda Türkiye'nin bu prensiplere sadakati elbet güzel 
bir şeydir. Hattâ, zannedersem, Türkiye, enternasyonal taahhütlerine sadık ol
duğunu, şu dakikada, korkmadan bir kere daha teyit edebilen yegâne memleket
tir. Diğer taraftan Türkiye'nin, böyle bir zamanda verdiği imzalara sadakatini bir 
kere daha ilân etmesi, bu imzaların vakti ile uzun uzadıya düşünüldükten sonra 
verilmiş olduğunu da gösterir ki bu hâdise, haricî siyasetimizin öteden beri ras
gele takip edilmiş bir yol olmadığına delâlet bakımından bizim için çok mühim 
bir manayı haizdir. Türkiye, imzasını hiç bir zaman, kendisini herhangi bir ser
güzeşte sevk edecek bir siyaset için kullanmış değildir. Bu memleket, imzasını, 
ancak Türkiye'ye ve dünyaya, doğruluk ve hak havası içinde, sulh temin edecek 
gayeler için kullanmıştır. Bundan dolayıdır ki, bugün gene korkmadan, im
zalarına sadakatini Türkiye bir kere daha ilân edebiliyor. İşte Refik Saydam 
hükümeti tarafından Türkiye'nin haricî siyaset programı olarak ilân edilen esas
lar, bizde bu mülâhazaları uyandırdı. Memleket efkârı, Türkiye'nin bu esaslar 
içinde inkişaf edecek olan haricî faaliyetini tam ve katî bir emniyet ve itimat ile 
seyredebilir. Bu siyaset bir Türk siyaseti, bir sulh siyaseti, bir dostluk ve sadakat 
siyaseti, aynı zamanda da Türkiye'yi her nevi sergüzeştten uzak tutan bir emniyet 
ve selâmet siyaseti olacaktır. Türk vatandaşları her gece, yataklarında rahat 
yatabilirler; çünkü ertesi gün ne kendilerini alâkadar eden bir sürprizle uyan
maları korkusu, ne de Türkiye'nin herhangi bir sergüzeşte atılması veya âlet edil
mesi ihtimalleri vardır. 

23 Nisan 
Yazan : Kemal Ünal 
23 Nisan 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 
Yavrularımızın bayram sevincine bizim, ne kadar sakin ve vakur da olsa biraz 

neşe katmamız hem bir vazife, hem de bir haktır. Vazifemizdir, onlara bugünün 
büyük kıymetini anlatmak ve bu anlayışta onlarla birleşmek için hakkımızdır. 
Dünya şartlan ne kadar çetin de olsa, Türkiye'nin kudretli ve mesut günlerinde 
yaşıyoruz. Bugünün büyüklüğünü yalnız çocuklarımıza mı anlatmakla vazifeli
yiz?.. 1920 yılının 23 Nisanını anarak yapılacak başka vazifeler vardır. On dokuz 
yıl önce bugün dışardan yabancı istilâ, içeriden hilâfet ve şekavet, vatanı mah
vederken yurdun dört bucağından bir çok tehlikeleri yenerek Ankara'ya gelen 
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millet vekilleri, Ebedî Şefin emrinde toplandı, şehrimizde millî hakimiyeti ilân et
ti. Yeni Türkiye'nin bu doğum günü, bize bütün kurtuluşları beraber getirdi. 23 
Nisan 1920 de temeli atılan millî hâkimiyet rejimi, ne düşmanla, ne de sultanla 
anlaşamazdı anlaşmadı. Gene bu rejim; memleketi gerileten, şarkın ahlâk anane 
ve garbin iktisat kaidesi şeklindeki kayıtlarına müsamaha edemezdi, etmedi. 
Geçen on dokuz yıl göstermiştir ki millî hâkimiyet nizamı içinde Türk milleti, 
hemen her şeyi başarmıştır. Birçok memleketlerde bizim yaptıklarımızın birazına 
muvaffak olmak için halk hâkimiyeti cihazlarının durdurulduğunu gördük. Millet 
Vekillerinin Ankara'da toplanması ile başlayan yeni Türk rejimi bütün mücadele 
ve inkılâplarım halkla yani medenî ve insanî hak ve hürriyetleri koruyan kanun
larla başarmıştır. En uzak istikballere dahi şâmil olan bu prensibin baş kurucusu 
büyük dehamn aramızda bulunmadığı ilk bayram günündeyiz ve bu günkü va
zifemiz onu yalnız tazimle anmak değildir, kurduğu rejimin kendinden sonra da, 
gene millî hâkimiyet yoluyla memleketi Millî Şefine kavuşturduğunu ve yurdun 
büyük istikballere doğru hızla yükseldiğini söylemek ona karşı da bir minnet bor
cudur, bizim için bir gurur ve emniyet sebebi olduğu kadar. 

Çocuklarımıza inşirahla söyleyeceğiz ki onların bugünkü bayramını yaratan 
1920 yılının 23 nisanında millî hâkimiyetin kuruluşuna Atatürk'ün yanında büyük 
emek veren, o günden sonra da harbin, zaferin ve sulhun çetin çalışmalarında ona 
ikincilik eden Millî Şef, başımızdadır. Bundan sonra başanlacaklarm dünkülerden 
çok, gelecek yıllardaki neşe ve saadetlerin şimdikinden üstün olacağına şüphemiz 
yoktur. Büyük Şefimiz bugünün gençlerinden temiz ideal, kuvvetli ahlâk, sönmez 
bir çalışma aşkı istemişlerdi. Yarının gençleri olan çocuklarımızı bayram neşesi 
içinde kucaklarken bu direktifleri şimdiden hatırlamak da bir vazifemizdir. 

Yukarda, çocuklarımızın bugünkü neşesine katılmak hakkımızdır demiştik. 
Dünya şartlarının çetinliği içinde kudretine güvenen, ve emniyet içinde ilerleyen 
bir memleketin unsurlarıyız. Zafer ve muvaffakiyetlerimizin kaynağı olan birliği 
korumak ve onun timsali olan Millî Şefin rehberliği altında toplanmak duygusu 
bütün yurdun malıdır. Kültür, iktisat ve millî müdafaa işlerimizi de bu ruhla, mad
dî ölçülerin üstünde olarak başarmaktayız. 1939 yılının 23 nisanı, yeni Türkiye'yi 
mesut ve münşerih bulmuştur, her 23 nisan gelecek sonsuz yıllarda onu daha 
mesut ve daha münşerih bulacaktır." 
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xtfrx>; x - « ft*^$-vc3):$'^t<* y c c i . l s 5 . c t x t ^ t > x « x l > x x » 
»MbuMi xsx. « * j i K aîxy<s*îo wıyit> *.«-
i>ytîvt«îr- < v ^ ^ u » » «c*v*J> *7>5- xxrsç*-*i<'t*l>xx-

^ r * v * te U »« ,»! «»".* 
/ s m e * tntttttt 

JK<S^>xV » « > l « r t j v j . - v v i » » 1k*<»X<».*i.-. 
<&*- **î W jg x<» x* 

S JSTİK«.x-> i < 3 » 
flSx>.^Jull« ^M.t*x«<. ^ V x > d $ » x o x » x x » > i < T * x s 

« m t x > x « V » x t*>f*c j fx*»*« i » x a V « V A J J « x x *»<ry<r~ 
'3fiX4>XAX VxXkXix>\fSx«>X X«»e^^XCK« V&xxY>X«l V « Jf <-«>İ 
» t e y « - t i t x j c i x « » S » x . A * » l > v x t « T » « X » « * X * X*v. 
»tx>r>x< s s * j r x x « . n M n >»x«-»<».x>î»jt«>x«>xx < c s u s u 
* * * ! « . $ Z» K^W>x*>i«<l>- . Xl»4^'*-*- .41! İ > f » « » V e 
m»y^t»xt> *-«VJ»r»x»xxsX»V •»« .V . t ı f *>xx>x»n.r«Jx 
JfcAİfexxV t***?**** v ^ ^ ^ ^ K C ^ v t Jtt»-l^«r<4Xİ>xt x2^« 
* « t t»J«>™.»: » x x > x w » « l » Ü . - « * * t t > t « . y ) s » x « r > x t > x » 
* k « w « ^ r « A x x y t v yt«£«r<«:»xrexl>txx* 

i » T x x « t - j » \ y « t x 
"Vx%ıxi JC«ı i» i»»« 

*A.4İU£3« V * < * * > * i .*^ 1 *'»^'** »xx«:x>*«»xx> '^Tc*v» 

İMExX£i I K < ı d » f » l t V * U J . < * <«<.>*>->» x n o X r x x -

JfffîMfJk 0«c<jrxxVt* 
) t * x x r j o t y < ^ % V f e l ) ( < * « » x » x - . >X \«?J>X«KIX> 

^İx1kjrxx t¥xx«*«c»M>£txx* 
S^ti fcl fy^ V^- fcKt t K^lAocvjg; y»xd»xx«c*> JFVc*^ 

* x t A.)kx»U. 
y*t»JXV&t V«>.««XXx <'V» ,A4txr ?»X«'»>XX«ct*> V ^ M ^ 

« K » x A l i V«Xox>Jlv 

tetMMI V « » ) > x ı « * X * > X X * H X C * >me1t>«x«b> 
l . « x t « t x « l C » * < » x - . 

S > * t 3 t x « t v « i « U u u t S ) V x U t t v v » < r X V « M > İ 
<Ak>'43.<*x trx«'H>x9xx> jtaev. x l « » t ^ e x A.l4»td0cjtu 

< U t i « x u - i x l c v * İ x « J x k j « * x l « » r V « i c U { 1 1 » " » » - " -
Y>xA tMh«¥>xx««»> nfc«»x*jfc T 'MKİKe»» . 

ÎK*x'X;»* V e k t t l ( K U t M h M ' t t s » « - » t * x « « > 
rVXvil(>&** 15rs»xx*«»x« 

'tVfi*xX4»xv*r«4: -tt-fe IVt xx*xxx'fcxxt)p V-M-fKJtll 
<A.r^X'«xJkMXMLl»iı»iKe- yxMe-fyu«c*xy A f i c V * ^ ^ ^ - w 

' * - i c « > « t 'V<v*vi«x < A » t » t > ' « « . « » l « « x > 
< 3 c * x x * l 1fiKır$xn. 

2 * » 4 * k XxxjSo.il ÎVIe«: l î»« . 8r«tl*r3k.«»x 
^<«jcxxi'« 3 <,<V.A.J ..... A.U.X<>«X -Aiviyvik; 

3MİUft >«<5<;ıv»İ«iri te«x];o.Ti*c»'>. tc>xx»»x»*>-
» x » x x « O O x » ı : ( x x < x x x U < x x j ^ ^ x < « » x x v U \ A ] ^ x$£Ux~ 
n\tf»i « a < - . v i t ı < - y K ' . n t j n » txx- .»JK ft»«x» * » « : * 
) i « « ^ « ^ l l t ^ c ı - l « t > o x x « » x < X x x 'C>xl&ttc 1&tX İ&~ 
m « ( £ ı t t i n â M i < e » e ) t * m İ5x»x i»x<s« Cx ı ı>x«>x-
x » x « t > u t u » x x c x > c » x l » k t w x < « c toix^ xx«.»'K K < x « ^ 
l x r ^ t4>x*<fcf*y&*>x C«^*« x^j<**x> ı«-»'jct'îxf>x>xtw 

c ü r a l u a r fa«><iXv>iıi « I t l u ^ u î i » . î t i c xxt>-
a . * U e > - $ ><>xt>. r « . s î x t » r H x t l ı - « x c » i t ü * y ü B -
x o & » t i x _ » l y « x & « « - I « £ u ^ ^ f a <*x- ^»<Xt>xO>x 5 0 1 
Jtxt\>*c xxx>> « x r > x i 2 xt4> £xx«.:x xv,<llx<>xi^*x<x^ 

jMtui ^ısr '̂»!f̂ &e•ii*i*« «xjmt >xx«»-»»sxoi« 
xx.yx">jtf>x<ş v e >x"K>xrxl» ürt'ü»*«<3« v < s y o > î A « > » 
<iVv 1>*i - l t<«-n i**»***. * « x - » « , x c » x « « > . \ x î « î x ^ » « » - S a -
>S« <>>xl»xgxx {(>M R v i « ' > c J J j»3tK».ftttx-J« * c -

R « î » î < : x x « x x l x v j x - V « x 4 - i î x ı t e v i i < ı & . t s x i î 

fo-txy,W<r<î*-xJ^*' 

^ > W ± x r x \ « i t t x i J y » U , * a f » » î x l » >çx - jx»xxw<^^x%, 
« < m r o <^«r<' fc4k}-a«Sa Vr.^t4e*<i!f l>x« » . v < » « - t 
ç < l « > e > » . V « * i î J x ' C - l » x t « x > x i * t . t « - » l « v tevJ^»* 

l ı f x < » < < ¥ « » > * - « » x t « S . l » x e a » > H o y m I K } W W > ! x > . 

Akşam Gazetesi, 4.4.1939, 11.s. 
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«UW 4Ht « i * ' MM, MU 4tgt İ M MM « H w „ «a* 

s C l r l ı VJF JU» S r̂ "ES KAMM. B W sK*Ty*«« i l * » » s y ı l JF I I 4£U& »T& S P^S S S W fT .Hk 4t*& K K""1™ S | f ~ S s S K İ fi i l i i l i S « * 8 Is. 

• « • itibaren ise ba 
Detmryoltar Umum müdürlüğü münakalât rm$\iği,. 
posta ve telgraf, hava yollan* Demzb&nk Multabere 

ve Münakale Vekâleti»** 
iç ticaret umum müdür* • 
luğu, tarifeler bürosu, 
TürkoCi* Ticaret Vekâ* 

letiue bağlanacak 
Ankara 4 CTetefonla) -— Muğbere 

vç Münakale Vekili B. Ali Çctlnk&ya 
Ü« Hafta Vekİîi general Mi Fuad Çe-
bes»y yeni vazifelerine" bağlamışlar» 
dxr, Her iki Vekâletin de şlm&üik 
Narla. Vekaleti binasında. vazife gftr» 
meleri muvafık görülmüştür. 

Muhabere ve Münakale Vekili B. 
AH ÇeUnkaya Vekâletteki eski eda* 
sini muhafaza etmiş, ye»i Naita Ve&J-
ilryî de Nafla müsteşarı B. Nafci Kös* 
temin oda*î tahsis edilmiştir. 

Muhabere ye Münakale Vekaleti
nin teşkilâtına alt Kanun projesi e» 
kısa bir zamanda hasjrlanarak Mec
lise verilecektir. Hava yollan, $>osta 
telgraf, devlet deftüryoH&rı tuşum 
müdürlükleri. ile Dentebankın ve Ka» 
fia Vekâleti münakalat reisliğinin 
Nafla Vekâletine bagh dîğer bir ta
sım »uesş&eaeterin yeni Vekâlete ba|* 
ianac&ğt anlaş&ntıkta&tr* 

Ankara 4 (Telefonla) —» Yeni H» 
caret Vekilimi* B. Ceznâ Ercin Jktî» 
sad Vekaleti binasında, Ticaret Ve
kâleti için ayrılan dairede bn sabah
tan itibaren yeni va&if esine b&şlamîş-
tır, Yeni Vekaleti» teşkilât kadroları 
bugünlerde tesbil edilecektir. 

. T**fc*r*î* M**fösi «$**ı *«. y*$İt &*» B, B*» 
«İra öm#r ÂiutUa, ?»rtj g«a«t *«ftt-et««i 
FJfcrl $**«r, İısmir *»<*««« »<?«»* &«ma», 

JO*î»aiy« yekÜİ Faik &**«& y«w*i« ea»rt*r%«« 

Vekâletine b&ğU umum 
müdürlüklerden bir kt&mutra, bü ara* 
da iç ticaret umum müdürlüğü, ta
rifeler bürosu ve Türkoflsİn yeni Ve
kalete bağlanacağr anlaşılmaktadır* 

Akşam Gazetesi, 5.4.1939, l.s. 
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Bu günkü dünya bufıranı: 
hükümetimizi yakından 

mmmmmmto •»ı .HMI»WŞW 

-Hiymeiimiz, maruz kalsnacak vakayla ksr.şı 
zamanında tedbir almsf; hususunda müî8vakkizüır= 

** 

mor *Ea yüksek hamaset ve sarsılmaz vata» sevgisi 
kaynağı olan büyük Türk ordusuna dayanarak ber 
tehlikeyi ve tecavüzü bertaraf edeceğimi kana- ' 
atmde olduğumuzu söylemekle Stıkar «kyarms.» • 

Meclis MkûfüSta fttfi 
Ankara İO (Telefonla) — Büyü* 

Mîiei Meclisi bugüa B, İtelet Can*» 
fessin riyasetinde toplanmıştır, £ m » * 
1&- Halay Millet M«çlisl *efcsl B.Âî>* '-
âülg&ni Tûf&a&n i&r&ftnâ&n Ma&ta '-
hyasetiae gönderflen $a telgml ofct^ 
1 - Thurî •'• ' * J » , / ^ ; >. .;>;^ • r *»*: 

«Hatay Milfei ftfeglte&titt 3Î *»*«* ' 
1SSS ft»ı»l&tttegtn&a Böyiik £»&*$ deri 
*fa*«te t»İ3*tim£rîn httMkl mthtx&ss&x« ' 
hüB&ast tâ»n «îfcnet Büyük }&iî$e$ 
M**$lsin*> fatih? v&s&estaft başkrkesi. . 
«awsümas bağlütictanmula se&mla* 
tfjgtöim» ve eseriutfe vünMüpmö* 
büyük Anavatana ve Jcafer&num Şefi» 
tftise d«yd«g«jatu« sonsuz «evırinln «r» 
sttut İUtf&kîa v« alkışlarla &axxr w- "' 
liftulş ddttğttttu en derin «aygtfanm-
îa areetmekl* baittlyımm* 

Möclisin sürekli aîktşi&n Öe kara
lanan bu telgrafa Riyaset divanınca 
karşılık varüaıesi tensü» olunmuştur* 

Bundan sonra Meclis İhtisas en
cümenlerine aynl&rak aaaam yeıal* 

(t>ewmx îind sahifsâe) Sagro&S B» SteSk SaySam 

^Aja/M Gazetesi, 11.4.1939, l.s. 



tUtaş t»jr»£t V 5*xcx «aHStetf*} 
ıs> y9pttn>x$, ycoccrtnf. »n&UsakVb d « 
JPaçvcUH ¥3. KcKfc &Hyt5»XKm yexcl JK&*-
bl&e jpx<:g> <u»ıru IXA>> **xe)x î*ey»«Wt1Jl 
3l3>fcc-jxtc»yt£jc. •• : •.".,.•• 

A u t u n a W *Aw&.» — » . fc£. %&«e»a*« 
»de: feugflraka töpIor.lMMJida Meel î s l ı l . 
K&ve*:» &Uct«l&tt «uttSiU<Sa ,**«•»«»** 

y*»i K*t>în<>ivir» &rogrt<.mxra *J)»8»-

««» y>?».M«»»x*i* datevratie K-»tolttK-aîct 
|fetx««rax<( »«4s«j'«ö»«wjr*tM»W«». t»*5ftt«» 
rtttuv, KAbttİ v ç jyij>»JkSft«.*j*r>K»*« *J*»--
feütni t e k r a r txov». UÎV<ÎJ. tx«y.»xT>ıl«L^. 
B o « < m , v « > i *f;at:»ı>v.yj >-a)cWk »xu*tt». 
T»xntıx«i gelJx>>**>x»xY«. . ., 

»ı>, K » W ı « « » . çittrusiy» »MuSur o 5 d u -
jS» Stifoi zccvftKttt* o l d u ğ u m u z CÜ3Whu~ 
'.riyet Uiattt. Irertts&vtıı j»«xg!r*n»m fca-
feı&fcfe.-uK £ t t t r m « k Içîn. .çajaışftcaJbcUr-. 
> ;KKb&n«tti» Xç to«JGrott n»S>.-fcxxı»ı»»xı 
ç&kloÂnç* VMMPftrası fterk». ¥?aft>x v e iki l*. 
faa Vetefttetterln*» UcYşt̂ c V*JSİ le t* * y -
Ss>»x«f ıtfrcı«*ad«ı-. £texteUu- K * Ö U K S » YA» 
:feixel«x* « i t a » *«u 4K1 V s k t o r t l n , e # x -
slüfcjMİ 6s»n>e *ıisnvKti«t-ta» rvxw»x«x 
>>Sr t*3sa&»e U U tuta»**»*»»» »v« .r«ct 
YkÂ94ecA<lZ¥tfy<?rAtt. »*x »»joffAe, A$30n<tt;y£ 
%xu&ox' x<t$oı, -cı»Jxttyo.t VK* uxut>&)>*.v«i 
fcfJK-idi %t«*>x ÎNaHa. Vwfc&t«tİ, yfclttJS 
fcttçaAtS» »x«$gut M * V*KS.Jct OtÂtı»; 
«f*ti;iin>i* ttröft«tfc«.'ie •*« mutudnrreye: 
ai<& «>»A >s5sw*eM*>rt*. îtt«U»Kd V«k*J»-
«*»«. tetıgU **?»?* rtafcUyttt ijJ»r» <*lm»-

feti-v SSMÎKK «tf«>vct".î>$iwt-. K C B K U<-«.«*1 
»e» Kx»tic.vl l^Ae<iwl g & v r t ?fectv*6cc<% Ve* 
*fti»<i. y«cî»j» KS.>i&yl V « rtMtiufta isjle~ 
Klt«* teMHtg;u3 £)»X«ık &»eCl& t»f4tk-»rerU$. 
Sç v<- >Slç tSe« î*U: » i d v o s i i e t e r lop*»» 
8aa%fe. »Tfcau-et Vo&Ale-tf» fceş&U e<$H« 
Kuetfp. B U wç*»*»e vticueStt. <SOJoa V o -

^«^Â<cfJbwllX yokl«ax*. y£K%>^^cx<l» p r o g r a m 
"KK.İ1KÎ& öl<l-.jj;\x «itoi. V«H&İct)«rîjA İş 

:* .̂ *2ttc»Jx«»*lyct «i»vrls»ixi €'£\ tnM.^4.ti^İZ 
:"İ>*««(Jjwt.rtrts<«s». x>U-l vizon 4<r»k *><>*«<» 

^lir jt<cmx»£:»*jt«.y:»> 

V«cY>x*ec <l4ci>&21# «̂c»-Kox v«»x4>-v«ftex«le4>' 

aMtfe.UA* <(«wuntı bif *ı>i«*r v * » ö -

^AAVt- »A^tt$nxit »>ıprfit1>»̂ rUfc v e g f ivsm %A* 

^ ̂ i|r fvll« tx*ıy«<<> ]^-«vty^««^^<c«- v » i»lll«Y>»-

* t̂tu3>v WKr^o»utxa 49xtc<̂ ct̂  3»xr kttç ^cUî  

yibaıc» Jcxli>xvt<ı«n« I A Û I K M »voxt J»x-

:^öt« -v« < s i » t e t m i * » u l u n a n «TUmKu-
J»İ*y^* l»wkûa>«i»>J Uıbto lMr y « k > x « l x n 

f r » « i »•• C4H>9(> iJaUİ^eıfİKv y tuuz ıd» , 

«nofe, « l h « U a m c l «*xcu-tc yol»ıt»>J»h.l 

rty»-> î»41kv>ı«t«.>r.<i> t.ik;witt UÜÇIAU »J4İ-
t»rı <)<•% IctS^rSe- u>vx< s«i3>mtf>r< v e 

« l i n t e i ^ °«U«c«*. « t o s t a n » J n « s m « * » t * 
X»Wml JjdbooaOt *tökeî t t« buivtm<*ıxg»wtt 

« («««t i» • ' «*xj>i9ix]fst ' x«)KUkn)a>»«ıa«, 
TWİr4tJ>« t « W » . * t 4 s «fcis- e«wy»r>t> « « 

tMtur r e « t o » y » c a k t u - . 

><J>x-yo jıt«1>SlBecV: I4«rx.fc.*t»«f, b U k & m t -

Mi *y* xOjr«Uı»4«tiıc v<- b u t u n d<wl«*-
İıem ttakt>> faucl*âig?mxlx cKtnJtmt v « 
Ao«t&M« tkt t«t»fbb <S»g*v**«, « * * • 

Ç»k. t«KUkaAT. 'buJbtra.nb v * X*İC t*-

İ&>x6* bLOUtct xlj»ucett»xi>jfcn İMı »ata 

*AS^«*4t<a. ,V*«»İ v**J>r*tl«»» »xwc»»««t 
«UÖt M«tttfta<I v e TPtt»-»c *M. «•»»»***« 
%«t<tntta»<t«n <tK?»xt M r t*3*V3»-U»r v e 

JtMteettoin xa(Sx«tc»be v« kum* f>nXV»»x 
<fett»u> wnx<B>fwnd« V* tn«» o.t«cr«»t »tu*-
U u u n w u S«Ux tftsai» « e t e n Ifot.i»n«»>l 

TÖı-K v « t ı t n v e «nl l i le l i ı^n, 1%<irti3y^ 
ciM<tî>»x'lfi«>tint»x »varı*» İut t f lVHecSI 

x««fc x<u«t<»u«<la, C'«»t«*ı«t>-t3r«l l l a k i j . 
tttKt-i KaatvyftUtne bx«u»x«t»»Jx*»>ixc. 

JEUı ydk^elc tıcmiMsft «e «MXM«U»A9 
v » l a n seYSb»? bnyxıuj£l o t « » b^yi iH 
T*ftr)« » n l » x u ı u } <l«>'4»xxArMAk. K«^ İe3%» 
lUce>Jl v e t»x «* U««e İr*« t«o-«t ^dree^S** 
x«ix «uı<Ht»lU»ie »l«İı<g»ı«»i»»XV xilj)K-

3^xe A.cte4>4X0k#İj»x-, ]Kutr«xa<M» iıurA* 
49^ M t ü ^ c . &ft«ttt»tt tKt^larXexc AKWt» 

>xl« ;«cn>x:r«t4>um«( KX*S>b. •** <MlUt^ x̂Thuxl<* 
İUC<)»>XUI>L £al<«/fcxt aj)«4.iJ«*<«t-l»-<»x « t -
>xv«x.Wc »M<UlJ>-»irt*- Sl*«n. u»!H*x«TiîS;««»Sx 
JoJıOJt x-* vex<w*ftS»»l* »lfcc»kt"tîiex <l»ixe» 

I>.Y»>uiv »x<»ixut<0'lx. 4"v£*»v i»l*l b u vft» 

!><«»<«< «•«•««*»> J>xxW«>«-«*« «<»»-«>«»•»»> 
x««c jıUnmıi reyiexl»<»lc UtUlf v * t»»t-
vif* v e Â t>v(tJM> 4CVM»XVA ct>jjMM»x&e fi>u* 

rS».VV<X;il KxfiK S a y d n ı n * *>fe x:X 
«utrvKIi B.İKl«.J«.t'i<\ v o l>ro.v« x*fclerJl* 
jK«ır$:>»»»x( b u ıa«tiv«t>>i t«U>l>cn ^«yV» 
xt* esx»v< ll« «<sy« MıUjaCRfcî- «4i ixa!y \ » 
t»K»xtc&c& x»«-Uı!S*;t«İ<; *%«fik SJX>'<*«:» 

tif».ka<-. i t»na<i t-ctlîtiİKİ t:«ıaixli»«»Wr. 
S u n u n w««i»xe K-Urair itû.»-9i<ye «e^ 

J«n Suı;»e]&xl O ı . J«; i ik S»><Sl«^, £<«*>• 
4<SWl«n l>a İ'.lmtıtÎK ky»-*» cî« Omauıt-
t i r W ; 

«>-iı«(J>M-(ff. £>««« hak çtmnlfe çnSıfn-

» « . . x » . « - . I S 
JVS«,^>tt*j|«t.rxrk » o a s l ^ r ı 

i t a beyan«tı»d<ar> « s n » 'JSUtSUg TIÎKIMJ-
»u S . F&^tl Al)tav{3 AyKfts}. ?f:sı.ni«H. 
cn«tt>ı>x» » . Vlttfılc îr«ce, AfyoTi m ç b \ ı -
6TJC W» Ete:£ Tı»-Vî«»es .lKNk:̂ e>:t:>* 3»e^u» 
fru f i . JKre:ı)x £%&A»Jk. »ı>x «ÎKJ sek ht iku* 
t»«^>.a pn»ç>«»>ucu u»xvl£> \«- y t « ; W<— 
*k»c $»ytta)$ı Jtec.tji»»»*^;* V»x^< «f» *!»~ 
rî»x ittn»»«< >ıis>ifrîn( Ifo^t^ ctrnfşT^rÖir, 
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"Yeni Hükümet Reisimiz90 

Yazan : Falih Rıfla Atay 
10 Temmuz 1942 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 

Cumhurreisi İsmet İnönü, yeni hükümeti kurmak vazifesini Hariciye Vekili 
Sayın Şükrü Saraçoğlu'ya vermiştir. 

Büyük Millet Meclisinin, inkılâp partisinin ve bütün halkın takdiri, bir defa 
daha, Millî Şefin kararı ile beraber olduğuna şüphe yoktur. Kendisini selâmlarız. 

Yeni Başvekilin siyasî mesleği, Cumhuriyet devri ile başlamıştır. Daha ilk 
mebusluğu yıllarında iyi bir hatip, yüzde yüz bir milliyetçi ve inkılâpçı olarak 
şahsiyeti beliren yeni Başvekil, sırasıyla müstesna bir müzakereci, maarifte, 
maliyede, adliyede ve hariciyede bu devletin ve rejimin en çetin dâvalarını şevk 
ile başaran bir hükümet adamı olarak daima ileriye ve yukarıya doğru bir seyir 
içinde, bugünkü yüksek mesuliyet makamına doğru yürümüştür. Halkın bağrın
dan gelmektedir ve bağrının özlüğünü ve saflığını, tam bir fikir terbiyesi ile, Mec
lis ve Hükümet mekanizması içinde her türlü tecrübelerine, mübadele ve düyunu 
umumiye gibi Türkiye'nin milletlerarası teşkillerde ve konferanslarda hallolunan 
ağır işlerindeki imtihanlarla tamamlamıştır. Bu vazifelerin en büyük kısmı, Millî 
Şefin ya Başvekilliği, ya Devlet Reisliği zamanlarına tesadüf eder. Sayın Şükrü 
Saraçoğlu'nun vasıflarını hepimizden daha yakın tanımış olan da şüphesiz ken
disidir. 

Hayatının en ağır vazife ve mesuliyetini de dün üstüne almıştır, ikinci cihan 
harbinin kızıl buhranları ortasmdayız. Haricî politikada harbdışı kalmak, iç poli
tikada bu harbin ister istemez uğradığımız ve uğrayacağımız buhranlarını ön
lemek dâvâsındayız. Bu dâva, zekâ, azim ve basiret kadar, feragat ve fedakârlık 
ister. Yeni Başvekilimiz bu hassalardan hiçbirinin eksikliğini hissettirmeyecek bir 
olgunlukta, ve yetişkinliktedir. Üstüne aldığı bütün işlerde kendisiyle beraberdik: 
Şimdi omuzuna yüklenen bu en çetin vazifede, her zaman olduğundan daha faz
la kendisiyle birliğiz, beraberiz. Zor zamanlarda yaşıyoruz. Fakat geçirmiş ol
duğumuz, ve bizzat Şükrü Saraçoğlu'nun içinde yoğrulduğu zamanların çok daha 
çetin zorluklarına göğüs germiş, Türk tarihinin başlıca devirlerinden birine vücut 
vermişizdir. Başta Millî Şefin ve Büyük Millet Meclisinin itimadına dayanan, dini 
halk ve inkılâp aşkı olan yeni Hükümet Reisinin ve arkadaşlarının devrinde de, 
bu milletin talihi parlak olmakta, geleceğin karanlık meçhullerini üstünden şeref 
ve gururla aşıp geçmekte devam edecektir. 

90 Ayın Tarihi, No: 104, Temmuz 1942, 45-56. ss. 
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Saraçoğlu Kabinesi 
Yazan : Abidin Daver 
10 Temmuz 1942 tarihli "İkdam" İstanbul'dan : 

Büyük Millî Şef İsmet İnönü, Başvekilliğe Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu'nu tayin buyurdular. Yeni Başvekil, Hariciye Vekili vekilliğini de üze
rine alarak kabinesini hemen teşkil etti. 

Saraçoğlu kabinesi Ticaret ve Ziraat Vekilliklerinde değişiklikler dışında, rah
metli doktor Refik Saydam kabinesinin aynıdır. 

Bu tevcih Türkiye'nin dış siyasetinde hiçbir değişikliğin olmayacağını gös
teren en büyük bir delildir; çünkü merhum Refik Saydam kabinesinin dış siyase
tini, üç buçuk yıldan beri büyük bir muvaffakiyetle idare eden Şükrü Saraçoğlu 
olmuştur. Bu değerli Vekil, şimdi, hükümetin başına geçmekle beraber, Hariciye 
Vekâleti vekilliğini de yapacağı için, Türkiye'nin, dış siyaseti ve dünyayı saran 
harp karşısındaki dürüst bitaraflık vaziyeti eskisi gibi kalacak, yeni hükümet de 
selefinin yürüdüğü doğru yolda yürüyecektir. 

Saraçoğlu'nun güzide ve barışsever şahsiyetinde Türkiye'nin barışsever 
siyaseti, en iyi ve en kudretli mümessilini bulmuştur. 

Esasen, bu siyaset, şahsî bir politika değil, millî bir politikadır. Büyük Millî 
Şefin irşat ve direktifleri ile Büyük Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Halk Par
tisinin çizdiği dürüst bitaraflık, ittifaklara ve dostluklara sadakat siyasetini, bütün 
Türk Milleti benimsemiş; ikinci dünya harbi muvacehesinde, yüzde yüz millî bir 
siyaset olarak kendine maletmiştir. Doktor Refik Saydamın ani ve acı kaybından 
sonra, onun yerine kim Başvekil olsa, yine aynı millî siyaseti takip edecekti; fakat 
rahmetli Refik Saydamın dış siyasetini idare eden güzide şahsiyetin Başvekil ve 
Hariciye Vekil vekili olması, bu siyasetin yalnız ana hatlarının değil, teferruatının 
da değişmeyeceğinin en büyük zimâmıdır. 

Şükrü Saraçoğlu'nun dahilî siyaseti de, şüphesiz, yine aynı kaynaklardan il
ham alarak daha iyiye doğru yürüyüp gidecektir. Yeni Başvekilimiz, yıllardan 
beri, muhtelif Vekâletlerde senelerce çalışmış, bir devlet adamı için en lüzumlu 
tekâmül vasıtası olan uzun bir faaliyet ve tecrübe devresi geçirmiştir. Bir Baş
vekilin, muvaffak olabilmesi, için daha önce müteaddit Vekâletlerde vazife gör
müş, devlet mekanizmasını yakından ve iyice kavramış olması şarttır. Şükrü 
Saraçoğlu, mükemmel tahsiline, parlak ve ateşli zekâsına, metin seciyesine bu 
mühim şartı da ilâve etmiştir. Merhum Refik Saydam gibi bir devlet adamının 
beklenmeyen ölümünden duyduğumuz büyük teessürün tesellisini Şükrü 
Saraçoğlu'nun Başvekâlete tayininde buluyoruz. Yeni Başvekile bütün siyasî 
hayatında ve bilhasa Hariciye Vekilliğinde gösterdiği büyük başarıların daha 
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büyüklerini elde ederek memlekete değerli hizmetlerde bulunmasını candan diler 
ve hükümetin başına Şükrü Saraçoğlu gibi büyük ve genç bir kıymeti geçirdik
lerinden dolayı da aziz Millî Şefimize şükran ve nimetlerimizi sunarız. 

Saraçoğlu'nun Başvekilliği 
Yazan : Tasviri Efkâr 
10 Temmuz 1942 tarihli "Tasviri Efkâr" İstanbul'dan: 

Doktor Refik Saydam'dan inhilâl eden. Başvekillik makamına muhterem 
Devlet Reisimizin, Şükrü Saraçoğlu'nu intihap etmesi, devletin iç ve dış siyasetin
de hiçbir değişiklik olmayacağını gösterir. 

Bu da tabiîdir. Bilhassa içinde bulunduğumuz harbin zuhurundan beri Tür
kiye Cumhuriyetinin, bu karışık cihan dâvası karşısında takip edeceği siyasetin 
esas hatları muhterem İsmet İnönü'nün. Rehberliği ile çizilmiş ve şimdi aramız
dan ayrılmış olan Doktor Refik Saydam bu rehberlik dairesinde devlet umurunu 
idare eylemişti. 

Şimdi sabık Başvekilin bu fanî dünyadan baka âlemine intikal eylemiş ol
masıyla, üç seneye yakın bir zamandan beri ittırat ve intizam dairesinde takip ve 
tatbik edilmiş olan siyasette herhangi bir inhiraf olamayacağını herkes pekâlâ tak
dir eder. 

Refik Saydam hükümetinin siyasetini ise, Şükrü Saraçoğlu en iyi temsil eden
lerden biridir. Çünkü Saraçoğlu evvelâ Refik Saydam'ın hükümet teşkil eylediği 
andan beri, Hariciye Vekilliği vazifesini ifa ederek doktorun en yakın ve en 
lüzumlu yardımcısı olmuştur. Sonra Şükrü Saraçoğlu, zaten on, on beş seneden 
beri Heyeti Vekileye müstemirren dahil bulunan Vekillerden biri olup şimdiye 
kadar Adliye, Maliye, Maarif gibi bir hayli Vekâletlerde bulunmuş ve bu suretle 
devlet idaresinin muhtelif şubelerine ait tecrübeler elde etmiştir. 

Maamafih Saraçoğlu'nun bu zamanda Başvekâlete getirilmesinin bilhassa 
haricî siyasetimiz itibariyle ehemmiyeti vardır. Türkiye, malûm olduğu üzere, 
dünya nimetlerini paylaşmak rekabetiyle ortaya atılmış olan iki büyük muharip 
zümreye karşı, ilk günden beri, esasını dostluklar ve anlaşmalar teşkil eden bir 
bitaraflık siyasetini tatbike karar vermişti. Bu siyaset, üç seneden beri devam 
eden çok karışık, çok girift ve çok buhranlı vakalara rağmen, hiç değişmemiş, 
Doktor Refik Saydam, devlet sefinesini, boralı bir denizde, izli ve aşikâr birçok 
kayaların arasından geçirerek selâmet sahiline eriştirmemn yolunu bulmuştur. Bu 
çok müşkül ve çok nazik işte ise geminin kaptanına başlıca yardım eden ve onun 
rehberliği dairesinde dümeni idare eden yukarıda da söylediğimiz üzere, hep Şük
rü Saraçoğlu olmuştur. Şimdi devleti idare etmiş olan siyaset adamı, aynı zaman-
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da kaptanlık makamına getirilmiş bulunuyor. Şu halde, denizin aynı boralı deniz 
olmasına, gizli ve aşikâr kayaların eksilmiş değil, artmış bulunmasına rağmen, 
yeni kaptanın devlet sefinesini selâmet yolunda yürütmekte devam edeceğinden 
emin olmak lâzımdır. 

Devletin iç siyasetine gelince, esaslı bir değişiklik vuku bulmayacağında şüp
he yoktur. Türkiye'nin iç siyasetinde zaten sükûn ve sükûnet vardır. Halk, et
rafımızı saran tehlikelerin büyüklüğünü çok iyi takdir ettiği için, harbin zaruri 
olarak doğurduğu birçok sıkıntılar ve yoksulluklar karşısında sinirlerine hâkim 
olarak lüzumsuz telâş ve fazla endişe göstermemektedir. 

İç siyasetimizde en mühim olan mesele ise, iaşe ve günlük hayatı idame 
meselesidir, iaşe hususunda hiç şüphesiz bir hayli darlıklar ve mahrumiyetlerle 
karşılaşmış bulunuyoruz. Harp devam ettikçe bu darlıkların artması ihtimali ol
duğunu da biliyoruz. Fakat Türk milleti, kendini bildi bileli feleğin makûs 
tezahürleri karşısında sabır ve tahammül göstermeyi âdet edinmiş olduğu cihetle 
bu defa da dünya buhranının memleketimize kadar sıçrayan serpintileri karşısın
da kendine hâkim olmayı bilmektedir. 

Vakitsiz ufulü devlet idaresi için büyük bir ziya olan Doktor Refik Saydam, 
bilhassa son zamanlarda iaşe darlıklarını izale değilse bile hafifletmek için her 
tedbire baş vurmayı kendine gaye ittihaz eylemişti. Hattâ bu defa İstanbul'a gelip, 
bu sıcak mevsimde İstanbul'un, her biri başka letafet ve cazibe arz eden muhtelif 
semtlerinde yorgunluğunu geçireceği yerde, bilhassa yiyecek ve yakacak 
meseleleriyle gece gündüz uğraşmış olması, kendisinin artık bu mühim dâvaya 
nasıl iki elle sarılmak lüzumunu hissettiğine delildir. Hattâ zavallı doktor, bu ha
yatî meseleler üzerinde hayatını feda edecek derecede çalışmış ve çok muhtemel
dir ki bu çalışmaların elim akıbeti tacilde tesiri olmuştur. 

Doktorun vefatından bir iki saat evvel Anadolu Ajansına verdiği beyanat da 
İstanbul'un yiyeceği ve içeceği meselelerine verdiği ehemmiyetin bir delilidir. Ve 
bu beyanat sabık Başvekilin âdete bir vasiyetnamesidir. O cihetle bu beyanname 
ile bize verdiği vesayayı bir nevi rehber ittihaz etmemiz hem menfaatimizin muk-
tazası, hem de kadirşinaslığımızın icabı olmak lâzım gelir. 

Yeni Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun da iaşe işlerini tanzimle halkın bilhassa 
muhtaç kısmı üzerine eğilerek onun derdine derman bulmak meselesinde çok has
sasiyet ve ihtimam göstereceğini şüphesiz addederiz. Hattâ yeni Başvekilden bek
lediğimiz başlıca hizmetlerden biri, içimizdeki nâcinslerin ihtikâr yoluyla kazan
dıkları efsanevî kazançların, şiddetli ve kesin bir ki darbe ile önüne geçmesidir. 
Saraçoğlu bunda ne kadar muvaffak olursa, alabildiğine uzayacağına artık şüphe 
kalmayan bu meşum ve müzmin harbin, bundan sonraki senelerini mümkün mer-
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tebe az sıkıntı ile atlatmak imkânlarını o kadar çok bulmuş oluruz. 
Herhalde, muhterem Reisicumhurumuzun teveccüh ve emniyetlerine mazhar 

olan yeni Başvekili tebrik eder, kendisine büyük basanlar dileriz. O ne kadar 
başarırsa memleket o kadar müreffeh olur, memleket ne kadar müreffeh olursa 
Şükrü Saraçoğlu da o mertebe vesilei iftihar bulur. 

Şükrü Saraçoğlu Başvekil 
Yazan: Etem İzzet Benice 
10 Temmuz 1942 tarihli "Son Telgraf İstanbul'dan: 

Muhterem Refik Saydam'ı ebedî âşiyanma tevdi ederken onu bugün yeni 
Hükümet Reisi sıfatıyla Ankara istasyonunda karşılayan Şükrü Saraçoğlu'dur. 

Türk milletini ve Refik Saydam'ın aziz ruhunu bundan daha iyi bir seçim, 
bundan daha iyi bir halef teselli ve tatmin edemezdi. 

Refik Saydam'ın, onun iktidarının, onun inan ve idealizmasının çerçevesi 
içinde yılların olgunlaştırdığı, şöhretlendirdiği, pişirdiği Saraçoğlu Türk inkılâp 
tarihinin sinesinde kucakladığı, Türk inkılâp tarihinin merhalelerinde yer ve hız 
verdiği, Türk Cumhuriyet ve rejiminin şahsında, ruhunda, zekâsında, görüş ve 
karakterinde güven bulduğu yüzde yüz muvaffak genç bir Cumhuriyet devlet 
recülüdür. 

Bunun içindir ki Yüksek Millî Şef, Şükrü Saraçoğlu'yu Başvekilliğe getirir
ken Saraçoğlu'nun şahsındaki itimadını belirtmekle beraber Türk milletini ve 
onun hatırasında daima değerini muhafaza edecek Refik Saydam'ın ruhunu da 
teselli ve tatmin etmiştir. Saraçoğlu'nun bu halis Türk ihtilâlci ve inkılâpçısının, 
bu halis garp kültürü ile dimağını bezemiş genç hüviyetin; Türk zekâsını, Türk ir
fanını, Türk görüşünü,. Türk vatanperverliğini en olgun seviyesi ile temsil eden 
ve bütün bu şahsiyetini en muvaffak çalışma verimleri ile besleyen devlet 
adamının Başvekilliğinde memleket ve millet adına büyük ümitlerimiz vardır. 

Saraçoğlu devlet iktidarı içinde Maarif Vekilliğinde Maliye Vekilliğinde dina
mik, ıslahatçı ve üstün seviyeli başarıları ile kendisine haklı bir sevgi ve şöhret 
kazandırdığı gibi Refik Saydam hükümetinin ilk iktidarından bugüne kadar da 
Hariciye Vekilliğinde yüksek ehliyeti ve uluslar arası sevgi ve saygıyı kazanmıştır. 

İç ve dış politikadaki bu ergin ve olgun şöhret hiç şüphe yok ki Millî Şefin reh
berliğinde, Türk millî siyasetinin gidiş yolunda en iyiyi, en olgunu bize neticeler 
halinde vermeyi bilecektir. 

Millî siyasetimizde bir değişiklik mevzuu asla ne içerde ne dışarıda kimsenin 
akıl ve hayalinden geçemez. Çünkü Türk millî siyaseti Şefin, Meclisin ve milletin 
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bir ve beraberce yarattığı ve Türk tarihinin ileri akışına hâkim kıldığı siyasettir. 
Bu siyaset: Millî hâkimiyet, istiklâl, bütünlük ve bütün bunların en hızlı kalkın
ma verimi içinde "kuvvetli ve büyük Türk vatanı, Cumhuriyet Türkiye'si" halin
de ifadelendirilmesidir. Yeni hükümet ile de aynı yolda, millî siyaset yolunda, 
onun feyizli meyvalarını toplamak yolunda yürüyeceğiz. Bu yürüyüşü hedefe 
ulaştırmak için Şükrü Saraçoğlu'nun şahsiyeti ve varlığı en kuvvetli zîmamdır. 

Yüksek Millî Şefin, en yüksek edebiyat üslûbu ve en veciz yazı tekniği ile 
Refik Saydamın ruhuna ithaf ettiği taziyesinde onu vasıflandıran meziyetleri genç 
hüviyet ve dimağında tıpkı tıpkısına hâmil bulunan Şükrü Saraçoğlu'ya omuz
larına yüklendiği hükümet mesuliyetinde ve dünyanın şu çetin, binbir müşkül 
ifade eden devrinde yüksek başarılar dileriz. 

Saraçoğlu Başvekil 
Yazan : Nizamettin Nazif 
10 Temmuz 1942 tarihli "İstiklâl" İstanbul'dan: 

Siyasî mazisi millî savaşla başlayan bir devlet adamını ilk defa olarak bir 
kabinenin başında görüyoruz. Saraçoğlu Şükrü -ki Garbî Anadolu'nun en kah
raman efelerinden ve Türkiyemizin en zarif efendilerinden biridir- yüzde yüz bir 
Cumhuriyet devlet adamıdır. 

Onu uzun zaman maliyemizin başında gördük. Onu uzun zaman adliyemizin 
başında gördük. Onu en buhranlı devirlerde Türk maliyesinin en mesul şahsiyeti 
olarak beğendikten ve Türk adliyesinde bilhassa cezai ıslahatı ile tanıdıktan son
ra dünya münasebetlerinin en korkunç sürprizlerle dolu olduğu bu harp yılların
da diplomasimizin başında tanıdık ve sevdik. 

Saraçoğlu Şükrü bir gün hemşehrilerinin; kendisinin ve milletinin topraklarını 
korumak için dağa çıkarken ne kadar temiz duygulu idiyse iç politikanın gözde 
adamı sıfatıyla iktidar mevkiinde geçirdiği uzun yılların devamınca da o derece 
temiz, dürüst ve diğergam kalmış bir büyük şahsiyettir. 

Refik Saydam'dan inhilâl eden Başvekâlet makamına kendisinin seçilmiş ol
masında biz tam ve mutlak bir isabet görmekteyiz. Millî Şef, bermutat en iyiyi 
seçmiş bulunuyorlar. 

Saraçoğlu'nun siyasî hayatını seviyesini ve seciyesini en iyi bilenlerin başın
da hiç şüphesiz Millî Şef vardı. Saraçoğlu Şükrü devlet adamı stajını İnönü'nün 
yanında ve devamlı irşatları altında geçirmiş ve tamamlamıştır. 

Sağlam bir tahsile dayanan kültürü, bir Allah vergisi olan zarafet ve sem-
patisiyle, eşi az bulunur mertliğiyle Saraçoğlu, o temiz ve genç devlet adamıdır ki 
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memleket içinde kendisine ne derece güzel bir muhit yapmış ise memleket dışın
da da o derece mükellef bir boy vermiştir. 

Haricî siyasetimizin son üç yılında Refik Saydamla aynı derecede Millî Şefin 
irşatlarından istifade etmiş bulunan Saraçoğlu Şükrü son üç yıllık umumî poli
tikanın bütün seyrine hâkim bir vaziyettedir. Ana siyasetimizin rotasında şaşmaz 
bir dikkatle kendisine tevdi edilen gemiyi idare edeceğine iman etmekteyiz. 

Saraçoğlu'na büyük basanlar dileriz. 

Başvekil Şükrü Saraçoğlu 
Yazan : Yunus Nadi 
10 Temmuz 1942 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan: 

Doktor Refik Saydamın bütün memleket muhitinde teessürle karşılanan bek
lenmedik irtihali neticesinde Cumhur Reisi Hazretleri yeni hükümetin teşkili va
zifesini Hariciye Vekili ve İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'na tevdi buyurmuşlardır. 
Bunun bir hükümet değişmesi değil, hükümet reisliğine aynı riyasetin güdücüsü 
yeni bir şahıs gelmesi demek olacağmı izaha hacet bile yoktur. Kaderin bütün 
fanilere şamil şaşmaz cilvesi Doktor Refik Saydam'ı aramızdan çekip götürmüş 
olduğu için onun boş bıraktığı yer onun en yakın arkadaşlarından biri doldurmaya 
memur edilmiş oluyor demektir. Olsa olsa bu değişmede şu mana bulunabilir: 

Dünya tarihinin en buhranlı bir devresinde Türk siyaset bayrağını elinde yük
sek tutan Doktor Refik Saydam'ın irtihali üzerine Cumhur Reisi Hazretleri bu 
bayrağı Şükrü Saraçoğlu'na geçirmiş bulunuyorlar. Her faniye mukadder olan 
akıbetin doktor Refik Saydam'ı alıp götürmüş olması siyaset bayrağımızın aynı 
yükseklikte taşınıp götürülmesine bir an bile engel olamamış bulunuyor. O, bun
dan sonra Millî Şefimizin itimadına haklı olarak aynı kuvvetle mazhar seçkin 
devlet adamlarımızdan Şükrü Saraçoğlu tarafından taşınacaktır: Daima yüksek 
tutularak ve daima ileri götürülerek. 

Doktor Refik Saydamın bıraktığı derin imanlı coşkun çalışma geleneği hiç 
şüphesiz yeni hükümetin en başlı şiarını teşkil edecektir. Bu itibarla denebilir ki 
merhum Başvekilin aziz hatırası yeni hükümetin faaliyetlerinde canlı olarak 
yaşayacaktır. Doktor Refik Saydam'ı sevenler ve onun kaybından acı duyanlar 
için bu nokta hatırı sayılır bir teselli dayanağıdır. -Hakikat olan bir tarih fel
sefesine göre hayat ve hareketlerimizi biraz da ölülerimiz idare eder. Doktor 
Refik Saydam hayatmı vatan hizmetine vakfetmiş en yakın ölü ve daha dünkü 
mazidir-. 

Uzun müddetten beri Cumhuriyet, hükümetlerinin muhtelif vekâletlerini işgal 
ederek bunların çoğunda doktor Refik Saydamla arkadaşlık etmiş olan Şükrü 
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Saraçoğlu dört yıldan beri merhum Başvekilin reisliği altında haricî işlerimizi 
bütün bir ehliyet ve muvaffakiyetle çevirmekte bulunan seçkin devlet adamıdır. 
Cumhur Reisi Hazretlerinin yeni hükümet için Şükrü Saraçoğlu* üzerinde duran 
isabetli intihabı hiç şüphesiz memlekette memnuniyetle ve dışarıda en ufak tered
düde yer bırakmayan bir emniyetle karşılanacaktır. 

Eşsiz yeni dünya buhranı içindeki dürüst ve kuvvetli Türk siyasetinin ifade 
vasıtalığını şimdiye kadar hep kendisi yapmıştır. Onun reisliğindekî hükümettin 
takip edeceği siyaset üzerinde hiç kimse hiçbir yabancılık hissetmeyecektir. Bu 
siyaset, düne ve bugüne kadar güdülenin tamamen aynıdır. 

Bu münasebetle yeni Türkiye'de hükümet nasıl kurulur ve siyaset nasıl 
yürütülür mevzuundaki hususiyeti hatırlamak faydasız değildir. Atatürk'ün yarat
tığı yeni Türkiye fırka tefrikalarını ortadan kaldırarak prensipleri anayasaya da 
maledilen ve faal muhassalasını Türkiye Büyük Millet Meclisiyle onun 
hükümetinde tecelli ettiren Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtıyla millî ve müttehit 
bir manzume haline getirilmiştir. Bu, şahikasında Cumhur Reisinin oturduğu 
muazzam ve salâbetli bir ehramdır. Fırka farkını bertaraf etmiş olan bu heybetli 
heyette esasen birkaç türlü siyaset tasavvuruna imkân yoktur. Buna göre Cum
huriyet Halk Partisinin hükümetleri daima ehramın şahikasında uzağı ve derini 
gören umumî başkandan işaret ve irşat alırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
itimadına istinat ederler. 

Bu bir ehramdır, fakat canlı ve şuurla bir ehramdır. Onu terkip eden unsurların 
faal vazife görmek mevkiinde olanları doğru görmekte ve doğru yürümekte müt
tefik hareket ederler: Tek hedefleri ehramın kudret ve azametini korumak ve art
tırmaktır. 

İşte şimdi bizi hep bu hedefe götürmek lazım gelen fiilî vazifenin başına Şük
rü Saraçoğlu getiriliyor. O dün de aynı vazifeyi ila eden heyetten bir cüzdü. 
Bugün heyetin başında iş görmeye davet olunmuş bulunuyor. 

Taşınılacak yük ağır, fakat onu taşımaya çağırılan arkadaşın kuvvet ve 
mahareti mücerrebdir. Mülkiye mektebimizi parlak surette bitirdikten sonra Av
rupa'da da muvaffakiyetli bir tahsil hayatı geçirmiş olan Şükrü Saraçoğlu istiklâl 
cidalimizin ilk günlerinden itibaren yeni Türkiye'nin yapıcıları arasına karışmış 
ve yukarda işaret ettiğimiz gibi deruhte ettiği ehemmiyetli vazifelerin hepsini par
lak basanlarla ileri götürmüştür. O memleketin hakikî bünyesini yakından bilen 
bir Anadolu çocuğudur, ve Türkün kudretini haricî siyasetiyle ölçerek ikisi 
arasında bir ahenk tesisine muktedir kuvvetli bir devlet adamıdır: Millî ve mo
dern bir devlet adamı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde haklı olarak çok sevilen Şükrü Saraçoğlu, 
yeni hükümeti teşkile memur edilmesiyle de sabit olduğu üzere Cumhur Reisi 
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Hazretlerinin takdir ve itimatlarını da haiz bulunuyor. Böylece teşkil edeceği 
hükümetin muvaffakiyet şartlan fazlasıyla mevcuttur. Şükrü Saraçoğlu'nun yeni 
vazifesiyle de vatana hayırlı hizmetler görmesini bütün samimiyetimizle temenni 
ederiz. 

Saraçoğlu Başvekil 
Yazan: M. Zekeriya Sertel 
11 Temmuz 1942 tarihli "Tan" İstanbul'dan: 

Refik Saydam'in bıraktığı boşluğu dolduracak tek devlet adamı, iki günden 
beri hükümetin başına geçmiş bulunuyor. Şükrü Saraçoğlu, yirmi yıldan beri 
fasılasız bir surette inkılâp hükümetinin kıymetli bir unsuru olarak çalışmış ve in
kılâp mektebinde yetişmiştir. Maarif, Adliye, Maliye, Hariciye gibi muhtelif 
Vekilliklerde bulunmak suretiyle hükümet makinesinin her şubesinde tecrübe 
görmüş ve tam manasıyla olgun bir devlet adamı olmuştur. 

Bu sebeple Saraçoğlu, Refik Saydam'ın ölümüyle kaybettiğimiz devlet 
adamının hükümet safında husule getirdiği boşluğu doldurmaya en lâyık devlet 
adamımızdır. Onun Başvekâlete getirilmesi bu memleketin büyük bir talihi 
eseridir. 

Saraçoğlu hükümetinin iç ve dış siyaset programında büyük değişiklik bek
lenemez. Hükümetin diş siyaseti, uzun tecrübelerden geçmiş ve bin bir hadise 
karşısında doğruluğu sabit olmuş bir siyasettir. Zaten bu siyaseti tanıtan da bizzat 
kendisi olmuştur. 

İç siyasetimizde Şükrü Saraçoğlu'nun takip edeceği yolun Refik Saydam 
hükümetinin siyasetinden pek ayn olacağını tahmin etmiyoruz. Henüz yeni 
hükümet meclis önünde programını okumadığı için bu hususta şimdilik bir şey 
söylemeyi doğru bulmuyoruz. 

Yalnız Saraçoğlu hükümetinden beklediğimiz ilk iş, harp ekonomi sis
temimizin tatbikatında muhtelif Vekâletler arasında tam bir koordinasyon vücuda 
getirmektir, filvaki Başvekâlete bağlı bir Koordinasyon Heyeti vardır. Bu heyetin 
asıl vazifesi iktisadî işlerde muhtelif Vekâletler arasında bir işbirliği vücuda getir
mektir. Fakat tatbikatta öyle olmamış, Vekâletler istiklâllerini muhafaza ederek 
koordinasyon sadece bir tebliğ dairesi, bir kalem, bir kitabet odası haline gelmiş
tir. Zaten bugünkü teşkilât ile Koordinasyon Heyetinin bütün Vekâletler üzerinde 
nâzım rol oynamasına imkân da yoktur. 

Halbuki hükümetin harp ekonomisi sahasında aldığı tedbirler böyle bir koor
dinasyona şiddetle ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Vekâletlerden herhangi birinin 
kendi salâhiyet sahası dahilinde zannettiği bir mesele hakkında ittihaz ettiği bir 
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karar, tatbikatta diğer Vekâletleri de sıkı sıkıya alâkadar etmektedir. Meselâ Zon
guldak'ta kömür istihsalini arttırmak için İktisat Vekilinin karar vermesi ve tedbir 
alması kâfi değildir. Ocaklara lâzım olan direkleri temin için Ziraat Vekâleti ile, 
kömürlerin istihlâk bölgelerine şevki için de Münakalât Vekâleti ile işbirliği yap
maya ihtiyaç vardır. Bu misali iktisadî hayatımızı alâkadar eden bütün meselelere 
teşmil edebilirsiniz. Bugün Ziraat, İktisat, Ticaret ve Münakalât Vekâletlerinin 
müstakillen çalışarak, diğer Vekâletleri haberdar etmeksizin müstakil tedbirler al
maları yüzünden tatbikatta bir çok kusurlar ve arızalar görülmektedir. Alınan ted
birlerin beklenilen müspet netice vermemesinin en büyük sebeplerinden biri de 
bu olmuştur. Onun için Saraçoğlu Şükrü'nün iki üç senelik tecrübeyi göz önünde 
bulundurarak iktisadî işleri alâkadar eden Vekâletler arasında tam bir koordinas
yon vücuda getirmek isteyeceğine şüphesiz gözüyle bakıyoruz. 

Bu koordinasyonun ne şekilde yapılması lâzım geldiği meselesi ayrı bir 
dâvadır. Her şeyden önce prensibin halledilmesi lâzımdır. 

Bu temenniyi ileri sürüşümüzün sebebi, Saraçoğlu'nu, şimdiye kadar olduğu 
gibi, bu yeni ve mühim vazifesinde de muvaffak olduğunu görmek isteyişimizdir. 
Onun muvaffakiyeti memleketin huzur ve refahı demektir. 

Saraçoğlu Kabinesi 
Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
11 Temmuz 1942 tarihli "Yeni Sabah" İstanbul'dan: 
Yeni Başvekil Saraçoğlu tam inkılâp çocuğu olmak gibi bir hususiyeti haiz

dir. 1908 genç Türk inkılâbı memleketin mutlakıyet ve istibdadı devirdiği zaman, 
o, Mektebi Mülkiyede henüz tahsilini bitirmemiş bir gençti. Meşrutiyet in
kılâbının ilk günlerdeki heyecanını genç ruhunda duydu ve "Yaşasın hürriyet!" 
âvâzeleri vatan ufuklarını çınlatırken hayata atıldı. Saraçoğlu'nu, meşrutiyet ve 
harp senelerinde tahsilini genişletmek ve tamamlamak üzere meşgul görüyoruz. 
Vatanda millî mücadele hareketleri başladığı zaman o, İsviçre'de tahsilini bitir
mek üzere idi. 

Koştu, Anadolu'ya geldi ve ondan sonra artık hayatı tam manâsıyla vatan uğ
runda bir mücadele şeklînde tanıdı. 

Millî inkılâp mücadeleleri içinde yetişti, pişti. Şimdi Başvekilliğe işte henüz 
genç, ilk ideallerinde, genişleyen ve derinleşen ufukları içinde tecrübe ve bilgi 
sahibi olarak, arkasında muhtelif hizmetlerle dolu bir mazi ile, herkese itimat ve 
hürmet telkin eder bir karakterle geliyor. 

Onda kabiliyetli bir Türk temeli üzerinde İzmir muhitinde dünyaya gelmenin 
verdiği bir serazatlık aşkı ve bir mertlik ruhu ile birlikte tahsilin, kültürün ve tec-
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rübenin verdiği derin bir görüş ve kavrayış ve yaratılışından gelme bir yumuşak
lık vardır ki, ne metanetine halel vermiştir, ne azim ve iradesine... 

Bunların hepsi onda sağlam ve muvazeneli bir zekâ ile birleşince işte ortaya 
bir Saraçoğlu Şükrü çıkmıştır. 

Güler yüzlü, nazik ve yumuşak bir diplomat ki, icabında bir demir leblebi ol
masını da bilir ve hissettirir. 

Saraçoğlu, parlâmento hayatında gayet iyi bir manevracı olarak kendisini 
temayüz ettirmiştir. Fırkada her zaman alkışlanır. Çünkü Meclisin ruhunu bilir ve 
en çorak hakikatler onun ağzından çıkarken birbirine uymaz mizaç, yaratılış, ve 
görüş sahiplerini bile kendisini alkışlamakta ittifak ettirecek kadar munis bir şekil 
alır. Saraçoğlu'nun Büyük Millet Meclisinde beyannamesini okuyacağı zaman 
tam bir ittifak ile candan alkışlanacağım şimdiden söylemekte hiç tereddüt edile
mez. 

Saraçoğlu, Millet Meclisi mahfillerinde kazandığı bu sıcak sempatiyi dip
lomasi sahasında da elde etmeye muvaffak olmuştur. Umumî bir boğuşma içinde 
en kanlı buhranlar geçiren mîlletler arası münasebetler sahasında bazen öyle an
laşmalar yaptı ki, her taraftan tasvip ve alkış sesleri işitildi. Bazen öyle çekişmeler 
yaptı ve noktai nazarını müdafaada o kadar sebat ve metanet gösterdi ki, bunun 
uyandıracağı aksi tesirlerin bir kin olmasa bile bir iğbirar şeklinde tecelli etmesi 
beklenirken biraz sonra her şeyin eskisinden daha iyi olduğu göze çarptı. 

Bu, onda her vaziyeti hakikatiyle görme ve icap eden en katî tedbirleri alır
ken bu kafîyete kırmayıcı bir şekil ve tarz verme kabiliyetinin mevcudiyetini is
pat eder. 

Onun için yeni ve çok mühim vazifesine yerli ve ecnebi bütün mahfillerinin 
memnuniyetiyle muhat bir halde gelen Saraçoğlu'nun muvaffakiyetle çalışacağı
na ve memlekete hizmet edeceğine emin bulunuyoruz. Türk haricî politikasının 
hiçbir sekte ve inhiraf eseri göstermeyeceği o kadar muhakkaktır ki, bunu işaret 
dahi fazla addedilebilir. 

Saraçoğlu, Refik Saydam merhum ile tam bir fikir mutabakatı içinde müş
tereken çalışmış ve Millî Şefin irşatlarından mülhem istifadesini temin edecek bir 
tarzda tatbik mevkiine koymak hususunda en ağır vazifeyi yüklenmiş bulunuyor
du. 

Onun önünde çok ağır vazifeler mevcut olduğunu biliyoruz. Saraçoğlu, kar
şılaşacağı her müşkül meselede Millî Şefinin irşat ve ilhamlanyla birlikte Büyük 
Millet Meclisinin ve efkârı umumiyenin müzaheretinden de mahrum kalmayacak
tır. Onun şahsında bu memleketin ahenkli bir işbirliği temessül edecektir. Harbin 
en itina ve dikkatle takip edilecek nazik bir safhasına girmiş bulunuyoruz. Sürpriz 
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ihtimalleri ortadan kalkmış değildir. Türkiye her zamankinden ziyade uyanık ve 
tedbirli davranmak ihtiyacmdadır. Saraçoğlu kabinesinin bu çapraşık durumu kar
şılayacak bir ehliyet ve kabiliyette bulunduğuna itimat edebiliriz. 

Saraçoğlu Kabinesi 
Yazan : Ahmet Emin Yalman 
11 Temmuz 1942 tarihli "Vatan" İstanbul'dan: 
Yeni kabineyi Şükrü Saraçoğlu'nun kurması yurtta çok iyi karşılandı. Millî 

Şefin bu kararındaki isabet bütün vatandaşlar tarafından takdir edildi. 
Şükrü Saraçoğlu, siyasî hayattaki imtihanlarının hepsini iyi numara ile geçir

miş bir devlet adamıdır. Halkın ruhundan kopmuş canlı bir parça diye hayata atıl
mıştır, ne memleketin yüksek mekteplerindeki tahsil, ne de Belçika ve İsviçre'de 
geçirdiği yedi tahsil senesi, halk ruhuna olan yakınlığını azaltmamıştır. Hükümet 
faaliyetlerinin kendi başına bir gaye olmadığını, halkın iyiliğine, yaraması lâzım 
gelen bir vasıtadan ibaret bulunduğunu hiç bir zaman unutmamıştır. Siyasî 
hayatındaki yükseliş süratli olmakla beraber; iktidar mevkii başına vurmamış 
güzel neşesini, samimiyetini, hâdiselerin tuhaf ve beşerî taraflarını görmek 
hususundaki kabiliyetini azaltmamıştır. Mevki yüzünden kendi kendisinin yaban
cısı olmamış, görüşünün berraklığı, duygularının tabiîliği bozulmamıştır. Baş
vekillik mevkiinin, bugüne kadar görülen seyri değiştirebileceğine ihtimal ver
mek için hiç bir sebep yoktur. 

Şükrü Saraçoğlu kabinesinde iki yeni sima görüyoruz. Bu değişikliği filânın 
yerine filân geçmesi diye karşılamak hatalı olur. Doktor Behçet Uz ve Şevket 
Hatipoğlu gibi iki dinç ve kuvvetli omuza; bugün için en mühim sayılabilecek iki 
vazifenin yüklenmesi, ümit verici bazı istidatların bir alâmetidir. 

Taşınması lâzım gelen yükler çok ağırdır. Bunları taşıyacak omuz aranırken; 
vazife başında en iyi imtihanlardan geçenlerin aranması, bulunması en iptidaî bir 
zarurettir. Doktor Behçet Uz'un Ticaret Vekaletine ve Şevket Hatipoğlu'nun 
Ziraat Vekâletine getirilmesi, hükümetin böyle tabiî icaplara uymaya hazırlan
dığını apaçık göstermiştir. 

Şu düşünce hatıra gelebilir; böyle bir zamanda doktordan Ticaret Vekili olur 
mu? 

Herkesten herşey olabilir, yeter ki birtakım esaslı icapları yerine getirebilecek 
vasıf ve mizaçta olsun. Bu vasıflar da; bildiğini ve bilmediğini birbirinden 
ayırabilmek, anlamadan, önlemeden, derdi teşhis etmeden kararlar vermeye kal
kışmamak, kararlarının mesuliyetinden korkmamak. Her yapılan işte bir hata ih
timali bulunduğunu iptidadan göze almaya ve hesap etmeye cesaret etmek. 
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Salâhiyet vereceği adamları işin icabına göre seçtiğine inandıktan sonra onlara 
emniyet etmek ve kendi sahalarında tam salahiyet vermek, gayenin arkasını 
bırakmayarak ve her zorluğun çaresini derhal bularak işi sonuna kadar takip et
mek. 

Doktor Behçet Uz bu esaslı vasıflara sahip olduğunu İzmir Belediye reisi 
sıfatiyle ispat etmiştir. Enkazla dolu bir yangın yerini; parasızlıktan, vasıtasızlık
tan, imkânsızlıktan yılmayarak Türkiye'nin en modern, rahat ve güzel şehri haline 
koymuştur. Bu nevi bir çalışma tarzına, azme, cesarete, sebata, ticaret ve iaşe iş
lerimizde çok ihtiyaç vardır. 

Şevket Hatipoğlu icraî işlerde henüz geniş imtihanlardan geçmemiştir. Fakat 
tahsili, ihtisası, seciyesi, şahsiyeti, az zamanda ortaya koyduğu istidatlar; ken
disinde aranan cevherlerin bulunduğu ve Türkiye'nin ziraat ve orman işlerinin 
çoktan beri beklediği adam olduğu hissini ve ümidini uyandırmaktadır. 

Şükrü Saraçoğlu, herkesten iyi bilir ki bu milletin kabul etmeyeceği, yap
mayacağı fedakârlık yoktur, yeter ki kalbinin yolu bulunsun, sevgi ve itimadı 
kazanılsın... 

Halk mutlaka bir sırdaş diye kabul edilmelidir, memurla halk arasında 
göreneğin kurduğu Çin şeddi yıkılmalı ve (müşterek menfaat) temelinin etrafın
da ahenkli bir elbirliği kurulmalıdır. 

İlâç derde göre, dağıtılan vazifeler, takat hesaplarına göre olmalıdır. Masraflı 
memur kadrolarıyla ve zorla ticarette meslek ahlâkını ve yurt menfaatini koru
manın imkânsızlığı takdir edilmeli, bu vazife müşterek bir emanet ve mesuliyet, 
mukaddes bir vatanî vazife diye doğrudan doğruya Türk tüccarına, fabrikacısına, 
esnafına verilerek hükümet bunun tatbikatını murakabe edecek, aykırılıklarını 
fark edebilecek bir mevkide kalmalıdır. Mevcut içindeki her imkândan, her işe 
yarar adamdan istifade edilmeli, benlik ölçüleri yerine yurt ölçüleri geçirilmelidir. 
(Zaman) denilen şey ana kıymet diye tanınmalıdır. Özle, söz; resmî iddia ile 
hakikat arasında aykırılık bulunmamalı, verildiği söylenen her çekin karşılığı ol
malıdır. 

İşte bu iptidaî şartlara saygı gösterildiği takdirde bu memlekette yapıl
mayacak iş, elbirliğiyle yenilmeyecek zorluk yoktur. Şükrü Saraçoğlu kabinesinin 
bunları yapmayı bileceğine ve yurtta ferahlık, hoşnutluk, emniyet kuracağına, 
herkesi kendi malının hırsızı olmaktan kurtaracağına ümidimiz vardır. 

Bu ümit içinde Şükrü Saraçoğlu'na ve arkadaşlarına hayırlı başarılar diler, 
memleketteki bütün teşebbüs hızlarından, bütün iyi niyetlerden ve yurt 
alâkalarından, her türlü kaynak ve imkânlardan istifade edebilecek şekilde işe 
sarılmalarını bekleriz. 
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Yeni Hükümet İş Başında 
Yazan : Falih Rıfkı Atay 
11 Temmuz 1942 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 
Cümhurreisimiz, dün, bir mesajla rahmetli Başvekil Doktor Refik Saydam'ın 

hâtırasını anmış ve bizzat cenaze töreninde hazır bulunarak, bütün ömrünü halk 
ve devlet hizmetine veren faziletli bir vatandaşı, en yüksek saygı ve şerefle 
mükafatlandırmıştır. Bu inen bayraklar, atlı ve yaya asker, tabutu saran al Sancak, 
ve onun arkasında uzayıp giden yaslı uğurlayıcılar, hepsi, yaşayanların ölene kar
şı vazifelerini yapmış olmak huzurunu duymaları içindir; yurt ve halk için 
çalışanların zevkini tattıkları asıl son mükâfat, vicdan rahatı ile ölmektir. Refik-
Saydam, bu zevki tatmış olanlardandır. 

Şimdi Saraçoğlu hükümetinin üçüncü gününde bulunuyoruz. Durmayan 
hayat, bizden her saatin vazifesini istemektedir, aynı gönül ve elbirliği ile, iş başı
na dönelim. 

Yeni hükümet listesinde iki değişiklik görüyoruz; biri uzun yıllardan beri, biri 
bu memleket harp buhranı içine girdiğinden beri, Türkiye'nin en güç iki işinin 
mesuliyetlerini üstlenen iki arkadaşımız Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ve Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen, yerlerini, yeni Vekillere bırakmışlardır, ikisi de yorucu ve 
yıpratıcı vazifelerinde, büyük bir azimle, bazen aşılamaz korkusu veren çetin zor
luklan yenerek çalıştılar. Hâtıraları, Cumhuriyet hükümetlerinin Türkiye'yi her 
gün daha ileri götüren şerefli tarihinde kalacaktır. Nöbet değiştiren yeni Vekil
lerimizden Behçet Uz, İzmir'deki eseri ile memleketin her tarafında başarıcı, iyi 
tutar ve tuttuğunu koparır bir şahsiyet olarak tanınmıştır. Kayseri mebusu Şevket 
Raşit Hatipoğlu ise, yalnız hal tercümesi okunmakla, tam ehli olduğu bir işin 
başına geldiği kanaatini veren; Meclis ve Partideki çalışmaları ile arkadaşlarının 
ve Şeflerinin itimadını kazanan aydın ve mütehassıs bir gencimizdir. İkisine de 
güç vazifelerinde muvaffakiyet dileriz. 

Saraçoğlu hükümetinin dış ve iç politikasının; değişmez millî istikamette 
kalacağını söylemeye bile lüzum görmüyoruz. Uzun yıllardan beri dört Baş
vekilin hükümetlerinde ve maarif gibi; maliye gibi; adliye gibi; hariciye gibi; baş
lıca mesuliyet makamlarında kalkınma dâvamızın gerçekleşme gayretlerine iş
tirak eden sayın Şükrü Saraçoğlu; tamamlayıcı hamlelerle aynı eseri yürütecektir. 
Kendisinin Başvekilliğe tayin edilmiş olduğu haberi; içerde ve dışarıda; sevinç ve 
itimat hisleri ile karşılanmıştır. Millet; yeni hükümetin etrafında; eski birliği ile 
saf tutacaktır, ikinci cihan harbinin en buhranlı devrinde iktidara gelen sayın 
Saraçoğlu; gelecek günlerin bazen pek esaslı kararlar isteyecek türlü ihtimalleri 
karşısında; Millî Şefin irşadı ve Millet Meclisinin itimadı kadar; bu memleket 
halkının daima kendi yamnda olmasından kuvvet alacaktır, 

657 



Harp buhranı; içerde tesirlerini arttırabilir; bizi yeni fedakârlıklara zor
layabilir. Harbin gelişimi; dışarıda; tahmin edilmez safhalara girebilir. Bugünden 
yarına; kendi kendimize inanmaktan gayri; hiç bir emniyet duygusuna kapılmak
ta haklı olamayız. Dünya, umumî tarihin bir dönüm devrinde ise, Türkiye de ken
di tarihinin pek esaslı zamanlarını geçiriyor demektir. Çok defa tekrarlandığı için 
bir klişe tesiri veren bu hakikati, kafamızda, bütün ehemmiyeti ile taze ve canlı 
tutmaya bakalım. 

Saydam'dan Saraçoğlu'na 
Yazan : A. Ş. Esmer 
12 Temmuz 1942 tarihli "Ulus" Ankara'dan : 

Dr. Refik Saydam'ın ölümü, bu milletin, "memleket uğrunda hizmeti" en 
büyük meziyet saydığını bir defa daha ispat etmiştir. Merhum doğduğu ve aynı 
zamanda mebusu bulunduğu şehrin işleriyle yakından meşgul olmak üzere İstan
bul'a geleceğini çoktan beri söylüyordu. Gittiği zaman da mümkünse, orada 
buluşmamızı istemişti. Bu seyahat, biraz da emir telâkki ettiğim bu arzuları 
üzerine yapılmıştır. Fakat İstanbul'a geldiğim zaman kendisiyle değil, onun 
büyük yaşıyla karşılaştım. Ne candan ve yürekten gelen yastı bu yarabbi! Kara 
haberin kendine mahsus bir yayım tarzı vardır. Acı da bir kasırga gibi, şehrin 
üzerinden esti. Ve yürekleri ezdi. Müşterek sevinçler gibi, müşterek yasların da 
millet yaratma bakımından hizmetleri vardır. Bütün ömrünü millet ve memleket 
uğrunda hizmete vakfeden Refik Saydam'ın sonuncu hizmeti de bu olmuştur. 
Refik Saydam'ın bu memlekete yaptığı hizmetler, sayılamayacak kadar çeşitlidir 
ve büyüktür. Dr. Refik Saydam, Sıhhiye Vekili Refik Saydam, Başvekil Refik 
Saydam, her neyi ele almışsa, daima vatana ve millete olan derin bağlılığının aş
kı ve imanı ile hareket etmiş bu mukaddes duygudan ilham almıştır. Fakat bu res
mî hüviyetlerinin üstünde bir de "temiz ve kâmil insan Refik Saydam vardır." 

Hakikatte Türk - İngiliz ittifakı da Şükrü Saraçoğlu tarafından imzalanmış 
olacaktı, eğer bu ittifakın daha dört başı mâmur olmasını hedef tutan diğer bir 
meselenin intacı gayretiyle Şükrü Saraçoğlu o günlerde hariçte bulunmasaydı... 

Bu diğer meselenin ne olduğunu okuyucularımız pekâlâ hatırlarlar: İngiltere 
ve Fransa ile malûm muahedelerin esaslarını hazırlamış olan Türkiye bu 
muahedelerde Türkiye ile Rusya'nın dostluklarını bozabilecek hâdiselere karşı 
sarih ve katî ihtiraz kayıtları konmasını temin etmiş olduğu gibi bin nefis Rusya 
ile de bu zihniyeti teyit ve tevsik eyleyecek bir muahede imzalamayı kararlaştır
mış ve hattâ böyle bir muahedenin ihtiva edeceği esaslar üzerinde iki devletin an-
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laşması çoktan elde edilmişti. Bize göre iş yalnız imzaya kalmış oluyordu, ve 
zaten Rusya için ihtirazî kayıtlar ihtiva eden İngiliz ve Fransız ittifaklarından 
Rusya'nın malûmatı ve hattâ onlar üzerinde tam mutabakatı vardı. 

İşte Şükrü Saraçoğlu bu üçüncü muahede için Moskova'ya gitmiş ve fakat 
kendisinin oradaki ikameti biraz fazlaca uzamıştı. Rusya 1939 un bütün bahar ve 
yazında İngiliz ve Fransızlarla yaptığı müzakereleri intaç etmemiş olduğu gibi 
dünya harbinin ilk aylarında bizimle imzalayacağı muahedeyi de intaç etmemiş
tir. Ancak buna intizaren sürüncemede kalan diğer iki muahede ziyade asıntıda 
kalamazdı. Moskova müzakerelerinin akim olan neticesini haber alır almaz An
kara, İngiliz ve Fransız muahedelerini gerçekleştirdi, ve işte bu esnada Saraçoğlu 
Moskova'yı henüz terkederek yolda olduğu için bunları Başvekil Dr. Refik Say
dam imzalamış bulundu. 

Bugün her tarafta ve zannederiz Moskova'da bile, takdir olunan Türk haricî 
siyaseti harbin ilk yıllarında çetin imtihanlar geçirmiştir zannederiz. Moskova'da 
bile, diyoruz. Çünkü Rusya'nın bizimle karşılıklı bir akit yapmaktan çekinmiş ol
masına rağmen Türkiye diğer muahedelere Türk - Rus dostluğunun herhal ve ih
timalde mahfuz kaimesi için koydurduğu ihtirazı kayıtlara harfiyen dikkat ve 
riayet eylemiştir. 

İngiliz ve Fransız muahedelerinin hiçbir taraf aleyhine müteveccih olmadığı 
sarahat ve kat'iyetle tekrar tekrar ifade edildiği halde bunlara karşı Mihver 
tarafının ilk zamanlarda gösterdiği şüphe ve asabiyet, harp harici kalmak azmin
deki Türk siyasetinin dürüstlüğü ve ciddiyeti önünde zamanla kuvvetini kaybet
miş ve nihayet Alman - Türk dostluk muahedesinin imzasıyla bütün bütün or
tadan kalkıp gitmiştir. Bugün bize Anglo - Sakson tarafı silâh vesair harp mal
zemesi verdiği gibi Almanya da silâh vesair her türlü harp malzemesi veriyor. Bu, 
her iki tarafça harp harici bitaraf Türk siyasetine verilen kıymet ve ehemmiyetle 
beraber ona karşı beslenen emniyetin ifadesidir. 

Eğer bütün azim ve ciddiyetiyle harp harici kalmak siyasetini takip eden Tür
kiye ortada olmasa kıyasıya harplerin ateşi içinde yanan dünya belki sulhu bütün 
bütün unutacak hale gelirdi diye korkulur. Memleketimiz bugün dünya nazarında 
sulhun vakarlı ve şerefli bir timsalini yükseltmektedir. 

İki safa ayrılan büyük devletlerden mürekkep harp cephesinin her iki tarafı da 
Türkiye'nin metin siyaseti mahsulü olan bu vaziyeti hiç şüphesiz artık kendi men
faatlerine de uygun bularak takdir ediyorlar. 

Ve biz ilâve edelim: Harp harici vaziyetimiz yalnız bizim menfaatlerimize ve 
yalnız muhariplerin menfaatlerine uygun olmakla kalmaz. Bizim bu sulh 
vaziyetimiz insanlık idealine ve bundan ötürü insanlığın en yüce menfaatlerine de 
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uygundur. Biz dünyanın en önemli bir coğrafya sahasında müsademeleri men 
eden sulh istihkâmı rolünü oynuyoruz. Bir gün bu istihkâmın dünya sulhuna ör
nek ve hatta temel olması ihtimali yok değildi ve hattâ kim bilir ne kadar insan 
kalpleri bu ihtimalin hakikat olabilmesini ne kadar hararet ve samimiyetle temen
ni ediyorlar! 

Yukarıdaki izahlar Şükrü Saraçoğlu hükümetinin niçin hariçte bu kadar kayıt
sız ve şartsız bir tasvip ve takdirle karşılandığını anlatmaya yeter sanırız. Bu, 
Türk siyasetinin dün Hariciye Vekili iken olduğu gibi bugün Başvekil olarak da 
Şükrü Saraçoğlu tarafından aynı ciddiyet ve metanetle takip olunacağına ait bir 
emniyetten ileri geliyor. Bu emniyet tamamen yerindedir. Türk siyaseti en 
büyüğümüzden en küçüğümüze kadar bütün Türk milletinin benimseyerek kuv
vetle yürüttüğü ve yürüteceği bir siyasettir de onun için. 

Türk İnkılâbının Mektebinde 
Yazan : Hüseyin Sami Coşar 
13 Temmuz 1942 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 

Türk inkılâbının yıllarca çeşitli ve zorlu bin bir imtihandan geçirerek yetiştir
miş olduğu kabiliyetli, seciyeli, zeki bir evlâdı bugün Hükümetin başındadır. 

Yılmaz bir azim ve çalışkanlıkla vazife ve hizmet yolunda ilerleyerek 
kariyerini yapmış olan bu kudretli devlet adamımızın en yüksek bir teveccüh ve 
itimada mazhar olduğunu görmekle cidden bahtiyarız. 

Saraçoğlu, Türk gençliği için seçkin bir örnek teşkil eder. Aziz yurdumuzda 
gençler için en büyük hami, en sağlam dayanç vatan emrinde görülecek "hizmet" 
tir. 

Siyasal bilgiler hakkında yüksek mekteplerimizde umumî bir fikir edinmek 
mümkündür. Fakat "siyasal zekâ", temkinli, tedbirli ve sağlam bir muhakemeden 
doğan siyasî "intution" esastır. Umumî ve meslekî kültür bu Allah vergisini inkişaf 
ettirebilir fakat bahsedemez. Mesul devlet adamının önüne çıkan istikbal ufukları 
karmakarışık renklerle, açık, koyu bulutlarla örtülüdür. Dünyanın siyasî kaderi 
hele koskoca bir cihan harbinin ortasında peçesini ancak son anda ve hâdiselerin 
içinde açar. "Zekâ"nın lûtfunu esirgediği basmakalıp mantık bu kalın ve esrarlı 
perdeleri kaldıramaz Derin bir seziş, spontane bir kavrayış, "hakikati saran bulut
lan birbirinden ayırdediş kabiliyetidir ki devlet adamına tarih huzurunda üstün bir 
mevki verir, işte bu dersler, istidadı olanlara, İnönü mektebinde okutulur. 

Saraçoğlu bu mektepte okumuş, bu mektepten yetişmiş ve hakikî diplomasını 
da 9 Temmuz 1942 tarihinde Milî Şefimizin kadir kıymet bilen sayın elinden al
mıştır. 
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Mecliste, Partide Saraçoğlu'nu adım adım takip eden arkadaşları onu candan 
severler. Onun anlayış ve anlatış cazibesinin, en çetrefil ve pürüzlü meseleleri ve 
durumları kavrayış ve kavratış kudretinin meftunudurlar. Evet, siyaset yüksek bir 
ilimdir, fakat aynı zamanda güç erişilir bir sanat pâyesidir. Türk devletinin 
dümenini elinde tutan aziz Başbuğumuzun yüksek direktiflerini tam zamanında, 
tam yerinde ve tam verimi ile tatbik edebilmek, üstün bir başarıcılık kabiliyeti is
ter. Devlet ve milletçe gideceğimiz yol bellidir. Yalnız ve yalnız Türkiye'nin yük
sek millî menfaatlerini güden siyasetimizde en ufak bir istikamet değişikliği bir 
an tahayyül bile edilemez. Türkün sözünde hile yoktur. Vefakârlık ve ahte sadakat 
onun millî şiarıdır. 

Dış ve iç politikamızın ana meselelerinin âdeta özünü benimsemiş olan yeni 
başvekilimiz Cumhuriyet Halk Partisinin programını ve Millî Şefinin direktif
lerini yerine getirecektir. Şu kadar ki kendisine özellikleriyle has, yüksek zekâsı, 
sarsılmaz seciyesi, yüreğindeki sonsuz halk sevgisiyle. 

Onun muvaffakiyeti Türk milletinin muvaffakiyet ve saadeti demektir. 

Saraçoğlu Kabinesi 
Yazan: Burhan Belge 
13 Temmuz 1942 tarihli "Tan" İstanbul'dan: 

Millî Şef kararını süratle vererek, yeni kabinenin teşkiline Şükrü Saraçoğlu'nu 
memur etti. Belliydi ki, kararın süratli olmasına, ehemmiyet verilmişti. Bununla, 
memlekette kurulu ve saat gibi işleyen bir nizamın mevcut olduğu gösterilmek is
teniyordu. Bu gösteriye, dışarıdaki ve içerideki maksatlı tahmin dalgalarını kır
mak için, ihtiyaç vardı. Hayat zira, gerçeğin o derece peşindedir ki, başka mem
leketlerde, vesile düşünce "Kral öldü, yaşasın kral" dedirtmesi mutad olduğu 
üzere, bizde de, daha doktor Refik Saydam'm öldüğü haberi" ne iyice alışıla-
madan, herkesin dimağına "kim başvekil olacak?" sualini katmıştı. 

Fakat Atatürk'ten boş kalan yeri büyük bir azim ve irade ile doldurarak, Türk 
milletinin tarih izindeki yürüyüşünün böyle bir sebeple dahi aksamayacağını, ak
samaya mezun bulunmadığını bize ve cihana ispat eden İnönü, hususî şartlar 
dahilinde zuhur edivermiş olan bu son hükümet buhranında da, gerçeğin duy
gularımız ve düşüncelerimizle uzun müddet oynamasına müsaade etmedi. 
Kararını, derhal verdi ve Saraçoğlu'nu, doktor Refik Saydam'dan boş kalan işin 
başına dikti. 

Bu suretle, vatanın bu en ağır vazifelerinden biri başında, Türk milletinin 
ebedî varlığı düşünülecek olursa, sadece nöbet değiştirilmiş oldu. Ve şimdi, 
hepimizde hâsıl olan his, gene, emniyettir. Millet ve devlet varlığımızın bütün saf-
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halannda ve bütün tecellilerinde, Reisicumhurumuzun başlıca gayesi, bu varlığı 
istikrara götürmek suretiyle ona ve kendimize olan güveni arttırmaktır. O her şeyi 
gören ve içimize kadar takip eden şefkatli fakat o nispette de titiz nazarı ile, bu 
müstesna insanın, diyebiliriz ki, en büyük endişesi, başta zaman olmak üzere 
bütün tabiat müdahalelerine mukavemet edecek, dayanıklı bir yurt yapısının in
şasında, hiçbir noksan ve hiçbir kusur bırakmamaktır. 

Milletin ve devletin en çetin işleri, tabiî bir şekilde, birbirini takip etmelidir. 
Bir memleket evlâdının ölümü ile hâsıl olan acıyı bir diğerinin aynı vazife başın
daki başarıları bize unutturmalıdır. Hem, öyle bir ölçüde ki, acı, büyük ve bah
tiyar Türkiye'nin adım adım vücut bulmasına engel olmamalıdır. Büyük ve bah
tiyar Türkiye'yi yarattıktan sonra yaşatmak, öylesine güzel bir muratdır ki, buna 
ulaşıncaya kadar, çalışan bu işe kendilerini veren Türk evlâtları, yaptıkları vazife 
ne olursa olsun, Türk milletini tahrik eden iradenin direği üzerinde, ister istemez, 
sevgili bayrağımızın zamanla, eskiyen ve eskiyince yenisi ile değiştirilen bezi 
gibidir. Ebedî ve hâkim hakikat, büyük ve bahtiyar Türkiye'nin yaratılmakta ol
duğu ve mutlaka yaratılacağıdır. İşte Saraçoğlu, kendinde mevcut bildiğimiz 
bütün kıymetleri ile tecehhüz ederek, çetin, büyük ve şerefli yeni vazifesinin başı
na bu parola altında çağırılmış bulunuyor. 

Saraçoğlu, büyük mektebin, yani "Atatürk - İnönü" mektebinin mümtaz bir 
yetiştirmesidir. Şeflerinin, arkadaşlarının ve milletinin kendine bağladığı ümitler, 
ona her yeni vazife verildikçe, büyük olmuştur. O da, bu ümitleri, her defasında 
haklı çıkarmıştır. 

Şimdi, başvekilimizdir. Muvaffak olsun, isteriz. 

Yeni Hükümet Hakkında Yabancı Memleketlerin Görüşleri 
Yazan: Necmeddin Sadak 
14 Temmuz 1942 tarihli "Akşam" İstanbul'dan: 

Dr. Refik Saydam'm ölümü, yurdun içinde olduğu kadar yabancı memleket
lerde de ne derece acı uyandırdıysa, Şükrü Saraçoğlu'nun Başvekilliğe gelmesi o 
nispette güven ve hoşnutlukla karşılandı. 

Dünyanın geçirdiği bu sıkıntılı günlerde, dost memleketler gazetelerinin Tür
kiye'deki bu değişikliğe geniş yer ayırmaları bir bakımdan memleketimiz ah
valine verilen büyük değeri bir daha meydana çıkardığı gibi, kaybettiğimiz in
sanın yüksek meziyetlerini takdirle anan yabancıların yeni Başvekilin uzun tec
rübeler eleğinden geçmiş müstesna evsafı üzerinde de birleştiklerini gösteriyor. 
Dünya harbi ortasında bîtaraflığını titizlikle koruyan bir memleketin göçmüş ve 
gelen Başvekilleri hakkında her iki taraf efkârının sadece beğeniş ve sevinişte bir-
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leşmeleri, milletçe kendi içimizde beliren tabiî hoşnutluğa katılacak yeni bir kud
ret alâmetidir. Dışarıdan gelen bu gösteriler, seçimdeki isabeti ayrıca ispat ettiği 
gibi, Türkiye'nin politikasına karşı her tarafta duyulan emniyeti bir kere daha or
taya koymaya vesile olduğu için, bugünkü kargaşalık ortasında dikkatle üzerinde 
durulsa gerektir. 

Türkiye'de zaman zaman olagelen bu kaçınılmaz değişikliklerin - iş başından 
giden yahut iş başına gelenlerin öz değerleri ne olursa olsun - dışarıda uyandır
dığı güvenli havanın başlıca kaynağı, memleketimiz politikasında ana yolun dur-
luk ve değişmezliğini asla bozmamasıdır. Bu da Türkiye iç yapısının, gelip geçi
ci insanların ömrü üstünde, sarsılmaz bir sürekliliğe dayandığını gösterir. Eğer 
yirmi yıldır, içeride yıkıntılar ortasında mâmur bir vatan yükseldiyse, ve eğer 
dışarıda, sevilen, sayılan ve bugün dahi sulh içinde yaşayabilen bir devlet kurul
muşsa bunun tek sebebi, ölümlü insanların ayrı ayrı düşüncelerine değil, millete 
mal olmuş, hiç ölmeyen bir ideale bağlı bir rejime tutunmuş olmamızdır. 

Şükrü Saraçoğlu'nun bu buhranlı zamanda iş başına geçmesi bir talih eseridir. 
Bu rejimin taşından, hattâ millî mücadeleden beri gördüğü türlü işlerde millet onu 
ne kadar tanımış, bu yiğit ve zeki halk çocuğunu ne kadar beğenmiş ve sevmişse, 
milletlerarası politika âlemi de, dünyanın en nazik durumu içinde onu iyice de
nemiş, tartmış ve eserini ancak takdir edebilmiştir. Bu bakımdan Başvekil 
Saraçoğlu'nun Hariciye Vekilliğini de üzerine almış olması iç ve dış politikamızın 
denk gidişine en inandırıcı bir karar olmuştur. 

Birinci Karar 
Yazan: Hakkı Ocakoğlu 
16 Temmuz 1942 tarihli "Yeni Asır" İzmir'den: 
Dün Anadolu ajansı, yeni hükümetten beklediğimiz müsbet kararlardan birin

cisini ve en mühimini Türk umumi efkârına müjdelemiştir. Halka ucuz ekmek 
yedirmek gayesiyle hububat fiyatlarına, alım ve satıma konulmuş olan tahdidat 
kaldırılmış, bir maksadın istihsali için yalnız bir sınıf halk üzerine çökertilen 
mükellefiyet daha adilâne bir esasa bağlanmıştır. 

Halka ucuz ekmek yedirmek çok güzel bir düşüncedir. Fakat bunu icap eden 
fedakârlığı yalnız Türk çiftçisinin omuzlarına yüklemekte ne hak ve ne de adalet 
vardır. 

Bundan başka biz köylümüzü biliyoruz. Onun zayıf omuzları bu ağır yükü de 
taşımak kabiliyet ve kudretinde değildir. 

Şimdi yeni alınan kararla bu yük hafifletilmiş, daha adilâne bir yola girilmiş
tir. 
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Verilen malûmata göre, umumiyetle hububat fiyatlarına yüzde elli zam 
yapılacaktır. Yeni fiyatlarla küçük çiftçi istihsal, ettiği mahsulün yüzde yirmi 
beşini, orta çiftçi yüzde otuz beşini, büyük çiftçiler de yüzde ellisini hükümete 
satmağa mecbur kalacaklar ve bu satış dışında kalan mahsûlün tamamını hiçbir 
fiyat tahdidatına tâbi olmaksızın serbestçe satabileceklerdir. 

Gazetemizin öteden beri müdafaa ettiği bu tezin muzaffer olması şüphesiz 
bizleri çok sevindirmiştir. 

Lâkin sevinen yalnız biz değiliz. Türk köylüsü de sevinmiştir. Çünkü ordu ve 
büyük şehirlerin ihtiyacı için bir kısım mahsulünü belki kârsız, belki de az kârla 
hükümet emrine verecek, fakat geriye kalan kısmiyle hayatını, kazancını temin 
edecek, kendisine açılmış olan refah yollarından azamî derecede istifade ey
leyecektir. 

Şimdi Türk köylüsünün önüne geniş bir iş sahası açılmıştır. Artık fazla istihsal 
yaparsa mahsulünün satılmaması endişesi yoktur. İstihsal edeceği mahsulün istih
sal masraflarını karşılamaması şüpheli bir fiyatla elinden hükümetçe satın alınması 
ihtimali de kalkmıştır. Binaenaleyh bol bol ekebilir İstihsal masrafları ne kadar 
ağır olursa olsun korkmayabilir. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu şartlar içinde 
bütün toprak mahsullerine içeride ve dışarıda müşteri bulmakta asla zorluk yoktur. 

Buna ilâveten bugün Türkiye köylüsü hükümetin verdiği adilâne karar önün
de yeni millî bir vazife ile karşı karşıyadır. Türk çiftçisinin sapanı, hudutta nöbet 
bekleyen Mehmetçiğin silâhından daha az ehemmiyetsiz değildir. 

O sapan, o pulluk, o orak memleketimizin iktisadî bünyesini kuvvetlen
direcek, biricik idealimiz olan köylünün kalkınması dâvasını halledecek, harp 
âfetinin memleketleri için için kemiren mikroplarından masun tutacaktır. 

Artık anlamak ve tamamen kavramak lâzımdır ki istihsal işlerini genişletmek 
bir vatan borcu halindedir. 

Düne kadar çiftçiler "İstihsal masrafları ağırdır. Tayin edilen fiyatlar bizi 
zarara sokar. Nasıl cesaret edip ekelim" diyebilirlerdi. 

Lâkin bundan böyle bir endişe kalmamıştır. Hükümetin mubayaa edeceği 
kısımların fiyatı bile istihsal masraflarını karşılayabilecek bir seviyeye çıkarılmış
tır. Yarın bu masraflar daha çok yükselmiş olsa dahi yine hükümet Türk çiftçisini 
asla zarara sokmak yoluna girmeyecek, yeniden fiyatları yükseltebilecektir. Çift
çi eliyle serbest satışa arz olunacak kısmını ise kârlı bir iş mevzuu teşkil 
edeceğinde hiç şüphe yoktur. 

Türk köylüsü bizim efendimizdir. Onu refaha kavuşturmak ve kavuşmuş gör
mek Türkiye Cumhuriyetinin idealidir. Bütün dünya ve bütün milletler için en 
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büyük bir felâket olan, harpten masun kalmış bulunmamız, bize idealimize kavuş
mak için bazı imkânlar önümüze çıkarmıştır. Dünya felâketinden biz hissemize 
saadet çıkarmakla iftihar edecek bir millet değiliz. Keşke harp felâketi sona ersin 
de biz biraz daha geç idealimize kavuşalım. Fakat bu bizim temennimizle hal
ledilecek bir dâva değildir. Mademki Türk milleti, başındaki devlet adamlarının 
basireti ve dirayeti sayesinde harp felâketinden uzak kalmıştır, tevekkülü bir 
tarafa bırakarak bu saadetin kıymetini bilmeğe ve bundan azamî istifade teminine 
çalışmağa mecburdur. 

Bunu böylece anlamağı ve ona göre mesaimize hız vermeği memleket borcu, 
namus borcu, şeref borcu bilmeliyiz. Türk camiasının yüksek vatanseverlik vasfı 
bu hakikati bütün genişliği ile anlamayı âmirdir. 

Türk ordusu memleketini korumak için silâh başındadır. Türk köylüsü de aynı 
mukaddes gaye uğrunda iş başına koşmak mevkiindedir. 

Bu işbaşı hem memleketi kurtaracak, hem iş başına koşanları refaha kavuş
turacaktır. 

Böyle iki başlı mesut bir yolu açmak için çok cesurane bir karar almakta 
tereddüt göstermeyen Saraçoğlu kabinesini candan tebrik etmeyi vazife biliyoruz. 

Bu karar, yeni hükümete karşı beslenen umumî ve büyük itimadın pek 
yerinde olduğunun ilk müspet delilini elimize vermiş bulunuyor. 

Hükümet Yeni Kararlar Aldı 
Yazan: Falih Rıfkı Atay 
17 Temmuz 1942 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 

Sayın Saraçoğlu Hükümetinin hububat satışları hakkındaki kararlan dün 
gazetelerde çıktı. Fiyatlara yüzde elli zam yapılmıştır ve küçük çiftçiler mahsul
lerinden yüzde 25, orta çiftçiler yüzde 35 ve büyük çiftçiler de yüzde 50 sinden 
fazlasını satmakta serbest bırakılmıştır. Yüzde 25, 35, 50 nispeti içindeki mah
suller Hükümet tarafından yeni fiyat üzerinden satın alınacaktır ve geri kalanı da, 
ancak, beslenme işleri Hükümetçe taahhüt olunan şehirler dışında satılabilecektir. 
Kararlar memleket efkârı üzerinde iki ferahlatıcı tesir bırakmıştır: Biri, yeni yıl 
istihsalinin ordu ve halk ihtiyaçlarına kâfi gelip artacağını Hükümetin kanaat 
etmesinden doğan inanma sevincidir. İkincisi de, hem resmî alış fiyatının, hem de 
serbest satış imkânlarının, köylüyü, gelecek yıl, olanca gayretiyle toprak istih
saline sevkedecek en sağlam inanca telâkki edilmesidir. 

Bizim besleme ve istihsal davasıyla kastettiğimiz şey nedir? En başta bu 
memleket halkına ödeyebileceği fiyatla ekmeğini ve yiyeceğini vermek, orduyu 
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ve her türlü devlet tesislerim beslemek, soma da bütün bu ihtiyaçları yalnız ken
di istihsalimizle karşılamak zorunda olduğumuzdan, toprağımızı en son verim 
haddiyle işletebilmek! Ordu ve şehirler halkının beslenme dâvasını nasıl tesadüfe 
bırakamazsak millî kalkınmanın temeli olduğunda ittifak ettiğimiz Türk köyünün 
alınteri hakkını vermekten ve tabiî kazancını elde eden çiftçiyi şevkle toprağa 
koşturabilecek tedbirleri almaktan geri duramayız. Normal devirde değiliz. Basit 
bir iktisat meselesi de halletmiyoruz: Bu devletin ve milletin istiklâlini ilgilen
diren bir millî müdafaa dâvası karşısındayız. Kararlarımızı verir ve tedbirlerimizi 
alırken, tabiî zamanlar vazife ve mesuliyetiyle, içince bulunduğumuz buhran dev
rinin vazife ve mesuliyetlerini birbiriyle uyuşturmak zarureti vardır. Hükümetin 
katî, devamlı ve kavrayıcı olduğu kadar, değişken şart ve ihtiyaçları adım adım 
takip eden uysallıkta bir müdahale ve düzenleme siyaseti olmaksızın bu kadar 
ağır bir iş başarılmaz. 

İktisadî, ziraî ve içtimaî kuruluşumuz, garp memleketlerinden birçoğuna ben
zemeyen bir hususiyet gösterir. Bu hususiyet sebebiyle, taklit tedbirler değil, icat 
tedbirler bulmamız, daha doğrusu; başkalarının ve kendimizin tecrübelerimizi 
bilgi ve ihtisasımızı, Türkiye'nin hususî şartlarına uyar tedbirler halinde olgunlaş
tırmak lâzım geliyor. Besleme ve istihsal işi her tarafta Hükümet sanatlarının en 
gücü olmuşsa, Türkiye'de bunun, rastgele tenkitler, hüküm ve tavsiyelerle 
yürütülebilecek basitlikte bir iş olmadığını kolayca anlayabiliriz. Bizim halkçı 
hükümetimiz en sıkı buhranların zaruretlerini dahi, bu memleket halkına, bilhas
sa onun toprak istihsalcilerine en az yük olabilecek tarzda düzenlemekten başka 
bir hedef gütmez. Daima dediğimiz gibi, halkımızdan beklediğimiz şey, An
kara'nın karar ve tedbirlerini inanarak beklemek ve bu karar ve tedbirlerden ken
dilerine düşecek hattâ fedakârlık hisselerine inanarak katlanmaktır. 

Zorluk çektik, daha da çekeceğiz. Fakat ne aç kaldık, ne de kalacağız. Asıl baş 
dâva, tekmil yeryüzünü saran kızıl cehennem içinden kanamaksızın çıkabilmek
tir. Bu kadar büyük bir saadetin bir memleket halkına hiçbir fedakârlığa mal ol
mayacağını zannetmek akılsızlık olur. 

Cumhuriyet Hükümetinin kamu menfaatini her türlü kaygıların üstünde tut
tuğunu ispat eden yeni karar ve tedbirleri, hiç şüphesiz, bizim iyi vatandaşlarımızı 
Millî Şefin ve mesul Hükümetin etrafmda her gün daha sıkı bir dayanışma ile top
lanmanın faydasına tekrar inandıracak ve onu karcıların ve kör hırs sahiplerinin 
tezvirlerine karşı daha muhafazalı tutacak. 

Türk istiklâlini müdafaa edecek olan bir kuvveti daima hazır bulunduracağız. 
Onun ve bu memleket halkının ihtiyaçlarını, kendi kaynaklarımızdan karşılamak
ta devam edeceğiz ve bu zaruretler altında Türk istihsalcisinin hakkını kaybet-
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meşine meydan vermeyeceğiz. Mesul olmadığımız büyük buhranı menetmek 
elimizde olmayan külfetlerini de, bütün vatandaşlar hep birlikte paylaşacağız. 
Herkes bu kanaatte birleştikten sonra bulmayacağımız tedbir, içinden çık
mayacağımız güçlük yoktur. 

Yeni Kararın Kıymeti 
Yazan: Yunus Nadi 
17 Temmuz 1942 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan: 

Şükrü Saraçoğlu hükümeti ilk icraat olarak iaşe işlerimizin ekmeğe ve hubu
bata taallûk eden kısmını yeni şekillerle halleden ehemmiyetli kararlar almıştır. 
Tafsilâtı dünkü nüshamızda yazılı bir ajans haberinde bildirilen bu kararlara göre 
hükümet ekmeklik hububatın 942 senesi mahsullerinden şimdiye kadar alınanlara 
da şamil olmak üzere fiyatını % 50 arttırmış ve hükümetçe müstahsilden bu yeni 
bedelle satın alınacak miktarları da küçük çiftçiden % 25, orta çiftçiden % 35 ve 
büyük çiftçiden % 50 hadlerine hasrederek mahsulün üst tarafını serbest bırak
mıştır. Bu tedbir, istihsali teşvik etmekle beraber bütün eşyanın pahalandığı şu 
dünya buhranı devrinde müstahsilin hakkını gözetmek bakımından fevkalâde 
isabetlidir. Bu yüzden ekmek fiyatı biraz pahalanacak bile olsa onun mebzul ve 
muntazam tedariki emniyet altına alınacak olmasındaki menfaat her mülâhazanm 
üstünde bir kıymeti haizdir. 

Eğer bütün memleket gözönünde tutulacak olursa hattâ ekmek fiyatının bir 
miktar yükselecek olması sözü bile tamamen doğru değildir. Çünkü, dünkü rejim
de biz müstahsil çiftçiden ucuz aldığımız mahsul ile yalnız şehir ve kasabalar hal
kına nispetle ucuz ekmek verebiliyorduk. Mahsulleri kendilerine yetmeyen yer
lerin ihtiyaçlarından doğan sıkıcı vaziyetle memleket dahilinde alabildiğine 
yürümeğe başlamış olan kara borsanın bir kısım halkımız için hububata ve ek
meğe verdiği kaçak kıymeti - yolda belde yakalanmak veya yakalanmamağa 
çalışmak külfetleriyle birlikte - pek yüksek derecelere çıkmakta idi: Buğdayda 
kilo başına ortalama 50 - 60, mısırda 30 - 40 kuruş gibi! 

Yeni kararlarla bütün bu anormallikler ortadan kalkmakta ve nihayet mah
sulünü tam kıymetiyle satmak imkânına mazhar kılman köylümüz bütün bir şevk 
ve neş'e ile kabil olduğu kadar fazla istihsale sevk edilmiş bulunmaktadır. Resmî 
kaynaklardan alındığına şüphe olmayan ajans haberinde denildiği gibi, Şükrü 
Saraçoğlu hükümetinin bu isabetli ve cesaretli karan hakikaten millet menfaati ile 
hak ve adaleti temin bakımlarından ne kadar alkışlansa yeridir. 

Yeni karara göre, hükümet müstahsili kendisine satmağa mecbur tuttuğu mik
tarlarla yalnız bazı büyük şehirlerimizin iaşesini ve millî müdafaa ihtiyaç-
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larımızın karşılanmasını kendi üzerine almakta ve mahsulün üst tarafını serbest 
bırakmaktadır. Böylelikle memleket iaşesinin en makul yoluna girmiş olacağında 
şüphe yoktur. 

Bilhassa altı yedi aydan beri bütün memleketi işgal eden bu mesele hakikatte 
böyle hallolunmak için artık en olgun devresine vasıl olmuştu. Kendi yemeklik, 
yemlik ve tohumluk ihtiyaçları miktarı köylüye bırakıldıktan sonra üst tarafının 
tamamen hükümetçe satın alınmasını istihdaf eden dünkü rejim de elbette başka 
bakımlardan millî menfaat endişelerinin mahsulü idi. Fakat bir taraftan zor 
yürüyeceği, diğer taraftan tatbikatının mevcut mahsulü iyi kullanamayarak çarçur 
edeceği his olunuyor ve sürekli münakaşa mevzuu teşkil ediyordu. 

Eski rejimi yürür bir rejim bulmayanların tavsiye edebildikleri tedbirler yeni 
hükümetin belki biraz fazlasıyla aldığı kararlar çerçevesinde şeylerdi. Hattâ eski 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu mahsulün yüzde onunun millî müdafaa vergisi 
namıyla halktan meccanen alınmasını teklife kadar ileri gitmişti. Üst tarafı serbest 
bırakılmak şartıyla bu teklifin tatbiki bile hiç şüphesiz büyük müstahsil kütlemizi 
teşkil eden çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanırdı. 

Diğer teklifler umumiyetle mahsulün % 20 - 25 miktarının hükümetçe satın 
alınarak üst tarafının serbest bırakılması ve böylelikle hükümete yalnız birkaç 
büyük şehirle millî müdafaa ihtiyaçlarının külfetini bırakarak iaşenin sadeleştiril
mesi esasında birleşiyordu. Hükümet, efkârı umumiyenin ekseriyetle bu noktada 
birleşen kuvvetli cereyanına dayanarak son şıkkı ihtiyar etmiştir. 

Küçük, orta ve büyük çiftçi tasnifinin satın alma miktarlarını % 25, 35 ve 50 
olarak gösteren nispetleri bizi şaşırtmamalıdır. Türkiyemizde toprak mahsulleri 
çiftçilerinin % 80'i geçen çok büyük miktarını küçük müstahsiller teşkil eder. 
Geriye kalanların, orta sınıfı daha çok ve büyük istihsal erbabı ise umum kütleye 
nispetle lâşey denilecek kadar azdır. Bu vaziyete göre hükümetin satın alacağı 
miktar ancak % 28 ve nihayet azamî 30 kadar bir şey olur. Makinenin artık eksik 
işleme payını da gözönüne alarak biz hükümetin satın alacağı miktarı yine sağ
lam olarak % 35 farzedebiliriz. Bu ise fazlasıyla maksada kâfidir, Şöyle ki: 

1940 istatistik yıllığında buğday istihsalimiz yuvarlak rakam 4 milyon ton 
olarak gösterilmiştir. İstatistiklerin doğruluğu ne kadar şüphe yeri olursa olsun, 
memleketimizde buğday istihsali bakımından hakikat bu miktar etrafındadır. Şu 
halde mecburî satın alma ile hükümetin elinde bir milyon ton buğday toplanacak 
demektir. 

Buna mukabil hükümetin kendi elinde tutmak ihtiyacında olacağı iaşe ih
tiyaçları için sarfedeceği buğday miktarı en geniş hesaplarla 400 bin tonu geçmez. 
Üst tarafı her ihtimale karşı bir stoktur ve bu fazla stokla hükümet icap eden yer
lerde serbest piyasaya nâzımlık yapmak iktidarına bile malik olur. 
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Bizim kanaatimiz odur ki eğer vakitsiz bir ecel Dr. Refik Saydam'ı aramız
dan alıp götürmese idi bu iaşe işleri ister istemez yine böyle hallolunurdu. Çünkü 
üzerinde çok durulan ve haklı olarak çok tenkit olunan eski rejimin yürüyemeye-
ceği yavaş yavaş bedahet derecesiyle meydana çıkmış bulunuyordu. Yeni 
hükümet; bu hal şeklini süratle ve tereddüde hiç yer vermeyen bir cesaretle ihtiyar 
ederek milletin şükranını hak eylemiştir. 

Hububat itibariyle Türkiye'nin istihsali kendine yeter haldedir. Serbest rejim 
pek az zamanda memlekette yalnız ekmeğin değil, bulgur ve makarna gibi buğ
day müştaklarının her talebe cevap verecek bir mebzuliyetle bulunmasını temin 
edecektir ve o zaman şimdiki şikâyet, telâş ve endişelerin hiçbirine yer kalmadığı 
görülecektir. Bu az bir şey değildir, belki çok ve büyük bir şeydir ve bu güzel 
mukaddeme Şükrü Saraçoğlu hükümetinin müteakip icraatı için de hayırlı bir 
muvaffakiyet müjdecisidir. 

Hükümetin Aldığı Kararlar 
Yazan : Hakkı Ocakoğlu 
26 Temmuz 1942 tarihli "Yeni Asır" İzmir'den: 

Saraçoğlu kabinesinin iaşe işlerini tanzim yolunda almakta olduğu kararlar, 
memleketimize iç ferahlığı vermekte, vatandaşlar arasında çok derin ve heyecan
lı sevinçler yaratmaktadır. 

Buğday fiyatlarının arttırılması bütün Türk köylüsünün yüzünü güldürmüşüm 
İç Anadolu'da bayram yapılmakta çiftçiler hükümetin talep ettiği miktarı seve 
seve devlet ambarlarına taşımaktadırlar. 

Daha şimdiden kara borsa yoluyla yapılan hububat satışlarına büyük bir dar
be indirilmiş bulunuyor. Karara takaddüm eden günlerde gizliden gizliye elli 
kuruşa satılan buğday bugün İzmir vilâyetinin civarlarında ve pazarlarda yirmi 
beş kuruşa satılmağa başlamıştır. 

Ege bölgesinde buğdayın yirmi beş kuruş olması normal zamanların icap
larına göre Konya'da en çok yirmi kuruş demektir. Anadolu'nun daha içerilerine 
gidecek olursak bu fiyatları daha da tenzile uğratmak mümkündür. 

Halbuki devlet Türkiye'nin her yerinde yirmi kuruşa alıcı bulunduğuna göre 
tayin edilen fiyatla çiftçiyi himaye eylemekte ve piyasada nâzımlık vazifesini de 
üzerine almış bulunmaktadır. 

Bugün devlet çiftçiden mahsulünün yalnız yüzde yirmi beşini istemektedir. 
Yarın bu sıkıntılı günler geçirilir ve piyasa normal bir şekilde işlemeğe başlarsa 
köylüler belki ellerinde kalan kısmı da devlete satmakta kendileri için daha büyük 
menfaat görebileceklerdir. 
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Bu vaziyet çiftçiye gelecek sene için daha geniş istihsal yapmak imkân ve 
cesaretini de verecektir. 

Denecektir ki şu halde ne için bugün hâlâ ekmek sıkıntısı çekiyoruz? Bu suali 
soranlar şu noktayı gözönünden uzak tutmamalıdırlar: 

Asıl buğday ambarı olan İç Anadolu'da hasat devam eylemektedir. Harman
lar tamamen kaldırılmış değildir. Alınan mahsulün tanzim satışı yapılacak böl
gelere nakli için kâfi vakit elde edilememiştir. Nakil ve stok işlerinin yoluna 
konulması için en az bir aylık bir müddete ihtiyaç vardır. Bu hususta istical gös
termemek, biraz sabırlı olmak lâzımdır, 

Hükümetin ikinci isabetli kararı el konulmasına karar verilmiş iaşe maddeleri 
üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasıdır. Hepimiz iyi biliyoruz ki her hangi madde 
üzerine devlet el koyma karan vermişse o madde piyasadan yok olmuştur. 

Gerçi hükümet muayyen fiyatla satış yaptırmak, ve halka küçük miktarlarda 
tevzi etmek için geniş bir teşkilât kurmak yolunda hayli gayretler sarf edilmişse de 
müspet bir netice istihsaline muvaffak olamamıştır. Bilâkis bu vaziyetler üzücü, 
manevî cephemizi zayıflatıcı hadiselere sebebiyet vermiş, bu gibi maddelerin 
satışını tamamen kara borsalara intikal ettirmiştir. 

Yeni hükümet çok cezri ve çok realist bir karara şimdi iaşe maddelerinin 
satışını tamamen serbest bırakmakta arz ve talep kaidesinin hükmünü yapmasma 
imkân ve fırsat vermektedir. Bu karar da Türkiye'nin her tarafından büyük bir 
sevinçle karşılanmıştır. Hükümetin cesurane adımları hararetli alkışlar toplamış
tır. Bazı kimselerin kafalarında şimdi yeni istifhamlar belirmektedir? Acaba daha 
mı iyi olacaktır? 

Muhakkak ki çok daha iyi olacaktır. Yalnız şurasını hatırdan çıkarmamak 
lâzımdır ki iaşe maddelerinin fiyatlarında devletin tayin ettiği miktarlara göre 
pahalılık ve fakat kara borsa satışlarına göre de müthiş bir ucuzluk müşahede 
olunacaktır. Küçük bir misal olarak pirinç meselesini ele alalım: 

Hükümet pirinci altmış kuruşa sattırmak istemekteydi. Fakat bakkalların hiç
birinde bir kilo pirinç mevcut değildi. 

Kara borsada yüz yirmi kuruşa satılıyordu. 
Şimdi pirinç seksen veya doksan kuruşa satılacak ve herkes kaçakçı mevkiine 

düşmeden, korkmadan piyasadan ihtiyacını temin eyleyecektir. 
Bu misali diğer iaşe maddelerine de şümullendirmek mümkündür. Hayatın 

tabiî seyrine boyun eğmek zarureti vardır. 
Kara borsa gibi mülevves yollardan ihtiyacımızı temine savaşmaktan ve vur

guncuların keselerini doldurmaktan ise biraz pahalı da olsa piyasadan ih-

670 



tiyacımızı teminde vereceğiniz parayı müstahsilin cebine akıtmakta muhakkak ki 
faydamız vardır. 

Bunun aksini düşünmek realiteye karşı koymak olur. Şimdi bize düşen vazife 
devletin aldığı kararlan muvaffak kılmak için hükümetle işbirliği yapmaktır. 
Müstahsiller fırsat düşkünlüğü yapmamalı, müstehlikler geçirdiğimiz sıkıntılı 
günlerden telâşa düşerek istifçilik yoluna dökülmemelidirler. Dünya büyük bir 
badire içindedir, Harbin sonunun ne zaman geleceği malûm değildir. 

Tehlikeler tamamen atlatılmamıştır. Yarınımız için hiçbir kimse teminat vere
cek mevkide değildir. En büyük teminatımız millî birliğimiz, hükümetle karşılık
lı itimada dayanan iş birliğimizdir. Günümüzü geçirmeyi değil, yarını düşünmek 
zorundayız. 

Görüyoruz ki hükümetimiz kararlarını tamamen halk temayüllerine uygun bir 
şekilde tecelli ettirmektedir. Hükümet kararlarının halk arasında uyandırdığı 
memnuniyet hudutsuzdur. Halkımız radyolann başında dinlediği kararları bilâ ih
tiyar alkış tufanlarına boğmaktadır. Bu tezahüratın fiilî tecelliyatı da hükümet 
kararlarını muvaffakiyete ulaştırmak yolunda azamî hüsnü niyet göstermek, 
feragatkâr ve kanaatkar olmaktır. Realitelere kıymet vermektedir." 
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VI. BÖLÜM 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
BEŞİNCİ BÜYÜK KURULTAYI 





CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURULTAYLARI 

Sivas Kongresi'ni (1919) I. Kurultay sayan Cumhuriyet Halk Fırkası, II. 
Kurultayını 15 Ekim 1927'de toplamıştır. Kurultayın açış konuşmasını yapan 
CHP Genel Başkanı Atatürk, bu kurultayın İkinci Kurultay olduğunu ve İlk 
Kurultay olarak Sivas Kongresi'ni kabul ettiğini belirtmiştir. Bu Kurultayda 
cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıl
ması temel ilkeler olarak benimsenmiştir. 

1927 Kurultayında, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen inkılâp
ların yanı sıra CHP'nin dayandığı temel fikirleri, partinin benimsediği temel pren
sipleri daha da geliştirmek ve sistemleştirmek yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu 
Kurultayın en önemli sonuç belgeleri, Atatürk'ün 'Büyük Nutku', 'Cumhuriyet 
Halk Fırkası Nizamnamesi' ve 'Umûmî Riyasetin Beyannamesi'dir. 

Atatürk, Nutku'nda Millî Mücadele'yi doğuran olayları ve sebepleri, Millî 
Mücadele dönemini ve 1927 yılına kadar Cumhuriyet Türkiyesi'ndeki gelişmeleri 
anlatmıştır. Ayrıca, Millî Mücadele döneminde yeni bir rejime yönelik çalışmalar 
ve CHP'nin kuruluş gerekçeleri de Nutuk'da ifade edilmektedir. 

CHP'nin 1927 Kurultayında kabul edilen tüzük, 9 Eylül 1923 tarihinde kabul 
edilen ilk 'Nizamname'den daha ayrıntılıdır. Özellikle bu yeni tüzüğün 'Umûmî 
Esaslar' bölümünde CHP'nin fikir yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Yeni tüzüğün 
4. maddesi CHP'yi cumhuriyetçi, halkçı ve milliyetçi bir siyasî kuruluş olarak 
tanımlamaktadır. Tüzüğün 3. maddesinde din ve dünya işlerinin birbirinden ayrıl
ması bir görüş olarak benimsenmiştir. Diğer maddelerde ise millî egemenlik kav
ramına yer verilmiş, idarenin halkın yararına işlemesi ve Türk kültürünün geliş
tirilmesi konulan üzerinde durulmuştur. Böylece, "Umûmî Esaslar' da millî Türk 
devletinin gelişmesine ve partice benimsenmiş temel kavramlara yer verilmiştir. 

CHP'nin 1927 Kurultayının 'Umûmî Riyaset Beyannamesi' ihtiva ettiği ilkeler 
bakımından parti tüzüğünden de ileriye gitmiştir. Sözü edilen 'Beyanname'de 
CHP'nin laik bir parti olduğu ifade edilmiş, böylece ileride yapılacak bir reforma, 
1924 Anayasası'nın 1928 yılında laik bir temele oturtulmasıyla ilgili reforma 
işaret edilmiştir. 

"Cumhuriyet Halk Fırkası Cumhuriyetçi, Laik, Halkçı ve Milliyetçidir. İşte 
bu esasat Fırkamız için bütün siyasetinde ve bütün kanunların vazı ve tatbikinde 
hâkimdir."91 

Cumhuriyet Halk Fırkası, 1929 'Büyük Bunalımı'ndan sonra ekonomide 
'liberal' politikayı bırakıp devletçiliğe yöneldi. Bu arada toplumdaki muhalefeti 
denetim altında tutmak için 12 Ağustos 1930'da, Ali Fethi (Okyar) başkanlığın
da, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla yeniden iki partili sisteme 
dönüldüyse de, bu uzun sürmedi. Muhalefetin istenmeyen bir çizgiye kayması ve 

91 Umûmî Riyasetin Beyannamesi. CHP Büyük Kongresi. [1927], l.s. 
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hızla gelişme göstermesi üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası baskılar sonunda 
kendini 17 Kasım 1930 tarihinde feshetti. 

10 Mayıs 1931'de Cumhuriyet Halk Fırkası'nm III. Kurultayı toplandı. Bu 
Kurultayda ilk parti programı kabul olunmuş, böylece parti programı ve parti 
tüzüğü arasında bir ayırım yapılmıştır. 1927 Kurultayında CHP'nin ilkeleri olarak 
belirtilen cumhuriyetçilik, halkçılık ve milliyetçilik ilkelerine, 1931 Kurultayında 
laiklik, devletçilik ve inkılâpçılık ilkeleri ilâve edilmiş, partinin temel ilkelerini 
ifade eden ve 'Altı Ok' adıyla anılan temel esasları belirlenmiş oldu. 

Atatürk'ün CHP'nin III. Kurultayını açış konuşması ve 'Genel Başkanlık 
Beyannamesi", CHP'nin ilke ve görüşlerini daha sistemli bir temele oturtmak 
bakımından üzerinde durulması gereken belgelerdir. 'Genel Başkanlık Beyan-
namesi'nde, CHP'nin faaliyetlerini, kabul etmiş olduğu altı ilke doğrultusunda 
düzenlediğine işaret edilmiştir. 

III. Kurultayda ayrıntılı bir şekilde ülke meseleleri ve CHP'nin bu meselelere 
getireceği çözüm yollan üzerinde durulmuş, CHP programını geliştirmek için 
çalışmalar yapılmıştır. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminden sonra devletçilik anlayışının da et
kisiyle daha katı ve müdahaleci bir politika izlemeye başlayan Cumhuriyet Halk 
Fırkası da, bu değişimin bir sonucu olarak genel sekreterliğe Saffet (Ankan)'ın 
yerine Recep (Peker)'i getirmiştir. 

Bu Kurultaydan sonra, Kurultayın aldığı kararlar ve yeni parti programı 
üzerinde halkı aydınlatmak için parti üyeleri çeşitli konferanslar vermişlerdir. 
Bunlar arasında, CHP Genel Sekreteri Recep Peker'in 16 Ekim 1931 tarihinde İs
tanbul Üniversitesi'nde verdiği konferans, özellikle CHP'nin o yıllarda altı oka 
bakışını yansıtması bakımından önemlidir. Aynı yıl Türk Ocakları kapatıldı ve 19 
Şubat 1932'de partiye bağlı bir kitle teşkilâtı olarak Halkevleri kuruldu. CHP 
ekonomik konulara daha da ağırlık vermiş ve tek parti dönemi devletçiliğinin baş
lıca uygulayıcılarından olan Celâl Bayar İktisat Vekilliğine getirilmiştir. 

9 Mayıs 1935'te toplanan IV. Kurultay, parti ile devleti daha da bütünleştir-
miştir. Bu Atatürk'ün katıldığı son Kurultaydır. Bu Kurultayı açış konuşmasında 
Atatürk, Türk inkılâplarının genel bir tanımlamasını yapmış, özellikle ekonomi 
ve milletlerarası gerginlikler üzerinde durmuştur. 

"Kemalizm" terimi ve olgusunun ilk defa CHP programına girişi ise, IV. 
Kurultayın aldığı karar sonucu olmuştur. Daha önceki Kurultaylarda kabul edil
miş ilkelerden uzaklaşılmamış, söz konusu ilkeler daha geniş ve muhtevalı bir an
latıma tâbi tutulmuştur. "Kemalizm" terimi, 1935 programının "Giriş" bölümüne, 
"Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kemalizm prensipleridir." cümlesinin kon
masıyla girmiştir.92 

92 CHP Programı: Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı onaylanmıştır. Mayıs 1933, 3.s. 
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IV. Kurultayda Genel Sekreter Recep Peker'in yaptığı konuşma, Atatürk'ün 
ölümünden önce CHP programının son şekli ve partinin temel ilkeleri konusunda 
bilgi vermesi, açıklamalarda bulunması, Türk siyasî tarihî bakımından önemli bir 
belgedir. Bugün CHP'nin altı ilke konusundaki görüşleri, özellikle halkçılık ve 
devletçilik ilkelerine yeni boyutlar getirmiş olmasına karşılık, Peker'in altı ilkeyi 
aydınlatıcı açıklamaları, millî devlet olarak gelişme ve Türk toplumunun modern
leşmesi bakımından geçerliliğini günümüzde de muhafaza etmektedir. Peker'in 
konuşması, Türkiye'nin meselelerini millî ve radikal tedbirlerle çözüm getirilmesi 
gerektiğini benimsemesi bakımından da üzerinde durulması gereken önemli bir 
belgedir. Bu bakımdan, CHP Genel Sekreteri Recep Peker'in 13 Mayıs 1935 
tarihinde IV. Kurultayda yaptığı konuşma Atatürk döneminde CHP'nin, Tür
kiye'nin meselelerine yaklaşım tarzını göstermesi bakımından önemlidir.83 

IV. Kurultayda liberalizme karşı devletçilik anlayışı bir kere daha vurgulanır
ken, devlete özel teşebbüsü denetleme ve yönlendirme yetkisi verilmiş; bu arada 
"fırka" yerine "parti" sözcüğü benimsenmiştir. 

1927, 1931 ve özellikle 1935'de toplanan CHP Kurultaylarında partinin fikrî 
yapısını geliştirmek konusunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 
sonucu, CHP'nin IV. Kurultayında kabul edilen programda partinin kabul ettiği 
esasların tamamı "Kemalizm" olarak tanımlanmış ve Kemalizm'in dört esas ve al
tı ilkeden oluştuğu belirtilmiştir. Dört esas: "Vatan", "Millet", "Devletin İdaresi" 
ve "Yurttaşın Siyasal ve Kamu Hakları" dır. Altı ilke ise, CHP'nin 'cumhuriyetçi, 
'milliyetçi', 'halkçı', 'devletçi', 'laik' ve 'inkılâpçı' bir parti olduğunu gösteriyordu. 
18 Haziran 1936*da İnönü'nün imzasıyla yayımlanan genelgeyle parti-devlet bir
likteliği kuruldu; içişleri bakanı parti genel sekreteri ve valiler de il başkanı kabul 
edildi. 1937'de 'Altı Ok* bir anayasa maddesi oldu ve kurultay sonrasında parti 
yönetimi ile devlet organlarının birleştirilmesi sağlanarak ülkede tek parti 
egemenliği tam anlamda yerleştirildi. 

Atatürk döneminin sonlarında Atatürk-İnönü anlaşmazlığı CHP'de önemli bir 
görev değişimine yol açtı. Kuruluşundan başlayarak partinin genel başkan vekili 
olan İnönü görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve yerine Celâl Bayar getirildi. 
Aynı zamanda başbakanlığa atanan Bayar'ın döneminde, sınırlı bir devletleştirme 
dışında ekonomi politikalarında önemli bir değişiklik yapılmadı. Atatürk'ün 
ölümünden sonra, 26 Aralık 1938'de toplanan I. Olağanüstü Kurultay İnönü'yü 
değişmez genel başkan ve "Millî Şef seçti. Bayar, genel başkan vekilliğine, 
Refik Saydam da genel sekreterliğe getirildi. Aynı zamanda başbakanlığa atanan 
Bayar'ın Ocak 1939'da istifa etmesinden sonra kabineyi kurmakla Refik Saydam 
görevlendirildi. Boşalan genel sekreterliğe de Fikri Tüzer atandı. 

93 Suna Kili: 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler. İstanbul, 1976, 58-62. ss. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı 
CHP V. Kurultayı parti programına büyük değişiklikler getirmemesine rağ

men, bu Kurultayın aldığı kararlar arasmda ikisi özellikle önemlidir. Bu kararlar
dan biri çok partili rejime geçişimizle, diğeri de eğitimle ilgilidir. 

İnönü açış konuşmasında çok partili rejime geçişi, uygulanması gereken bir 
ideal olarak benimsediğini açıklamış ve buna bir başlangıç olarak Mecliste "Müs
takil Grup" un kurulmasını teklif etmiştir. Genel Başkan İnönü'nün bu konudaki 
görüşü çerçevesinde parti tüzüğünde gerekli değişiklikler yapılarak bir "Müstakil 
Grup" kurulmuştur. Bu teşebbüs CHP'nin çok partili sisteme geçmek için attığı ilk 
adım sayılabilir. Otuzbeş kişiden oluşan grubun kurulmasıyla Meclis içinde 
çoğunluğa karşı bir muhalefet getirilmiş oluyordu. Ancak, uygulamada bu grup 
gerçek bir muhalefet görevi yapamamıştır. Tüzük gereğince "Müstakil Grup Baş
kam" doğrudan doğruya CHP Genel Başkanına bağlı olduğundan, grubun bağım
sız hareket etme imkânları kısıtlanmıştı.94 "Müstakil Grup", çok partili rejime 
geçip gerçek muhalefet partileri kurulunca dağılmıştır. 

CHP V. Kurultayının eğitimle ilgili kararları, parti programının eğitim 
bölümünde, ilköğretimin yaygınlaşmasını sağlamak için, öğretmen gönderilme 
imkânı bulunmayan köylere "köy eğitmenleri" gönderilmesi şeklinde yer almış
tır. Alınan kararlan ertesi yıl Köy Enstitüleri'nin kurulması takip etmiştir. 

1942"de Refik Saydam'ın ölümü üzerine başbakanlığa ve genel başkan vekil
liğine Şükrü Saraçoğlu getirildi. Memduh Şevket Esendal da genel sekreter oldu. 
18 Haziran 1943'te çalışmalara başlayan VI. Kurultay ise, tek partili dönemin son 
kurultayı idi. Bu Kurultayın toplanması İkinci Dünya Savaşma rastgeldiği için 
Kurultayı ilgilendiren başlıca konular millî savunma ve dış münasebetler olmuş 
ve parti programında bu konularla ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beşinci Büyük Kurultayı 29 Mayıs 1939 Pazar
tesi günü saat 10.00'da Ankara'da Büyük Millet Meclisi binasında Genel Başkan 
Vekili Başvekil Dr. Refik Saydam'm başkanlığında toplanmıştır. Kurultaya 
katılanlar arasında, henüz bağımsız bir devlet olan Hatay'ın delegeleri de vardı. 
Kurultaya 420 mebus âzâ ile illerden gelmiş olan 209 delege iştirak etmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultay'ın Programı 
1.- Değişmez Genel Başkan veya vekili tarafından Büyük Kurultayın açılışı. 
2.-
A) İki Başkan vekili, altı sekreter seçimi, 

94 Mithat Boydur: CHP: Millî Mücadele ve Kuruluş Dönemi. Türk Yurdu, Cilt: 18, Sayı: 134, 
Ekim 1998, 95. s. 
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B) Değişmez Genel Başkanın söylevi (veya okutturacakları bildiri), 
C) On beşer üyeli program-nizamname, hesab ve yirmi beş üyeli dilek komis

yonlarının seçimi, 
Ç) Program-nizamname projeleri ve hesab hulâsaları ile dilekler hakkında 

Genel Sekreterlikten gönderilen tezkerelerin okunması ve komisyonlara havalesi, 
3.- Büyük Kurultay komisyonlarınca incelenip umûmî heyetin müzakere ve 

tasvibine arzolunan işler. 
4.- Gen. Yön. Kurul üyelerinin seçimi. 
5.- Büyük Kurultayca Partiye verilen yeni istikamet hakkında değişmez 

Genel Başkanın söylevi, (bu söylev yerine Değişmez Genel Başkan Büyük 
Kurultay kapandıktan sonra bir beyanname neşredebilir.) 

Kurultayın tutanağı aşağıda verilmiştir.95 

Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultay Yoklaması 

"C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayı 
Birinci Toplantı 
29-V-1939 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 10 

BAŞKAN - Başvekil Dr. Refik Saydam 
KÂTİB - Dr. Talât Simer 

BAŞKAN - Parti nizamnamesinin 34 üncü maddesine göre Kurultayın 
açılabilmesi için yoklama yapacağız. 

(Afyon dairei intihabiyesinden yoklamaya başlandı.) 
AFYON KARAHİSAR 

Ali Çetinkaya Mebus 
Cemal Akçın " 
Hamza Erkan " 
Haydar Çerçel " 
İzzet Akosman " 
Mebrure Gönenç " 
Hüseyin Tiryakioğlu Delege 
Galib Demirer " 

95 T.B.M.M. Yıllık, a.g.e., 483-491. ss. 
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AĞRI 
Dr. Hüsamettin Kural Mebus 
Halid Bayrak 
İhsan Tav " 
AMASYA 
Esad Uras Mebus 
İsmail Hakkı Mumcu " 
Nafiz Aktın 
Celâl Eren Delege 
Zeki Tarhan 
Rıza Kılavuz " 

ANKARA 
Ahmed Ulus Mebus 
Aka Gündüz " 
ArifBaytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel " 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü " 
Muammer Eriş " 
Mümtaz Ökmen " 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı " 
Yahya Galib Kargı 
Rifat Börekçi Delege 
Ziya Sıdal 
Mecdi Sadrettin Sayma " 
Hayrullah Özbudun " 
İbrahim Rauf Ayaşlı " 
Fahri Tandoğan " 
Hilmi Atlıoğlu 
Arif Çubukçu " 
Sadi Batu 



ANTALYA 
Cezmi Ercin Mebus 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy " 
Rasih Kaplan " 
Tayfur Sökmen " 
Türkân Örs " 
Haydar Uçkun Delege 
Kâzım Azamet 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Adnan Menderes Mebus 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen " 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak " 
Nazmi Topcuoğlu " 
Nuri Göktepe " 
Etem Menderes Delege 
Neşet Akkor 
Ahmed Emin Arakayın " 
Sami Kutlu 
Eyub Özbaşın " 

BALIKESİR 
Fahrettin Tiritoğlu Mebus 
Fevzi Sözener " 
General Kâzım Özalp " 
Hacim Çanklı " 
Hayrettin Karan " 
Hilmi Şeremetli " 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı " 
Memed Emir " 
Muzaffer Akpınar " 
Osman Niyazi Burcu " 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay " 



Naci Kodanaz Delege 
Pertev Etcioğlu " 
Kâşif Acar " 
Osman Gönen " 
Basri Akın " 

BİLECİK 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın Mebus 
Dr. Muhlis Suner " 
Salih Bozok 
Yahya Güven Delege 
Nazif Arık 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Mebus 
Necmettin Sahir " 

BİTLİS 
Süreyya Örgeevren Mebus 
Tevfık Temelli 

BOLU 
Cemil Özçağlar Mebus 
Dr. Emin Cemal Suda " 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya " 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel " 
Lûtfı Gören 
İhsan Yalçın Delege 
Reşad Aker 
Şeref Saner 
Sabri Karaçayır " 

BURDUR 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurd Mebus 
İbrahim Necmi Dilmen " 
Memed Sanlı " 
Feyzi Bayraktar Delege 
Dr. Cevdet Akın 



BURSA 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 
General Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzat Ayaş 
Refet Canıtez 
Gl. Aşir Atlı 
Kâzım Akün 
Sadık Tahsin Arsal 
Tevfik Biricik 
Hüsnü Güven 
M. Erdem 
Saim Altıok 

ÇANAKKALE 
AtıfKamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
Halil Dilmaç 
Raif Güven 
Raşid Usumu 
Hilmi Önen 
Ahmed Cevdet Selim 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 
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Rifat Dolunay Delege 
Mustafa Akman " 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem Mebus 
Asım Us 
AtıfTüzün 
Mazhar Müfid Kansu " 
Dr. Cemal Alper Delege 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin Mebus 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar " 
İsmet Eker " 
Münir Çağıl " 
Nuri Kayaalp " 
Süleyman Köstekçioğlu " 
Şakir Baran " 
Dr. Pertev Kalelioğlu Delege 
Nazmi Tombuş " 
Hüseyin Yalçın " 
Ziya Üçüncü " 
Abdülkadir Günay " 
Mahmud Sancak " 
Mustafa Tarhan " 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman Mebus 
Dr. Kâzım Samanlı " 
Emin Aslan Tokad " 
Fahri Akçakoca Akça " 
Necib Ali Küçüka " 
Tahir Berkay " 
Yusuf Başkaya " 
Hulusi Oral Delege 
Esad Kaymakçı " 
Naili Küçüka 
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DİYARBAKIR 
Cahit Çubukçu Mebus 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
General Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

EDİRNE 
Dr. Fatma Memik Mebus 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş " 
Şazi İnanç Delege 
Hasan Yenice " 
Ahmed Koru " 

ELÂZIĞ 
Fazıl Ahmed Aykaç Mebus 
Fathi Altay 
Fuad Ağralı " 
Fuad Ziya Çiyiltepe " 
Sabit Sağıroğlu 

ERZİNCAN 
Abdülhalik Firat Mebus 
Aziz Samih İlter " 
İskender Artun " 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 
Receb Sezgin Delege 
Mustafa Altınok " 

ERZURUM 
Aziz Akyürek Mebus 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer " 
Gl. Pertev Demirhan " 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle " 
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Nafiz Dumlu Mebus 
Nakiye Elgün " 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 
Mesut Çankaya Delege 
Sadettin Gözübüyük " 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak Mebus 
İzzet Arukan " 
Osman Işın " 
Yusuf Ziya Özer " 
Nail Biricik Delege 
Ali Sölpük 
Abidin Tokoğlu 
Kâmil Kaplanh 

GAZİANTEB 
Ahmed Aksu Mebus 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Aksoy Delege 
Abdullah Güzel 

GİRESUN 
Dr. Hasan Vasıf Somyürek Mebus 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen " 
İsmail Sabuncu " 
Münir Akkaya " 
NafıAtufKansu 
Talât Onay 
Eşref Dizdar Delege 
Tevfik Ekmen " 
Ahmed Tiralı 



GÜMÜŞHANE 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Süleyman Daltaban 
Hamid Ataç 

HAKKÂRİ 
İzzet Ulvi Aykurt 

HATAY 
Abdürrahman Mursal 
İbrahim İnal 
Ali Şelhum 
Cevad Abalı 

İÇEL 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 
Mitat Toroğlu 
Emin Alper 
Halil Dölek 
Muvaffak Uygur 

İSPARTA 
Hüsnü Düzdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 
Hilmi Çakmakçı 

İSTANBUL 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 
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Ali Kâmi Akyüz Mebus 
Ali Rana Tarhan " 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel " 
Fakihe Öymen " 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir " 
Gl. RefetBele 
İbrahim Alâettin Gövsa " 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal " 
İbrahim Kemal Baybura Delege 
Faide Esendal " 
Naci Ali Morali " 
Ferid Hamal 
Hayrullah Diker 

İZMİR 
Benal Anman Mebus 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu " 
Halil Menteşe " 
Hasan Âli Yücel " 
Kâmil Dursun " 
Mahmud Esad Bozkurd " 
Memed Aldemir " 
Nazmi İlker " 
Rahmi Köken " 
Reşad Mimaroğlu " 
Sadettin Epikmen " 
Şehime Yunus " 
Şükrü Saraçoğlu " 
Dr. Behçet Uz Delege 
Atıf İnan 



Dr. Mitat Oral Delege 
Ekrem Oran 
Nuri Fettah Esen " 
Rasim Dirim " 
Tahir Bor 

KARS 
Esad Özoğuz Mebus 
Fuad Köprülü " 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan " 
Kahraman Arıklı " 
Ömer Küntay " 
Şerafettin Karacan " 
Zihni Orhon 
Dursun Erdağ Delege 
Memed Bağadır " 
Samet Oktay 
Aliyar Vural 
Fuad Araslı " 

KASTAMONU 
Abidin Binkaya Mebus 
Dr. Tevfık Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz " 
Muharrem Celâl Bayar " 
Nuri Tamaç " 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan " 
İzzet Okay Delege 
Adil Acar 
Memed Türkmen " 
Necdet Taner " 
Şükrü Conkbayır " 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi Kalaç Mebus 



Faik Baysal Mebus 
Nazmi Toker " 
Ömer Taşçıoğlu " 
Reşid Özsoy " 
Sadettin Serim 
Salih Turgay " 
Suad Hayri Ürgüplü " 
Muharrem Özsan Delege 
Faik Seler 
Adem Çilsal 
HayrullahÜrkün 
Şükrü Nayman " 

KIRKLARELİ 
Burhanettin Denker Mebus 
Dr. Fuad Umay " 
Hamdi Kuleli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akm 
Tahir Taner Delege 
Mustafa Apak " 

KIRŞEHİR 
Dr. Yusuf Ziya Somer Mebus 
Hazım Börekçi " 
İzzet Özkan " 
Memed Sayfeli " 
Sıırı Kardeş Delege 
Ahmed Baytok 

KOCAELİ 
Ali Dikmen Mebus 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Diblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Sait Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 



Memed Ali Kâğıtçı Delege 
Ziya Heper 
Ahmed Faik Abasıyanık 
Cevat Adapazarlı 
Enver Balkan 
Zihni Kaman 

KONYA 
Ahmed Hamdi Dikmen Mebus 
Ali Muzaffer Göker " 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ " 
FuadGökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel " 
Kâzım Okay " 
Mustafa Ulusan " 
Naim Hazım Onat " 
Şevki Ergun " 
Tevfık Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
Ali Canip Sümer Delege 
Şükrü Afacan " 
Rasim Erel " 
Ahmed Şen 
Rakım Çumralı " 
Kemal Soysal " 
Ziya Göncü " 
Ali Fuad Belgin 
Nuri Bakkalbaşı " 
Naciye Özsoy " 
Lûtfî Berkmen " 

KÜTAHYA 
Alâettin Tiridoğlu Mebus 
Besim Atalay " 



Dr. Ali Süha Delilbaşı Mebus 
Hüseyin Rahmi Gürpınar " 
Muhlis Erkmen " 
Mustafa Bacak " 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören " 
Etem Yücel Delege 
Hakkı Yılancıoğlu " 
Sadık Ülken 
Halil Benli 
Ahmed Özkul 

MALATYA 
Dr. Hilmi Oytaç Mebus 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 
Mustafa Karaköylü Delege 
Said Fırat 

MANİSA 
Asım Tümer Mebus 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 

NİĞDE 
Cavid Oral Mebus 
Dr. Rasim Ferid Talay " 
Faik Soylu 



Halit Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Sabit Ecemiş 
Ferid Eder 
Yakub Ünal 
Şevki Alpagut 

ORDU 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 
Rifat Vana 
Namık Öztunç 
Hamit Haznedar 
Hüseyin Yürür 

RİZE 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Rifat Dinç 
Galib Tolan 
Hasan Biber 

SAMSUN 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 
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Ruşeni Barkın Mebus 
Süleyman Necmi Selmen " 
Zühtü Durukan " 
Kâzım Nami Duru " 
Kenan Örer " 
Osman Ercin " 
Refik İnce 
Ridvan Nafiz Edgüer " 
Yaşar Özey " 
Faruk Çelebi Delege 
Nüzhet Işık 
AkifÖztürk 
Haşim Gür " 
Zühtü Akın 
Rıza Dolman " 

MARAŞ 
Dr. A. Kemali Bayazit Mebus 
Hasan Reşid Tankut " 
Mansur Bozdağan " 
Memet Erten " 
Ziya Kayran " 
Riza Çuhadar Delege 
Abdullah Yavcı 
Hamdi Dereli 

MARDİN 
Dr. Riza Levend Mebus 
Edib Ergin " 
Gl. Seyfî Düzgören " 
Hasan Menemencioğlu " 
İrfan Ferid Alpaya " 
Muhittin Birgen " 
Riza Erten " 

MUĞLA 
Cemal Karamuğla Mebus 
Dr. Hüseyin Avni Ercan " 
Hüsnü Kitaba " 



Sadullah Güney 
Yunus Nadi 
Fevzi Altınay 
Baha Şakman 
Dr. Mümtaz Ataman 
Cemil Menteş 

MUŞ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şükrü Ataman 
Mustafa Aldıkaçtı 
Fazıl Keresteci 
Osman Cudi Gürsoy 
Selim Ordulu 
İsmail Işın 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşcen 
Tevfîk Tannan 
Mustafa Rifat Gülek 
Feyzi Oldaç 
Hasan Ataç 
Hasan Çanga 
Sabri Dinçer 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 
Hulki Aydın 
Naki Berkmen 
Şefik Özdemir 

Mebus 

Delege 

Mebus 
»> 

Delege 

Mebus 

Delege 

Mebus 



SINOB 
Cemal Aliş Mebus 
Cemil Altay 
Cevdet Kerim İncedayı " 
Hulusi Oruçoğlu " 
Yusuf Kemal Tengirşenk " 
İzzet Koça Delege 
Enver Kök " 
Mustafa Turan " 
Memed Oruç " 

SİVAS 
Abdurrahman Naci Demirağ Mebus 
AtıfEsenbel 
Gl. Akif Öztekin Erdemgil 
Hikmet Işık 
Mergube Gürleyük " 
İsmail Memed Uğur " 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak " 
Remzi Çiner " 
Şemsettin Günaltay " 
Ziya Basara " 
Etem Tannverdi Delege 
Adil Tarkan 
Şakir Uma 
Kemal Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemil Uybadın Mebus 
Faik Öztrak 
Nazmi Trak " 
Rahmi Apak " 
Yahya Kemal Beyatlı 
Muhterem Pekel Delege 
Cevdet Cicioğlu 
Hüseyin Tokuç " 



TOKAD 
Cemal Kovalı Mebus 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasib Ahmed Aytuna " 
Muammer Develi " 
Nâzım Poroy " 
Resai Erişken " 
Sıtkı Ataç 
Şevki Önder Delege 
Memed Yılmaz " 
Memed Turan " 
Kâmil Pasay 
Tahir Tüfekçi 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu Mebus 
Faik Ahmed Barutçu " 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen " 
Hasan Saka " 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz " 
Salise Abanozoğlu " 
Sırrı Day 
Ali Beçil Delege 
Münir Serdar " 
Mahmud Bayıl 
Kadri Mesud 
Abdülkadir İkiz 

TUNCELİ 
Haydar Rüştü Öktem Mebus 
Mitat Yenel 
Sami Erkman " 

URFA 
Ali Saib Ursavaş Mebus 
Gl. Ahmed Yazgan " 



Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Üluğ 

Mebus 

VAN 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

YOZGAD 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı İçöz 
Veled İzbudak 
Ziya Arkant 
Haşim Tatlı 
Rifat Kozan 
Asım Bektaş 
Kadir Çetin 
Mahmud Alpak 
Cevdet Gökçe 

ZONGULDAK 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurd 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 
Nihat Arkat 
Akın Karaoğuz 
İzzet Çakmaklı 
Tevfık Bilgin 
Ahmed Gürel 

Mebus 

Mebus 

Delege 

Mebus 

Delege 



Partiye bağlılığı onaylanan hükmî şahsiyetler delegeleri: 
İhsan Soyak - Zonguldak Maden Mühendisler Kurumu 
İhsan Pehlivan - Türkiye Tiftik Cemiyeti 
Rifat Conksan - Ordu Malûller Birliği 
BAŞKAN - Ekseriyetimiz vardır, söz Parti Genel Sekreterinindir. 
Şimdi bir takrir var onu okutuyorum: 

Yüksek Kurultay Başkanlığına 
Parti nizamnamesinin 35 nci maddesi mucibince seçilecek olan (6) kâtiblik 

için aşağıda adları yazılı arkadaşlarm intihablarını arz ve teklif ederiz. 29.5.1939 
Çorum Mebusu Giresun Mebusu 

İ. Eker İ. Sabuncu 
Zonguldak 

H. Türkmen 
1 - Etem Menderes (Aydın delegesi) 
2 - Dr. Hayrullah Diker (İstanbul delegesi) 
3 - Cavit Oral (Niğde mebusu) 
4 - Vedit Uzgören (Kütahya mebusu) 
5 - Sadri Ertem (Kütahya mebusu) 
6 - Hilmi Atlıoğlu (Ankara delegesi) 
BAŞKAN - Takrire nazaran intihab edilecek arkadaşların isimlerini birer 

birer reyinize arzedeceğim. 
(Aydın) Etem Menderes... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(İstanbul) Dr. Hayrullah Diker... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Niğde) Cavit Oral. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Kütahya) Vedit Uzgören.. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
(Kütahya) Sadri Ertem. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara delegesi Hilmi Atlıoğlu. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi bu suretle Riyaset Divanı teşekkül etmiş bulunuyor. Söz Genel Baş

kanındır." 

Kurultay'a İki Başkan Vekili ve Altı Kâtib Seçilmesi 
"GENEL SEKRETER Dr. FİKRİ TÜZER - Efendim; nizamnamemizin 35 nci 

maddesi mucibince Büyük Kurultaya iki reis vekili seçilmesi icab ediyor. 
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Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile Parti Grubu Reis Vekillerin
den Hilmi Uranın seçilmesini arz ve teklif ediyorum. (Alkışlar), (kabul sesleri). 

BAŞKAN - Kurultay Reis Vekillikleri için Çankırı mebusu Abdülhalik Ren-
danm seçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Müttefikan kabul edilmiştir. 

Seyhan mebusu Hilmi Uranın reis vekilliğine intihabını reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müttefikan kabul edilmiştir." 

Genel Başkan ve Reisicumhur 
İsmet İnönü'nün Kurultayı Açış Konuşması 
İsmet İnönü Kurultayı açış konuşmasında parti yönetimi ile parti teşkilâtı 

arasındaki yakın ilişkinin, parti ile halk arasında yakınlaşmanın sürmesi gerek
tiğine işaret etti. 

İsmet İnönü'nün Kurultay konuşması aşağıda verilmiştir:96 

"(Şiddetli ve sürekli alkışlar arasında Genel Başkan Reisicumhur İsmet İnönü 
kürsüye geldiler.) 

Değişmez Genel Başkan İsmet İnönü (Reisicumhur) -
Büyük Kurultayın sayın üyeleri; 
Cumhuriyet Halk Partisinin Beşinci Kurultayını açıyorum. Yüce şahsiyet

lerinizi muhabbetle selâmlarım. Sizin temiz hislerinize de tercüman olarak, bir fer
di olmakla gurur duyduğumuz Türk milletini saygılarla anarım. (Alkışlar). Beşin
ci Büyük Kurultayda, Partimizin kahraman müessisi sevgili Atatürk'ün aramızda 
bulunmamasını düşünerek derin bir elem içindeyiz. Atatürk, büyük millî dâvayı, 
millet içinde vücudlandınrken Kurultayı ana temel ittihaz etmişti. Kurultaya derin 
itimadı ve itibarı vardı. Bize büyük siyasî Partiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi 
vatanın ümranını ve iyi istikbalini temin etmiş olan Ebedî Şefimizin hâtırasını 
tazim için Kurultayı beş dakika sükûta davet ederim. (Beş dakika ayakta susuldu). 

Sayın arkadaşlar; 
Beşinci Büyük Kurultayı, bütün vatanı gönülden kaplıyan müsbet şartlar için

de açıyoruz. Partimiz, vatanın kıymetli evlâdlarmı bağrında toplamış, her vatan
daşa müsavi ve şâmil emniyet ve hizmet şartlarını fiilen temin etmiştir. Geçir
diğimiz tecrübeler, Türk milletini iftihar olunacak bir siyasî olgunlukta, milletler 
ailesinin temiz idealli, sağlam karakterli bir uzvu olarak tebarüz ettirmiştir. (Al
kışlar). Türk milletinin, Cumhuriyet rejiminde en iyi tesanüdünü bulmuş ol
duğuna, en şüpheli nazarlar kani olmaktan başka çare bulamamışlardır (Alkışlar). 
Büyük Millet Meclisinin son seçimi, Türk milleti için hakikî bir muvaffakiyettir. 

96 ay.y., 491-494. ss. 
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(Alkışlar). Vatandaşlar, vatan mukadderatını eline alacak yeni Büyük Meclisi 
seçerken, ciddî bir vazife hissile alâka göstermişlerdir, Partimizin yüksek idare-
sile halkın samimî reyini, millet vakillerinin seçiminde birleştirmek teşebbüsü, 
cesareti arttıran kati ve müsbet bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. (Alkışlar). Par
timiz, bu teşebbüsü, memleketin bütün seçimlerinde daha geniş mikyasta tatbika 
çalışacaktır. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım; 
Siyaset hayatında tecrübe geçirmiş adamlar olarak, memleketimizin ih

tiyacına ve bünyesine en uygun olan halk idaresi usulünü kemale getirmek 
idealindeyiz. Bu yolda temiz yürekle çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek vatandaş
lara, milletimizin siyasî hayatında ilerlemiş bir seviye terketmek, başlıca 
emelimizdir. (Sürekli alkışlar). 

İyi bir halk idaresinin siyasî idarede ana prensiblerini; her nevi seçimlere hal
kın samimî olarak iştirak etmesile, Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetinde hakikî bir millî murakabenin şüphe götürmez bir tarzda bulunmasile 
hulâsa edebiliriz. (Alkışlar). Mebus seçiminde olduğu gibi, Parti intihablarında ve 
belediye intihablarında, yer yer, ansızın yeni intihablar yaparak teşkilâtımız 
üzerinde halkın muhabbet ve itimadını daima yoklamak ve kuvvetlendirmek 
kararındayız. (Alkışlar). 

B. M. Meclisinin faaliyeti, vatandaşlara hakikî bir huzur verecek surette feyiz
li bir tekâmül halindedir. Hükümet işleri millet vekillerinin ciddî bir murakabesi 
altında olduğu halde, bütün gayretler, Cumhuriyet Hükümetinin itibar ve muvaf
fakiyetini arttırmak yoluna müteveccihtir. (Alkışlar). Halkın seçimlere yakın 
alâkası ve Büyük Millet Meclisinde millet haklarının açık murakabesi ideallerile 
nifaka ve anarşiye mahal vermemek zaruretlerinin beraber yürüyebileceğine 
inanıyoruz. Büyük milletimizin arzusu ve aklı selimi, millet vekillerimizin ve Par
ti teşkilâtımızın yüksek meziyetleri; bize, muhtelif icaplar arasında, ahengi 
muhafaza etmek gibi çetin bir vazifeyi kolaylaştırmaktadır. Büyük Kurultaya tak
dim ettiğimiz nizamname projesinde, Büyük Millet Meclisinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bir de Müstakil Grubunu düşündük. Büyük Kurultaydan vazife alan ve 
Parti Genel Başkanının farksız başkanlığında çalışacak olan, intizam ve inzibat 
içinde, şuurlu ve çalışkan, bir müstakil grubun; icra mevkiinde olan Millet Vekil
leri ekseriyetine ve Hükümetine esaslı bir yardım temin ederken büyük milletimize 
de kendi işleri için yeni bir teminat hazırlayacağını ümid ediyoruz. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım; 
Parti teşkilâtımızın ve Halkevlerinin; vatanın siyasî, kültürel ve içtimaî 

tekâmülünde verimli çalışmalarını, her suretle teşvik ve taleb etmek istiyoruz. 

701 



Nifakı ve her türlü fenalıkları önliyecek, her türlü iyilikleri yapacak ve öğretecek 
bir millî mekanizmayı, Partimizin faaliyetinde esaslı olarak bulacağımıza kaniiz. 
Parti teşkilâtımız; önümüzdeki devrede, istidadlara yol veren bir genişlikle, müs-
bet faaliyetlerini, merkezî idarenin daimî teftişine tâbi görecektir. 

Büyük Kurultayın sayın üyeleri; 
Cumhuriyet Hükümetinin geçen Kurultaydanberi memlekette tahakkuk ettir

diği faydalı işleri ve aziz halkımızın resmî müesseselerden teminini arzu ettiği 
dilekleri, elinizdeki hulâsalarda teferruatı ile bulacaksınız Güzel vatanın her 
sahada geniş mikyasta imar edilmesi, yükseltilmesi, ve kuvvetlendirilmesi, dur
mak bilmeyen bir gayretle devam etmektedir. Biribirile maddî ve manevî irtibatı 
olmayan dağınık parçalardan mürekkeb harab bir memleket, en uzak köşeleri 
arasında bir aile efradının irtibatı gibi sıcak bir alâka ile bağlanmış muazzam bir 
kütle olmak yolundadır. (Bravo sesleri ve alkışlar). Önümüzdeki senelerde, bu 
çalışmalarımızın neticelerini daha parlak olarak göze çarpar bir hale getire
ceğimize katiyen güveniyoruz. (Alkışlar). 

Hükümetin icraat programının teferruatile, Büyük Kurultayı yormak is
temem. Fakat bir iki noktayı, başlıca mesele olarak Büyük Kurultayın huzuruna 
arzetmek isterim. 

Önümüzdeki senelerde; nüfusumuzun çoğunu teşkil eden köylümüzün, gerek 
tahsil, gerek geçim hususunda seviyesini yükseltmeyi başlıca hedef tutacağız. 
(Bravo sesleri, alkışlar). Bu hususta elde edeceğimiz neticelere çok ehemmiyet ve 
kıymet veriyoruz. Kati olarak inanıyoruz ki, köylümüzün tahsilini ve maişetini 
dahi yüksek bir dereceye, vardırdığımız gün milletimizin her sahada kudreti, bu 
gün güç tasavvur olunacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır. (Alkışlar, bravo 
sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; 
Memleketimizin müdafaa kudretine ötedenberi verdiğimiz ehemmiyet millet

lerarası vaziyetlerindeki son inkişaflar dolayısile bir kat daha artmıştır. (Alkışlar). 
Bu gün insanlık, milletler arasında ciddî bir emniyet buhranı geçirmektedir. Bir 
çok milletler, beklenmeyen fırtınalara ansızın maruz kalmak endişesi içinde 
huzursuzdurlar. Halin en büyük tehlikesi budur. Milletler arasındaki bu emniyet
sizlik, bu günkü halile devam edemez. Bu hal ya milletlerin şuursuz bir surette 
biribirinin boğazına atılmalarına sebeb olabilir; yahud da, nihayet akliselim 
galebe ederek, milletlerin içinde müşterek bir insanlık hayatı yaşamaları için yol 
bulunabilir. Kurultayın samimî dileğini ifade ettiğimi bilerek söylüyorum ki, biz, 
milletler arasında emniyetin avdet etmesini temin edecek çareyi sempati ile 
selâmlıyacağız (Alkışlar). 
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Bu bahtiyar neticeye varabilmek için, her milletin hakları ve vazifeleri 
olacaktır. Bunların hulûs ile konuşulması lâzımdır. Fakat her şeyden mühim olan 
bir ana prensibin, bütün, milletlerin vicdanmda sarsılmaz olarak yerleşmesi 
gerektir. O da, nüfusu çok milletler gibi, nüfusu az milletlerin de müstakil ve mil
lî bir hayata müstahak olduklarının samimî olarak kabul edilmesidir (Bravo ses
leri, alkışlar). İnsan cemiyetlerinin büyükleri tarafından yutulması mukadder ol
duğu nazariyesini, hiç bir yer için kabul etmiyoruz, kabul etmiyeceğiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Benliğine ve şuuruna sahib olan her milletin, dokunulmaz müs
takil bir Devlet olarak yaşaması hakkı, insanlığın sarsılmaz müşterek bir akidesi 
olarak tesbit olunmak lâzımdır (Alkışlar). Beynelmilel münasebetlerimizde, 
bizim zihniyetimizde bulunan Devletlerle müşterek prensib ve emniyet dâvası, 
bizi, müşterek cepheye sevketmiştir. Siyasî anlaşmalarımızı ve ittifaklarımızı bu 
zaviyeden görmelidir. 

Balkan paktını ve Sadabat paktını, bu samimî arzularla kuranlardanız. Bütün 
Avrupayı kaplayan son emniyet buhranı içinde, Türk-İngiliz ittifakı, hiç bir 
tecavüz fikri beslemiyen fakat kendi emniyetlerimiz ve müşterek sulh ve insanlık 
ideali için alınmış bir taahhüttür. (Alkışlar). Bu müşterek sulh ve emniyet ideali
ni takviye edecek diğer taahhüdlerden de çekinmiyeceğiz (Alkışlar). Biz kom
şularımızla her türlü ihtilâfı hallettik. Şimdi, samimî olarak onların emniyet için
de bulunmalarile alâkadarız. Komşularımıza gelecek tehlikeleri, bir adım sonra 
bize gelecek tehlikeler gibi önlemek için iktidarımızda olan tedbirleri alacağız 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Size memnuniyetle söylemeliyim ki, Sovyetlerle münasebetimiz her zaman
dan ziyade sıcaktır ve karşılıklı itimada müsteniddir (Alkışlar). İki memleketin 
birbirinin emniyetine ve saadetine yakın ve ciddî bir alâka ile merbut olduğunu 
zikretmek, benim için hakikî bir zevktir (Alkışlar). 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bitmek üzere olan tek meselenin, yani pren-
siblerinde tamamen mutabık kaldığımız Hatay meselesinin hallinden sonra hiç bir 
kuvvet bozamıyacaktır (Alkışlar). İki memleket ve milletin menfaatlerini o kadar 
müşterek görüyoruz. 

Aziz arkadaşlar; 
Milletlerarası vaziyetinin bu günkü buhranında, memleketin müdafaa vasıta

ları başlıca göz önünde tuttuğumuz bir mesele olduğunu söylersem, bunu tabiî 
bulursunuz. Cumhuriyet Hükümeti; temiz idealleri meriyette ve itibarda tutabil
mek için, Türkiyenin müdafaa kuvvetinin yüksek bir derecede bulunmasının 
hakikî ehemmiyetini müdriktir (Alkışlar). Türkiye; şuurlu ve kuvvetli varlığı ile 
yalnız kendini korumakla kalmıyor, insanlık ailesine ve sulh mefkuresine ciddî 
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bir hizmet ettiğine de kani bulunuyor (Alkışlar). Bütün temennilerimize rağmen 
insanlık yeni bir boğazlaşma âfetine uğrarsa, Türk milleti; bu mücadelede ken
dine düşen medeniyet ve insaniyet vazifesini kahramanca, hiç tereddüd etmeden 
ve hiç bir dehşetten ürkmeden hakkile ve tamamile yapacaktır (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar). Türk milleti; yüksek ideali ve hayatî menfaati kendisile beraber 
olan milletlerle beraber, göz kamaştıracak yeni kahramanlık menkıbeleri yazmak 
için tamamile hazır ve kati olarak karar vermiş bir haldedir (Alkışlar). Bu gün ih
tilâf halinde olan milletlerin hiç birisinin yaşamak hakkını ve yüksek insanlık 
vazife ve meziyetlerini az takdir etmek hatasına düşmüyoruz. Tekrar ederim ki 
herkes için yer yüzünün nimetlerinden istifade edecek bir sulh imkânı, samimî 
temennimizdir (Alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım; 
Yurdu içinde masumane çalışan ve hakları için, mecbur olursa som bir kütle 

gibi şahlanmıya hazır olan büyük Türk milletinin mümessillerisiniz. Temsil et
mekle iftihar ettiğimiz büyük millet, insanlık ailesinin asîl ve kudretli bir mes
nedidir. (Bravo sesleri). Kahraman milletimizin varlığı, insanlık için ölçülmez bir 
kıymet ve bulunmaz bir nimettir. (Alkışlar). Bu varlık milletlerin farksız olarak 
biribirlerile insanca geçinmeleri, için tesiri ihmal kabul etmez bir teminattır. 

Cumhuriyetçiler olarak milletimizin hizmetlerini iyi ifa etmek aşkı, bütün 
varlığımıza hâkimdir. Partimizin aziz andı, vazife icabını en asîl bir borç tanımak
tır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, yaşa sesleri)" 

Ardından, Reis Vekilliğine seçilen Büyük Millet Meclisi Reisi M. Abdülhalik 
Renda alkışlar arasında riyaset makamına geldi. 

"BAŞKAN - Arkadaşların yüksek teveccühlerine minnet ve şükranlarımı ar-
zederim. (Alkışlar). 

Ruznameye devam ediyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Nizamnamesinin 
36 ncı Maddesi Gereğince Yapılan Encümen Seçimleri 
Parti nizamnamesinin 36 ncı maddesi mucibince intihabı lâzım olan 25 âzâlı 

Dilek Encümeninin intihabını yapacağız. 
(Kura ile aşağıdaki isimler çekildi). 
Dr. Tevfik Aslan (Kastamonu mebusu), 
Hüsnü Yaman (Manisa mebusu), 
Şakir Kmacı (Ankara mebusu), 
Şevki Alpagut (Niğde delegesi), 
Gl. Refet Bele (İstanbul mebusu), 
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Nazmi Toker (Kayseri mebusu), 
Talât Onay (Giresun mebusu), 
Asım Bektaş (Yozgad delegesi), 
Şevket Erdoğan (Gümüşane mebusu), 
Muzaffer Akpınar (Balıkesir mebusu), 
Nihad Arkat (Zonguldak delegesi), 
Tevfık Temelli (Bitlis mebusu), -
İsmet Eker (Çorum mebusu), 
Münib Boya (Van mebusu), 
Fakihe Öymen (İstanbul mebusu), 
Raşit Usumu (Çanakkale delegesi), 
Ali Rıza Erten (Mardin mebusu), 
Hayrullah Özbudun (Ankara delegesi), 
Dr. Akif Arkan (Çankırı mebusu), 
Ragıb Akça (Kocaeli mebusu), 
Tahir Tüfekçi (Tokad delegesi), 
Ziya Kayran (Maraş mebusu), 
Alâattin Tiridoğlu (Kütahya mebusu), 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel (İstanbul mebusu), 
Ekrem Pekel (Yozgad mebusu), 
BAŞKAN - 15 üyelik Hesab Encümenini seçiyoruz : 
Naili Küçüka (Denizli delegesi), 
Gl. Aşir Atlı (Bursa delegesi), 
Şeref Uluğ (Urfa mebusu), 
Cemal Kovalı (Tokad mebusu), 
Ahmed Faik Abasıyanık (Kocaeli delegesi), 
Osman Cudi Gürsoy (Samsun delegesi), 
İbrahim Kemal Baybura (İstanbul delegesi), 
Mahmud Esad Bozkurd (İzmir mebusu), 
Ali Zırh (Rize mebusu), 
Hüseyin Tokuç (Tekirdağ delegesi), 
Hayrullah Ürkün (Kayseri delegesi), 
Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri mebusu), 
Ömer Küntay (Kars mebusu), 
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Dr. Muhtar Berker (İçel mebusu), 
Halil Benli (Kütahya delegesi), 
BAŞKAN - 15 üyelik Nizamname ve Program Encümenini seçiyoruz. 
Osman Gönen (Balıkesir delegesi), 
Receb Sezgin (Erzincan delegesi), 
Adem Çilsal (Kayseri delegesi), 
Şemsettin Günaltay (Sivas mebusu), 
M. Ali Yürüker (Samsun mebusu), 
İsmail Mehmed Uğur (Samsun mebusu), 
M. Erdem (Bursa delegesi), 
Sabri Karaçayır (Bolu delegesi), 
Mehmed Aldemir (İzmir mebusu), 
İzzet Akosman (Afyon mebusu), 
Adnan Menderes (Aydın mebusu), 
Hacim Çarıklı (Balıkesir mebusu), 
Ziya Üçüncü (Çorum delegesi), 
Lûtfi Berkmen (Konya delegesi), 
Saib Mumcu (Afyon delegesi), 

Parti Genel Sekreterliği'nden Beşinci Büyük Kurultay'a 
Gönderilen Mektuplar 
BAŞKAN - Şimdi Parti Genel Sekreterliğinden gelen mektublan okuta

cağım: 
Partinin Beşinci Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına 

Parti teşkilâtımızın yaptığı kongrelerde görüşülen işlerin, tatbik ve icrasından 
yurd için faydalı görülen tedbir ve tekliflerin bir kısmı, Parti teşkilât kademeleri
ni takib ederek merkeze kadar gelmekte ve Partice toplanan bu dileklerden yerine 
getirilebilmesi mümkün olanlar derhal alâkadar Vekâlet ve daireler tarafından in
faz olunarak neticeleri; ve tervicine imkân bulunamıyanların da sebebleri dileği 
yapan teşkilât kademesine bildirilmektedir. 

Ötedenberi ciddiyetle ve büyük bir dikkat ve ihtimamla takib olunan ve yal
nız Partimize has bulunan bu prensip ve sistemin temin ettiği faydalan ve Par
timiz adına kazandırdığı çok şerefli durumu izaha lüzum görmem. 
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Geçen dört sene içinde bu mevzua aid olub aynı hassasiyetle takib ve icra et
miş olduğumuz faaliyet ve mesaimizin hülâsasını sonuçlarile birlikte aşağıda 
arzediyorum: 

1 - Dördüncü Büyük Kurultayın müzakere edib tatbiklerini Kurultay kararile 
Genyönkurulumuza vazife olarak bıraktığı dileklerden; bugüne kadar yapılan 
veya herhangi bir sebeble yapılmasına imkân bulunmıyan işler A) dosyasında : 

2 - Her iki Kurultay arasında Parti tüzüğü mucibince, iki sene evvel toplan
mış olan vilâyet kongrelerinin tesbit ve tatbikini dilediği hususlara aid dileklerden 
kezalik bugüne kadar tahakkuk ettirilenlerle, henüz tahakkuk ettirilmemiş bulu
nan işler B) dosyasında: 

3 - En son 1938 - 1939 yılında toplanan vilâyet kongrelerinde görüşülüb 
Beşinci Büyük Kurultaya arzedilmek üzere, Parti merkezine gönderilen dilekler 
de ayırd edilerek ilgileri itibarile alâkadar vekâletlere gönderilmiş ve bu hususta 
vekâletlerden alman cevablarla birlikte asılları C) dosyasında toplanmıştır. 

Bu dileklerin kolaylıkla tedkik edilebilmesi için, her işin hülâsası yapılarak 
vekâletlere göre ayrı ayrı tasnif edilmiş ve her işin yanına da dileği yollıyan 
mahallin adı işaretlenmiştir. Kurultayın ana işleri meyanında bulunan bu dileklere 
aid hülâsalar ayrıca basılıb üyelere dağıtılmıştır. 

Her üç kısmı dileklere aid dosyalan Büyük Kurultayın yüksek huzuruna 
sunarken; Genyönkurulunuzun Yüce Başkanlığa ve Yüksek Kurultaya sonsuz 
saygı ve içten bağlılıklarını arzederim. 

C.H.P. Genel Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. Fikri Tüzer 

Partinin Beşinci Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına 
Genyönkurulunuzun geçen dört senelik çalışma zamanına aid merkez katî 

hesab hülâsalarını tüzüğün 38 nci maddesine uyarak Büyük Kurultayın yüksek 
huzurlarına takdim ediyorum. 

Bütün muamelât Genbaşkurca konan usul dairesinde ve gene aynı kattan 
tâyin olunan murakıblarca her altı ayda bir tedkik olunarak raporlara bağlanmış
tır. Bu raporlarla beraber hesaba aid bütün kuyudat ve evrakın Büyük Kurultayın 
emrine hazır olduğunu arzeder, Genyönkurulunuzun Yüce Başkanlığa ve Yüksek 
Kurultaya sonsuz saygı ve içten bağlılıklarını sunarım. 

CHP. Genel Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. Fikri Tüzer 
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Partinin Beşinci Büyük Kurultayı Yüce Başkanlığına 
Dört senelik tecrübe ve müşahedelerine istinad ederek Genyönkurulunuzun 

hazırladığı Parti program ve tüzük taslaklarını bağlı olarak Beşinci Büyük Kurul
tayın yüksek huzurlarına takdim ediyorum. Bu taslaklar tüzüğün emrine uyarak 
Parti Genel başkurunca tedkik ve tasdik olunmuştur. 

Genyönkurulunuzun Yüce Başkanlığa ve Yüksek Kurultaya sonsuz sevgi ve 
içten bağlılıklarını arzederim. 

C.H.P. Genel Sekreteri 
Erzurum mebusu 
Dr. A. Fikri Tüzer 

BAŞKAN - Bunların hepsini ayrı, ayrı aid oldukları encümenlere vereceğiz. 
Bir takrir var okutacağım. 

Beşinci Büyük Kurultay Yüce Başkanlığına 
29-V-1939 

Partimizin banisi ve Ebedî Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetinin müessisi olan 
Atatürk'ün muvakkat kabrinin Büyük Kurultayımız adına Riyaset Divanınca 
seçilecek bir heyet tarafından ziyaret edilmesini ve bir çelenk konarak Partimiz 
ve Büyük Kurultayımız adına manevî huzurlarına sevgi ve tazimlerimizin ulaş
tırılmasını arz ve teklif eyleriz. 

Ankara mebusu İstanbul mebusu 
Mümtaz Ökmen Salâh Cimcoz 
İstanbul mebusu İstanbul mebusu 
Naci Ali Morali Fakihe Öymen 

Kastamonu mebusu İstanbul delegesi 
Tahsin Coşkan Ferid Hamal 
Ankara mebusu 
Belkis Baykan Dr. Naci Akay 

(Alkışlar, kabul sesleri). 
BAŞKAN - Takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Müttefikan kabul 

edilmiştir. 
Bugünkü ruznamemizde müzakere edilecek başka bir işimiz yoktur. Çarşam

ba günü saat 15 te toplanmak üzere içtimaa nihayet veriyorum." 97 

97 ay.y., 494-496. ss. 
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Parti Programı ve Nizamnamesinin Görüşülmesi 

"İkinci Toplantı98 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN - M. Abdülhalik Renda 
KÂTÎBLER - Cavid Oval (Niğde) Hilmi Atlıoğlu (Ankara) 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. Ebedî Şef Atatürk'ün muvakkat medfenine bir 
çelenk konması hakkında, ilk celsede vermiş olduğunuz karar dün heyetinizin 
içinden Başvekil ve Umumî Reis Vekili Dr. Refik Saydamın Riyaseti altında gön
derilen delegeleriniz [1] marifetile icra edilmiştir, arzederim. Bir çok tazim tel
grafları gelmiştir. Heyetiniz namına Divanı riyaset tarafından bunlara cevab veril
mektedir. 

Dileklere aid bir takım müracaatlar vardır. Onlar da icab eden encümenlere 
havale edilmektedir. 

Program - Nizamname encümeninin raporunu okuyacağız. Tab ve tevzi edil
miştir. Almıyanlar istesinler. 

[1] Delegeler şu zatlar idi, 
Dr. Fikri Tüzer 

Hilmi Uran 
Hikmet Işık 
Faik Ahmed Barutçu 
Dr. Sadi Konuk 
Edib Ergin 
Rifat Börekçi 
Kâzım Azamet 
Etem Menderes 
Mustafa Akman 
Sadrettin Gözübüyük 
Abdurrahman Mursal 
Mitat Toroğlu 

Erzurum Mebusu ve 
Parti Genel Sekreteri 
Seyhan Mebusu 
Sivas Mebusu 
Trabzon Mebusu 
Bursa Mebusu 
Mardin Mebusu 
Ankara Delegesi 
Antalya Delegesi 
Aydın Delegesi 
Çankırı Delegesi 
Erzurum Delegesi 
Hatay Delegesi 
İçel Delegesi 

98 ay.y., 497-632. ss. 
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Nuri Bakkalbaşı Konya Delegesi 
Sadık Ölgen Kütahya Delegesi 
Haşim Gür Manisa Delegesi 
Selim Ordulu Samsun Delegesi 
Naci Ali Morali İstanbul Delegesi 
Atıf İnan İzmir Delegesi 

Nizamname Lâyihası Hakkında Program - Nizamname Encümeni Raporu 
C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayına Parti Genel Sekreterliği tarafından sunulup 

Kurultay Umumî Heyetince Encümenimize havale buyurulan nizamname lâyi
hası, Genel Sekreter Dr. Fikri Tüzer hazır olduğu halde, okundu ve incelendi. 

Genel Sekreter tarafından encümene verilen şifahî izahattan da anlaşıldığı 
üzere bugün tatbik mevkiinde bulunan tüzükte yapılması derpiş ve teklif edilen 
değişiklikler ve ilâveler dört senelik tecrübe ve müşahedelerin mahsulü olub 
heyeti umumiyesi encümenimizce muvafık görülerek maddelerin müzakeresine 
geçildi. Maddeler üzerinde encümence yapılan değişiklikler aşağıda sırasile ve 
mucib sebeblerile arzedilecektir. Bunlara girişilmeden önce teklif edilen nizam
name lâyihasını ihtiyaçlara elverişli ve lisan itibarile de dil çalışmalarının son 
vâsıl olduğu neticelere ve halkımızın bugünkü konuşma ve yazma diline uygun 
bulduğumuzu tebarüz ettirmeyi vazife biliriz. 

Yeni nizamnamenin tatbikat sahasından alınan isabetli fikirlerle parti mekaniz
masındaki çeşitli ihtiyaçları daha etraflı ve vuzuhlu bir şekilde karşılayacak hale 
konulmuş olduğu da açıkça görülüyor. Değişmez Genel Başkanın açılış nutkunda 
tebarüz ettirdiği üzere Partimizin Meclis grubunda vücude getirilmek istenilen 
müstakil hüviyetli teşekkül ile parti ve meclis hareketlerinde halk idaresinin 
hakikî, icablanna daha ziyâde yaklaşmamızı temin edecek bir adım atılmış ol
duğuna ve ve bundan memleket için ancak fayda hâsıl olacağına inanıyoruz. 

Encümen tarafından yapılan tâdiller ve ilâveler şunlardır: 
14 ncü maddenin sonuna kadar olan hükümler Partiye kabul edilmenin şart

larını ve şekillerini göstermektedir. Partiye kaydedildikten sonra 11 nci mad
dedeki vasıfları esasen haiz olmadıkları veya bunları bilâhare kaybettikleri an
laşılan âzâ hakkında yapılacak muameleyi göstermenin yeri burası olacağına kani 
olan encümen eski tüzükte inzibatî hükümler arasında yer almış bulunan fıkrayı, 
yeni bir ifade ile, 15 nci madde olarak tesbit etmiştir. Madde şudur: 

"Partiye kaydolunduktan sonra bir âzânın üzerinde 11 nci maddedeki menfi 
hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden böyle bir hal vaki olursa, ken-
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dişinin müdafaası alındıktan sonra, vilâyet idare heyetinin mucib sebebleri havi 
yazısı üzerine umumî idare heyeti kararile Partiden kaydi silinir". 

Bu maddenin ilâvesi sebebile müteakib madde numaralan değişmiştir. 
Parti teşkilâtında müfettişlik ihdası Genel başkanlık divanınca lüzumlu görül

düğüne dair Genel Sekreter tarafından verilen izahat encümenimizce de muvafık 
görülerek lâyihanın Parti teşkilâtından bahseden ikinci kısmının 20 nci mad
desinin (Ç) fıkrasının "Parti müfettişleri" ne tahsisi tensib edilmiş ve bundan 
dolayı sonraki fıkraların başlarına konulan harfler de değiştirilmiştir. 20 nci mad
denin yeni şekli şudur: 

20 - Parti teşkilâtı şunlardan ibarettir: 
A) Genel başkanlık, 
B) Genel başkanlık divanı, 
C) Büyük kurultay ve umumî idare heyeti, 
Ç) Parti müfettişleri, 
D) Vilâyet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve idare heyetleri, 
E) Büyük Millet Meclisi parti grubu, 
F) Büyük Millet Meclisi parti müstakil grubu, 
G) Parti divanı, 
37 nci maddenin müzakeresi nıünasebetile son fıkrada bulunan "açık rey" 

tabirinin tatbikatta yeri olmadığı ve esasen bu tarzın seçimler için uygun bir şekil
de olamıyacağı düşünülerek gerek bu maddeden ve gerek bu kaydın bulunduğu 
diğer maddelerden çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Yukarıda bahsi geçen Parti müfettişlikleri münasebetile üçüncü kısımdan son
raki kısmın müfettişlere tahsisi icab edeceği düşünülmüş ve burada 58 inci mad
de olarak "Parti müfettişlerinin vazife ve salâhiyetleri Umumî idare heyeti tarafın
dan tanzim ve Genel başkanlık divanınca tasdik edilen bir talimatname ile tayin 
edilir" şeklinde yeni bir madde kaleme alınmıştır. Buradaki ihdas dolayısile bun
dan sonraki kısım ve madde numaraları değişmiştir. 

62 nci maddenin son fıkrasının memur oldukları için partiye giremeyip istifa 
veya tekaüdlük gibi bir sebeple resmî sıfatları zail olur olmaz partiye kaydedilmiş 
olan münevver vatandaşlardan parti ve halkevleri teşkilâtında derhal istifade edil
mesini temin maksadile ilâve edildiği Genel Sekreterlikçe verilen izahattan an
laşılarak madde aynen kabul edilmiştir. 

84 üncü maddenin sonunda "bir kimse aynı zamanda iki idare heyetinde bulu
namaz" fıkrası eklenmiştir. 
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91 nci maddenin (h) fıkrası birbirinden büsbütün ayrı iki vazifeyi ihtiva et
tiğinden ikinci satırdaki "ve" kaldırılarak bundan sonraki kısım ayrıca (İ) fıkrası 
haline konulmuştur ve bunu takib eden fıkraların işaretleri de ona göre ileriye 
doğru yürütülmüştür. 

Mana ve münasebet gözetilerek 98 inci madde 97 ncinin ve 99 uncu mad
de 98 incinin yerine getirilmiş 97 nci madde de 99 numaraya alınmıştır. 

7 nci kısmın ikinci faslı olarak teklif edilen "Parti Müstakil Grubu" teşkilât 
tablosundaki yerine mütenazır bir hale getirilmek ve Parti grubuna aid olan 
hükümleri ihtiva eden fasıllar birbirini takiben zikredilmiş olmak için 56 nci sayı-
fadaki 3 üncü fasıl 2 nci fasıl olarak 54 üncü sayfadaki Parti Müstakil Grubunun 
yerine getirilmiş ve Parti Müstakil Grubu da bunu takib eden üçüncü fasıl olmuş
tur. Bu fasıl değişikliği münasebetile maddeler de yeni numaralar almıştır. 

Müstakil Grubun teşekkülü dolayısile Büyük Millet Meclisi Parti Grubuna ve 
bu grubun Haysiyet Divanına ve Parti Divanına taallûk eden hükümlere müstakil 
grubu da şümulü içine alacak bir şekil verilmesi zarurî görülerek maddelerde ona 
göre ilâveler yapılmış ve bu suretle aynı partinin iki uzvuna aid faaliyetler arasın
da birbirini tamamlayıcı ve kuvvetlendirici bir ahenk temin edilmiştir. 

Encümen, teşekkül eden müstakil grubun, parti faaliyetinin daimî bir murakabe 
ile daha verimli bir surette ilerlemesine ve Büyük Millet Meclisi mesaisinin mem
leket işlerini iki cepheli olarak tedkik altında bulunduracak şekilde inkişaf et
mesine yol açacağı kanaatine varmıştır. 

Maddeler içinde yapılan bazı kelime ve ibare değişiklikleri Kurultayda okun
dukça ve izahat istenildikçe arzedilecektir. 

Nizamname lâyihasını yukarıda kayıt ve izah edilen tâdil ve ilâvelerle Büyük 
Kurultay Umumî Heyetinin yüksek tasvibine arzeder, derin saygılarımızı sunarız. 

Reis 
Sivas mebusu 

Şemsettin Günaltay 
Kâtib 

Aydm mebusu 
A. Menderes 

Âzâ 
Erzincan delegesi 

Receb Sezgin 
Âzâ 

Sivas mebusu 
/. Memed Uğur 

Mazbata muharriri 
Samsun mebusu 
M. Ali Yörüker 

Âzâ 
Balıkesir delegesi 

Osman Gönen 
Âzâ 

Kayseri delegesi 
Adem Çilsal 

Âzâ 
Bursa delegesi 

M. Erdem 
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Âzâ Âzâ 
Bolu delegesi İzmir mebusu 

Sabri Karaçayır Memed Aldemir 
Âzâ Âzâ 

Afyon mebusu Balıkesir mebusu 
İzzet Akosman Hacim Çarıklı 

Âzâ Âzâ 
Çorum delegesi Konya delegesi 

Ziya Üçüncü Lûtfi Berkmen 
Âzâ 

Afyon delegesi 
Saib Mumcu 

Program Lâyihası Hakkında Program - Nizamname Encümeni Raporu 
Beşinci Büyük Kurultayın Yüksek Umumî heyeti tarafından encümenimize 

havale buyurulan program lâyihası, Parti Genel Sekreterinin huzurile, mütalea ve 
tedkik olundu. 

Partimizin, memleket mukadderatını eline aldığı günden beri takib etmekte 
olduğu ana fikirlerle Parti Hükümetlerinin o zamandan bu güne kadar müteselsil 
ve muntazam bir program halinde tahakkuk ettirmeye çalıştıkları esasları ihtiva 
eden ve büyük Türk vatanına bu günkü şerefli ve mesud durumu temin etmiş olan 
bu eserde esasa aid değişiklikler olmayacağı tabiî idi. Bununla beraber prensib-
lerimizin dinamik mahiyeti ve Hükümet programlarının takib etmekte olduğu 
tekâmül seyri icablarmdan olarak bazı ilâvelere tesadüf edilmiştir. Bunlar üzerin
de alâkadar vekiller encümene davet edilmek suretile incelemeler yapıldı. Bu 
görüşmelerin neticesinde yapılmasına lüzum görülen değişiklikler bazı kelime ve 
ibare tashihlerine inhisar etmiştir. Bunlar hakkında Büyük Kurultayca lüzum 
görüldüğü takdirde izahat verileceği şüphesizdir. Heyeti umumiyesi itibarile 
memnuniyetle kabul edilen programımızı Büyük Kurultayın yüksek tasvibine 
sunar, derin saygılarımızı arzederiz. 

Reis Mazbata muharriri 
Sivas mebusu Samsun mebusu 

Şemsettin Günaltay M. Ali Yörüker 
Kâtib Âzâ 

Aydın mebusu Balıkesir delegesi 
A. Menderes Osman Gönen 
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Âzâ 
Erzincan delegesi 

Receb Sezgin 
Âzâ 

Sivas mebusu 
/. Memed Uğur 

Âzâ 
Bolu delegesi 

Sabri Karaçayır 
Âzâ 

Afyon mebusu 
İzzet Akosman 

Âzâ 
Çorum delegesi 

Ziya Üçüncü 

Âzâ 
Kayseri delegesi 

Adem Çilsal 
kzk 

Bursa delegesi 
M. Erdem 

Âzâ 
İzmir mebusu 

Memed Aldemir 
Âzâ 

Balıkesir mebusu 
Hacim Çarıklı 

Âzâ 
Konya delegesi 
Lûtfi Berkmen 

Âzâ 
Afyon delegesi 

Saib Mumcu 
BAŞKAN - Söz, Genel Sekreter Dr. Ahmed Fikri Tüzer'indir. 
GENEL SEKRETER Dr. AHMED-FİKRİ TÜZER (Erzurum) - Aziz ar

kadaşlarım; 
Yüksek tasvibinize arzolunan yeni Parti program ve nizamnamesinin ted-

kikine başlanmazdan önce bundan evvelki Kurultayımızın kabul etmiş olduğu 
program ve nizamnamenin bazı kısımlarında yapılan değişiklikleri ve konulan 
yeni hükümleri hulâsatan arzetmeyi; ve bu değişikliklere sebeb olan hâdise ve 
mecburiyetlerle dört senelik müşahede ve tecrübelerimize müstenid kanaat ve 
düşüncelerimizi kısaca izah etmeyi lüzumlu ve faydalı bularak huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; 
Hepinizce malûm olduğu üzere Dördüncü Büyük Kurultayımızın Parti prog

ramımıza ilâveten koymuş olduğu ana prensiplerle Parti programımız cidden 
mütekâmil bir şekil almış, çalışma sistemimizi tayin ve gideceğimiz yolun is
tikametini sarih olarak tesbit eden bir yasa mahiyeti iktisab etmişti. 

Keza, Parti nizamnamemizde iç çalışmalarımız için çok amelî ve tatbikat 
bakımından da o nisbette faydalı bir şekil almıştı. 
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Bununla beraber umumî idare heyetiniz dördüncü Büyük Kurultaydan 
bugüne kadar geçen dört senelik müşahede ve tecrübeleri ve bilhassa değişmez 
Genel Başkanımızın yüksek ilham ve kıymetli irşadlan neticesi olarak gerek 
programımızda ve gerekse nizamnamemizde bazı tadilâtın yapılmasını ve yeni bir 
iki esasın konulmasını lüzumlu görerek bu mevzulara aid hükümleri ve değişik
likleri ihtiva eden yeni program ve nizamname projelerini hazırlamış ve yüksek 
huzurunuza sunmuştur. Yüksek Kurultayınızca tefrik edilen encümen tarafından 
tedkik ve yüksek tasvibinize arzedilen ve Partimizin program ve nizamnamesin-
deki esaslara dokunmıyan ve yalnız iç çalışmalarımıza ve Parti teşkilâtımızın or
ganizasyonuna taallûk eden bu yeni hükümlerin mühimlerini mucib sebeblerile 
ve sırasile mücmelen arzedeceğim. 

PROGRAM 
A-İKTİSAD: 
1 - Ziraî kredi: 
Ziraî kredinin en büyük hedefleri olan çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını 

tamamlamak, ziraî istihsali verimlendirmek ve iyileştirmek, çiftçiyi toprağa ve 
ziraî işletme vasıtalarına sahib kılmak, ziraî mahsullerin sürüm ve satışını kolay
laştırmak ve artırmak hususlarına ciddî bir ehemmiyet verdiğimiz için bu cihetler 
7 nci maddenin B fıkrasında yeni bir hüküm olarak tavzih edilmiştir. 

2 - Ticaret mübadelesi: 
12 nci maddenin eski şeklinde bulunan ve ticarî mübadeleyi alâkalandıran son 

fıkra, iktisadiyatımızın istikbali noktai nazarından faydalı görülmediği için kal
dırılmıştır. 

3 - El işleri ve küçük sanatlar: 
El işleri de dahil olduğu halde küçük sanatlarımızın inkişaf ettirilmesi ve hal

kın mutad işler haricindeki vakitlerinin heder edilmiyerek kıymetlendirilmesi gibi 
zahiren küçük görünen hususların hakikatte ne derecelerde mühim birer iktisadî 
âmil oldukları meydanda olduğundan bu cihetler de programımıza yeni bir mad
de halinde idhal edilmiştir. (Madde - 14). 

4 - Şoseler, devlet yapıları ve şehircilik: 
Memleketi iyi bir şose şebekesine kavuşturmak için yapılıp tatbik edilecek 

olan programda millî iktisad icablarile yurdun emniyet ve müdafaası düşüncesine 
dikkat edilmesi ve ehemmiyetli merkezleri bağlayan ana yollardan bir kısmı ile 
büyük köprülerin Devletçe yaptırılması, vilâyet yollarının umumî ve mmtakavî 
bakımlardan sınıflandırılarak iyi geçid verir bir halde bulunmaları için daimî 
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tamir işlerine dikkat edilmesi ve Devlet yapılan ile şehircilik işlerinde teknik ve 
plânlı esaslara göre çalışılması hususlarındaki ehemmiyet göz önünde bulun
durularak eski 26 ncı maddenin son fıkraları daha vazıh bir şekle konmuş ve yeni 
27 nci maddenin sonuna eklenmiştir. 

B - MİLLÎ TALİM VE TERBİYE: 
1 - İlk tahsil: 
Aziz arkadaşlarımızın da malûmu olduğu veçhile millî talim ve terbiyede esas 

düsturumuz cehli gidermektir. Öğretmen kadromuzun, kifayetsizliğine ve köy 
okullarının azlığına rağmen Partimizin bu yüksek emelini tahakkuk ettirebilmek 
için Maarif vekâletiniz son senelerde bu mevzu üzerinde yaptığı tedkikat 
neticesinde köy eğitmenleri yetiştirip çalıştırmayı muvafık görmüş ve az zamanda 
önemli sonuçlar elde etmiştir. Öğretmen gönderilmesine imkân bulunmayan köy
lerimizin öğretim ve eğitim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere hususî şekil
de yetiştirilen ve yetiştirilecek olan bu köy eğitmenlerinin çalıştırılması ve 
sayılarının süratle çoğaltılması muvafık görülerek köy ilk okul işini ve Parti prog
ramımızın bu mevzua aid ana hükümlerini yerine getirmek için bu sistemin - ilk 
tahsil hakkındaki esaslar gözden uzaklaştınlmaksızın - tamim ve inkişaf ettirilmesi 
maksadile programın 45 inci maddesinde gördüğünüz "B" fıkrası tedvin edilmiştir. 

2 — Yüksek tahsil: 
Üniversitelerimizle yüksek okullarımızın kendilerinden beklenen ilim ve ih

tisas elemanlarını yetiştirecek ve memleket dahilinde ilmî hareketlere destek ve 
kaynak olabilecek bir mükemmeliyete eriştirilmeleri ve bunlann sayı itibarile de 
çoğaltılarak Maarif vekâletinin idaresinde birleştirilmeleri maksadile 45 inci mad
denin eski "F" fıkrası tevsi ve tavzih edilerek yerine "E" fıkra ikame edilmiştir. 

3 — Türk dili üzerinde çalışmalar: 
a) DİL İŞİ: 
Programın 44 üncü maddesinin "g" ve "h" fıkralarından anlaşılacağı üzere 

millî dilin tekâmülü uğrunda şimdiye kadar sarfedilen hayırlı çalışmalara devam 
edilmekle beraber bu kutlu gayretler neticesinde elde edilecek semerelerden 
bütün ilim ve tedris müesseselerinin istifade edebilmesi için bu işin Maarif 
vekâletince sıkı ve şümullü bir nezaret altında düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

b) TÜRK LÜGAT VE ANSİKLOPEDİSİ: 
Şimdiye kadar tedvini müyesser olamıyan Türk lügat ve ansiklopedisinin bir 

an evvel hazırlanabilmesi için eski 45 inci maddede buna aid bir hüküm ilâvesile 
genişletilmiş ve bu suretle yeni 49 uncu maddede görülen şekle konmuştur. 
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4 - Halk terbiyesi: 
a) HALK ODALARI: 
Klâsik okul terbiyesinden başka yurd içindeki büyük kütlenin kültür seviyesi

ni yükseltmek ve görüşlerini düzeltmek, inkilâbımızın kutsal hatıra ve heyecan
larını yaşatmak, Parti umdelerimizin temiz mânalarile icablannı öğretmek hulâsa, 
vatandaşları, bir arada ve bir emel uğrunda yürütmek maksadile kurulmuş olan 
Halkevlerimizin meşkûr mesaisinden Halkevi çalışmasına imkân olmayan yer
lerin de istifadesini temin etmek üzere Halk odaları teşkilâtının yapılması lüzum
lu görülerek programın 51 inci maddesinde bu noktaya da işaret edilmiştir. 

b) SİNEMALAR: 
Aramızda sinemanın; Halk kütlelerinin ahlâk ve karakteri üzerinde yaptığı 

müsbet ve menfi tesirler göz önüne getirilerek milletimizin yüksek ahlâkını ve 
salâbetli karakterini ifsad etmeyecek ve bilâkis manevî bünyemizin sıhhat ve 
selâmetini temin edecek bir terbiye vasıtası olarak inzibat altına alınması ve 
alâkadar makamlarca daha sıkı bir murakabeye tâbi tutulabilmesi için eski 50 nci 
maddenin bu işe aid fıkrası tevsi ve yeni program projesinde 30 uncu madde 
olarak tesbit edilmiştir. 

C - ADLÎ İŞLER : 
Tevkifhane ve hapisaneler: 
Hapisanelerimizin tevkifhanelerden ayrılması hakkında ötedenberi güt

tüğümüz noktai nazarı muhafaza etmekle beraber genç yaştaki mevkuf ve mah
kûmların büyüklerden ayrı bulundurulması hususunun temin edilmesi lüzumu da 
64 üncü maddenin son fıkrasında tasrih edilmiştir. 

Ç - HAYIR CEMİYETLERİ : 
Amme hizmeti gören Hayır Cemiyetlerimizin ve bilhassa bunlardan umumî, 

hususî ve beledî bütçelerden yardım görenlerinin gelişi güzel sarfiyat ve israfatta 
bulunmalarına mâni olacak bir şekilde murakabeleri lüzumlu ve faydalı görül
düğünden bu cihet de yeni tedvin edilen 68 inci maddede tebarüz ettirilmiştir. 

NİZAMNAME 
Aziz arkadaşlar; 
Programda yapılan değişikliklerin ve yeniliklerin nelerden ibaret bulun

duğunu arzetmiş bulunuyorum. Sözlerime nihayet vermeden biraz da nizam
namede göreceğiniz yeni maddeler hakkında maruzatta bulunacağım : 

Bilirsiniz ki, şimdiye kadar meri olan nizamnamede Genel Başkan vekil
liğinin kime tevcih edileceğine dair hiç bir kayıd mevcud değildi. Bu cihetin 
vazıh ve her türlü tereddüde mâni olmasındaki ehemmiyet izaha muhtaç ol
madığından 27 nci madde bu maksadı temin için ilâve edilmiştir. 
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Nizamnamenin 28 inci maddesi de yeni bir hüküm olarak nazarı dikkatinizi cel-
bedecektir. Hükümet ve Parti Birliğine dair Gen. Baş. Kur. tarafından 18 - VI - 1936 
tarihinde ittihaz edilen kararın tatbik mevkiinde kaldığı üç seneye yakın bir 
zaman zarfındaki müşahedeler, bu vaziyetin idamesinde bir fayda olmadığı 
kanaatini tevlid etmiş ve bir murakabe cihazı olan Partiye daha emin ve salim bir 
faaliyet imkânı temin edebilmek için evvelemirde Genel sekreterlikle Dahiliye 
vekâletinin biribirinden ayrılmasına lüzum görülmüştür. Aym sebebin vilâyetler-
deki teşkilât üzerinde müessir olması icab edeceğinden vilâyet Parti reisliklerinin 
de valiliklerden tefrik edilmesine zaruret hâsıl olacağını takdir buyurursunuz. 
Esasen Gen. Baş. Kur'un yukarıda arzettiğim kararından kasdedilen gaye Hükümet 
ve Parti işlerinin bir ahenk dahilinde sevk ve idare edilmesi imkânının teminin
den ibaret iken maksadın hâsıl olmamasını ve buna mukabil matlûb ahengin 
behemehal tesis ve teminine zaruret bulunması genel sekreterlik makamında 
bulunacak zatın parti kabinesinde yer almasını icab ettirmiştir. Bu suretle Genel 
sekreterin halkın şikâyet, dilek ve ihtiyaçlarına müteallik meseleleri kabinedeki 
arkadaşlarile görüşüb anlaşarak halletmesi ve Devletin iç ve dış politikası üzerin
de devamlı bir surette tenevvür ederek Parti işlerini ona göre sevk ve idare edebil
mesi mümkün olacağı gibi Parti başkanlıklarından ayrılan valilerin de Parti iş
lerini az çok bir Devlet işi addederek bu işlerle alâkalarını temin edecektir. 

Nizamnameye koyduğumuz yeni hükümlerden birkaçı da Partimizin Büyük 
Millet Meclisindeki ana grubundan başka (Parti Müstakil grubu) adı ile yepyeni 
bir murakabe uzvunun doğmasını temine matuf olanlarıdır. Partimizi, tıpkı diğer 
grubumuz gibi Büyük Millet Meclisinde temsil edecek olan Müstakil Grubun ne 
suretle teşekkül edeceğine, vazife ve salâhiyetlerinin nelerden ibaret olacağına 
müteallik tafsilâtı nizamnamenin 117 nci maddesile 124 üncü maddesi arasındaki 
6 maddede bulacaksınız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Çeyrek asırlık siyasî tarihimizin pek dağdağalı geçen safahatı göz önüne 

getirilirse tek fırkalı kalmanın, aziz ve mübarek vatanımızın yüksek menfaat
lerine en uygun bir siyaset olduğu teslim edilir; fakat buna mukabil tek bir siyasî 
teşekküle mensub âzâdan vücud bulan bir mecliste kendi kendini tenkid ve 
murakabe imkânlarının da teminine zaruret bulunduğu red ve inkâr edilemez bir 
hakikattir. Yüksek tasvib ve müzaheretinize mazhar olduğu takdirde (Parti Müs
takil Grubunun) bu pek mühim ve hayatî vazifeyi tamamile başarabilecek dinç bir 
kuvvet ve zinde bir uzviyet olacağına kani bulunuyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; 
Nizamnamenin şimdi sıra itibarile 138 inci olan eski 128 inci maddesine de 

nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Bu maddenin Partili Mebus arkadaşlarımızı 
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birtakım memnuniyetlere riayetle mükellef tuttuğunu bilirsiniz. Bundan maksud 
olan gaye, arkadaşlarımızı haddi zatinde belki pek meşru olan birtakım haklardan 
mahrum etmekten ziyade, aziz partimizin yüksek otoritesini ve alâkalı arkadaş
ların şahsî şeref ve haysiyetlerini korumaktan ibarettir. Bunun da yüksek tas
vibinize lâyik görüleceğini ümid ederim. 

İşte aziz arkadaşlar, gerek program ve gerekse nizamnameye konan belli baş
lı hükümleri arzetmiş bulunuyorum. Diğer ufak tefek detay ve ilâveler hakkında 
ayrıca izahat verib ve kıymetli vakitlerinizin israf edilmesine meydan ver-
miyeceğim. Maruzatıma nihayet verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selâm
lar, Partimizin tekâmül ve inkişafında pek müessir birer âmil olacaklarına emin 
bulunduğum bu lâyihaların yüksek tasvibinize iktiran etmesini temenni ederim. 
(Alkışlar). 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Müstakil grub hakkında anlamadığım bazı 
noktaların tenevvürü için bir kaç söz söyliyeceğim ve bir kaç sual soracağım: 

Şimdiye kadar bildiğimiz tarz şu idi: Mühim ve esaslı meseleler Partide 
mevzubahs olur, orada istenildiği kadar müzakere ve münakaşa edilir; varılan 
netice Parti mebuslarını bağlar. Partide müzakere edilmemiş olan meseleler de 
Mecliste herkes, tabiî malûm ve muayyen olan hududlar dahilinde, her tenkidi 
yapmakta, her şeyi söylemekte serbestin Vaziyet öyle idi. Şimdi anlamak is
tediğim meseleler bundan böyle Partide mevzubahs edilmemiş ve dolayısile bir 
karara bağlanmamış olan meseleleri Mecliste mevzubahs etmek, bu babda sual 
sormak, bu babda tenkid yapmak, yalnız seçilecek 21 kişiye mi mahsus olacak, 
yoksa eskisi gibi mi? (Eskisi gibi sesleri) Bunda sarahat yoktur. Dolayısile eskisi 
gibi olacağı akla geliyor. Fakat konuşurken bazı arkadaşlarda tereddüd gördüm. 
Binaenaleyh ister encümen Reisi, ister münasib göreceği bir zat bu ciheti tavzih 
ederse faydalı olur. 

İkinci mesele : Şimdiye kadar esaslı meselelerde, mühim meselelerde karar, 
Partide alınırdı. Şimdi ise 21 arkadaş Partinin müzakerelerine iştirak edemiyecek-
tir. Yalnız hazır bulunacaktır. Binaenaleyh karar alındığı vakit müessir 
olamıyacaktır. Müessir olmaktan maksad bu husustaki düşüncesini bu kürsüden 
söylemek ve mümkün olduğu kadar o düşüncesine taraftar toplamaktır. Bu 21 ar
kadaştan bu hakkı ekseriyetin verdiği bir kararla, nezediyoruz; bizim böyle bir 
hakkımız var mıdır? 21 kişiyi kararlarda müessir olmak hakkından mahrum ede
bilir miyiz. Acaba daha doğru olmaz mı idi ki bu işi yapmak istiyen kim olabilir? 
Bunu bilelim. Bir adam asıl karar verildiği zaman bu haktan mahrum kalmak is
temem derse ne olacaktır. Benim söylemek istediğim, bir defa bunu isteyen kim
ler varsa onlar arasmda bir seçim yapılsın. Zira başka bir cihet vardır: Bu arkadaş
lar Mecliste fikir, beyan edecekler, söz söyliyecekler fakat evvelden verilmiş bir 
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karan - 417 kişiyiz galiba - 390 küsurunu bağlıyan bir karar üzerinde söz söy-
liyecekler, fakat müessir olamıyacaklarını kendileri de biliyorlar. Onları dinliyen-
ler de biliyor, herkes biliyor. Binaenaleyh bunların vazifesi bir çok noktalarda ef
kârı umumiyeyi tenvir bakımından mühim olabilirse de böyle ekseriyet kararile 
bu adamı bu vaziyete sokmak belki istemiyor. Falanca adam böyle olacaktır 
demek biraz güç geliyor bana. Bırakalım kendilerine 21 kişi çıkarsa ne âlâ, 40 kişi 
çıkarsa içlerinden seçeriz. 

Sonra deniyor ki bunlar vekil olamazlar. Bu da doğru değildir. Bence madem 
ki bunlar Parti tarafından tavzif edilmiş arkadaşlardır. Böyle bunlarda bir tenkis 
yapmak doğru olmaz. Amma diyeceksiniz ki 417 den kaç kişi vekil olacaktır. O 
başka. Onun için sarahaten böyle vekil olamaz demek doğru değildir. Çünkü vekil 
olduktan sonra bu vazifeden sarfınazar edecektir. Böyle bir kaydın konulmasına 
taraftar değilim. Söyliyeceklerim bundan ibarettir. Bunlara cevab verecek kimse 
cevabını versin. 

HAKKI KILIÇOĞLU (Muş) - Arkadaşlar, Ebedî Şef Atatürk istiklâl ve hür
riyetin, fikir ve vicdan hürriyetinin bütün mazinin müzahrafatını silib süpüren bir 
ıslâh sembolü oldu ise, İnönü de bir sükûn, bir tanzim ve bilhassa İsmet devrinin 
bir sembolü olub kalacaktır. 

Bence, Partimizin tüzüğünde yapılan bu ufak yenilik bu sembolün bir mah
sulüdür. Ben bunu minnet ve şükranla karşılarım. Bilhassa yapılan tadilât arasın
da Parti müfettişleri ile müstakil grub vardır. Eskiden de Parti müfettişleri vardı. 
Fakat bunlar bir müfettişten ziyade kendilerine bir mevki, bir saha bulmak için 
yapılmış ayrı ayrı vaziyetlerdi. Çünkü bir adama 15, 20 vilâyet verilirse o adam 
orada hükümdar kesilir, sözümü mazur görsünler. Sonra bu Partice bertaraf edil
miştir. Fakat müfettişsiz Parti işleri de yürümez. Bunun faydalarını işe başladık
tan sonra göreceğiz. 

Müstakil Gruba gelince : Arkadaşlar, insanlar peygamber dahi olsalar hatadan 
salim olamazlar. Onun için bir insan tenkid edilmez, yaptığı iş münakaşa edilmez, 
hataları yüzüne vurulub gösterilmezse kendisi daima işlerini doğru yaptığına kani 
olur. Binaenaleyh her ne yapıyorsa mademki itiraz görmüyor, mademki herkes 
beğeniyor iyidir diyerek bu yolda yürür. Amma bu yolda yürümenin faydalı ol
madığını ve hattâ çok zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir murakabenin 
Vekiller Heyetini daima canlı ve müteyakkız bulunduracağından onlarda kendi 
bürolarının derece derece memurlarını müteyakkız bulunduracağından bu halk için 
çok iyi ve hayırlı olacak ve daima işler doğru bir şekilde yürütülecektir. Onun için 
Müstakil Grubtan bu faydayı pek fazlasile bekliyor ve zannediyorum ki bu kanaat 
üzerinedir ki Partimiz de bunu tüzüğüne en canlı bir madde olarak koymuştur. 
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Bu müstakil grub ne yapacaktır? Heyeti umumiyemize müessir olacak mıdır? 
Olabilir. Eğer buna ayrılacak arkadaşlar hakikaten maksadı kavramış ve 
murakabenin ne demek olduğunu bilmiş ve samimiyetle bu vazifeyi görürlerse 
bunun faydalı olacağına ben kaniim. Mikdar belki azdır. Fakat bu etaptır. Bundan 
alınacak neticelerin faydasına göre belki bunlar arttırılabilir, iyiliğe doğru atılmış 
hatvelerden birisidir. Binaenaleyh bunu düşünenleri, tanzim edenleri ve yüksek 
huzurunuza getirenleri en yüksek saygı ile anmağı bir vazife bilirim. 

HAŞİM GÜR (Manisa delegesi) - Arkadaşlar; çok kuvvetli ve kudretli bir el 
tarafından kurulmuş çok sağlam esaslara istinad ettirilmiş olan Partimizin Beşin
ci Büyük Kurultayına iştirak etmek üzere vilâyetimden delege olarak ayrılmış 
bulunuyorum. Partimizin esas nizamnamesi Partimizin ve bütün tamimleri, Par
tililerin söz almış olması, hissiyatım, düşüncelerini, duygularım, heyecanlarını 
her tarafta, her vesile ile izhar etmelerini âmir bulunmaktadır. Buna binaendir ki 
bendeniz de bu günkü heyecanlarımı ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, C.H.P. sinin her büyük kurultayı Parti tarihinde, yalnız Parti 
tarihinde değil, o Partinin yarattığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yalnız Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde değil, Türkiye Cumhuriyetine taallûk eden hâdiselerin bir 
şeref hâlesi teşkil ettiği cihan tarihinde de mühim bir dönüm noktasıdır. Çünkü ar
kadaşlar C.H.P. hiç bir yerde eşine tesadüf edilmiyen bir tarzla ve bir çok büyük 
dâvalarla ortaya atılmış ve çok şeyler yapacağım demiş ve nihayet bütün tasav
vurlarını, bütün düşündüklerini meydana getirmekle dünyada bazılarının dikkat 
nazarlarını, bazılarının hased nazarlarını celbetmiştir. 

Millî Şefimiz açış nutuklarında mühim bir noktaya işaret buyurdular. Atatürk 
büyük millî dâvaya millet içinde vücudlandırırken, Kurultayı ana temel ittihaz et
mişti, dediler. Bu, Parti bünyesinin Kurultaya verdiği ehemmiyet ve Kurultayın 
arzettiğim gibi Parti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu çok canlı bir surette 
tebarüz ettiriyor. Onun içindir ki bu tarihî anda buna iştirakten hepimizin düşün
düklerini anlatmamız, Partinin tahmil ettiği bir vecibe teşkil ediyor. Nizamname 
Programın heyeti umumiyesini bendeniz de tedkik ettim. Nihayet Müstakil Grub 
teşkilâtını şu noktadan faydasız buluyorum. Buraya seçeceğimiz arkadaşlar, grub-
da reylerini izhar edemiyecekler, Mecliste izhar edeceklerdir. Eğer grubda izhar 
edecek olurlarsa belki kendilerinin kıymetli bir düşüncesi o anda başka bir karar 
alınmasını intaç edecektir. Bunu orada söylemiyerek Mecliste söylemeleri, Parti 
kararının haricine çıkmayacak olan arkadaşları yine kendi arzu ettikleri karan 
vermeğe sevkedeceğinden hiç bir veçhile müessir olamıyacaktır. 

İkinci bir nokta olarak da şunu düşünüyorum : Ben şahsen delege sıfatile 
içimizden Parti namzedi olarak seçilmiş olan bir arkadaştan, o arkadaşm grubda 
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müdafaa yapmak hakkını nezetmek sıfat ve salâhiyetini kendimde nasıl bulurum. 
Bu itibarla bu 21 arkadaşı seçebilmek için kendimde o sıfatı göremiyorum. Ar
kadaşlar; şunu da arz ve tebarüz ettirmek istiyorum: Bizi murakabe eden yok 
mudur? Bizi murakabe eden bütün bir millet vardır. O millet, murakabesinin ver
diği neticelerini zaman zaman tamamen tecelli ettirmiş ve göstermiştir. Bunun için
dir ki, Parti namına Meclisten seçeceğimiz arkadaşlar, yaptıkları hizmetin, çıkardık
ları kanunun isabetinden emin olmalıdırlar. Genel Sekreterlikçe tevzi edilmiş olan 
4 üncü Büyük Kurultay dileklerinden isaf edilenlerin hulâsası bunu gösteriyor. 
Binaenaleyh bu varlıklar ortada iken bu seçilecek 21 arkadaşın Parti Grubunda söy-
liyecekleri sözler her halde müessir olacak iken onların orada söz söylemek ve rey 
vermekten mahrum olmasını bendeniz asla muvafık bulmuyorum. 

Nizamnamede ilişmek istediğim bir nokta da şudur: Eski ahkâma göre 18 yaşım 
bitirmiş olan ve Parti nizamnamesinde yazılan evsafı haiz bulunan kimseler Par
tiye âzâ kaydedilirdi. Şimdi bu tâdil ve 22 yaşını ikmal eden şeklinde tashih edil
miştir. Halbuki 18 yaşını ikmal eden bir genç evleniyor. Yine 18 yaşım ikmal 
eden bir genç, iş kanununun bütün daha büyük işçilere tahmil ettiği iş tahmil 
ediliyor. Hulâsa her şeyi ve bütün sıfatları iktisab ediyorken ne için Partiye gir
mesin? 18-22 yaş arasındaki geçecek zaman zarfında neden dolayı beklesin. 

Arkadaşlar, nizamnamemizin 8 inci ve yeni nizamnamenin 10 ncu maddesin
de şöyle bir kayıd vardır. "Partimizin bir rozeti ve marşı vardır." Partililer için çok 
lüzumlu olan bu marş ve rozet şimdiye kadar her nedense çıkmamış ve çıkarıl
mamıştır. Muhitten geliyorum. Muhitte yaşayan bütün Partili arkadaşlar bu 
alâmeti farikayı istiyor, bunun çıkarılmasını istiyor. Bu münasebetle sözü bir nok
taya temas ettireceğim : Bu maddeye bir fıkra ilâvesini arzedeyim. O da "Partinin 
Atatürk marşı vardır". Arkadaşlar, biz söylemiyoruz, bütün cihan söyliyor. Bütün 
cihan takdir ediyor ki, hiç bir millet bağrında Atatürk kadar büyük bir insanı, bu 
benim milletimdendir, diye basamamıştır, sıkamamıştır. Bu ancak Türk milletine 
nasib olmuştur. Onun yarattığı Partinin kendisine ebedî bir hürmet hatırası teşkil 
etmesi için bir Atatürk marşı yapılmasını çok yerinde ve çok isabetli görüyorum. 
Bu marşın şeklini mütehassısları tesbit etsin. Yalmz gönül istiyor ki, bu marş, 
mütareke esnasında vatana ve millete hücum etmiş olan ümidsizliği ifade etsin. 
Bu marş milleti saran yeis gibi bir halde bulunan Karadenizin bağrını çizerek on
da yürüyen geminin seslerini tanzir etsin. Bu marş, ol geminin içinde bulunan en 
büyük adamın tefekkürünü, yıldırımlara benzeyen gözlerinin nüfuzunu ifade et
sin. O marş, felâkette karanlık bir geceye dönmüş olan Samsun'a o büyük adamın 
ayak bastığı anda güneş doğduğunu tanzir eden manzarayı canlandırsın. Bu marş 
Atatürk'ün terkibine, tanzimine başladığı kuvvetin o andaki dağınık vaziyetini 
ifade etsin. Ümidsizlik, perişanlık içinde o büyük kurucunun gürleyen sesini, 
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Büyük Partinin nüvesini teşkil eden ilk kongrenin açılış seslerini bize anlatsın. 
Gene bu marş, saltanatın bozulmuş, çatlak sesini, bunun karşısında Büyük Millet 
Meclisinin çıkardığı gür, kuvvetli, millî sesi ifade etsin. Gene bu marş, millî savaş 
hazırlığını milletin bu savaşa nasıl atıldığını anlatsın. Marş, bu savaşta mühim iş
ler gören kağnı seslerini ve babam Memed, kocam Memed, vatanı kurtarmak, in
tikamınızı almak, canımı da malımı da, bütün varlığımı da feda edinceye kadar 
çalışmağa azmettim. Müsterih olunuz, diye gürleyen ve sırtında cephane taşıyan 
Türk kadınının bu eşsiz kahramanlığını da ihtiva etsin. 

Bu marş, şekilleri, muhabbetlerile bir Türk dünyaya bedeldir, kahraman Türk 
piyadesinin yerleri titreten ayak seslerini, Türk süvarisinin, Türk topçusunun gök
leri inleten seslerini de ihtiva etsin. Türk şehidlerinin, biz öldük, siz varolun, Türk 
malûllerinin, biz malûl olduk, milletim sen yaşıyorsun, diye hiç bir millet ef
radının söyleyemiyeceği kalbî sözleri de tanzir etsin. 

Nihayet bu marş, Ulu Önderin, Ebedî Şefin en büyük Türk ordularına, 
Hedefiniz Akdenizdir, marş! ileri! diye verdiği eşsiz kumandanın ve bunun 
akabinde kahraman Türk ordusunun bir aslan gibi saldırışının verdiği heybeti, 
dehşeti ve yıldırım süratini de bize göstersin. Türk süngüsünün, benim en yakış
tığım el, Türk elidir, diyen sesini ve bin bir imanla dolu Türk askerinin elindeki 
süngünün çıkardığı sesleri de bu marş ihtiva etsin. 

Arkadaşlar, marş hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir. 
İkinci arzedeceğim... 
BAŞKAN - Bunlar maddelere taallûk eder, o zaman söylersiniz. Şimdi heyeti 

umumiye hakkında söylemeniz lâzımdır. 
HAŞİM GÜR (Manisa delegesi) - Bunlar maddede yoktur. Bir takrir vere

ceğim. Onun için bunları izah maksadile söylüyorum. Bir noktayı arzetmek is
tiyorum. Elimizdeki hülâsalar şimdiye kadar Partimizin yaptığı büyük işleri bize 
gösteriyor ve bundan sonra, daha büyük işler yapacağız. Ancak, gerek Partinin ve 
gerek Halkevlerinin iş yapabilmesi için mutlaka kendilerine birer bina lâzımdır. 
Bina bulamamaktan mütevellid müşkül ıstırabları binasız muhitlerde, yaşayan ar
kadaşlarımız çok yakından bilirler. Gerçi Partimiz bir çok hayır cemiyetlerini de 
himayesi altına alması sebebile vilâyet hususî idarelerinden, belediye bütçelerin
den yardım görüyor ve tedricen bu binalar yapılıyor. Ancak, Partimiz, nasıl 
Hükümet işlerinde tedricî bir tekâmül nazariyesine istinad ediyorsa bu işte de bu 
şekilde cezrî hareket etmesi lâzımdır. Bunun için vilâyet hususî idarelerile, 
belediyelerin yardımları ve mahallî varidat karşılık gösterilmek suretile umumî 
idare heyetinde istikraz akdedilerek bu paralarla Parti binaları bulunmayan 
vilâyet ve kaza merkezlerinde Parti binalarının yapılmasının programa alınmasını 
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arzediyorum. Bunun için de bir teklif takdim ediyorum. (Bir dilektir sesleri). 
Bunun programa girmesini istiyorum, dilek değildir. 

HALİL DİLMAÇ (Çanakkale delegesi) - Sayın arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Halk Partisinin nizamnamesinde yapılması teklif edilen ve sayın Genel Sek
reterimizin gayet vazıh olarak anlattıkları değişiklikleri, bu tadillerin sayısız fay
dalarını arzetmeden evvel biz murahhasların henüz bu dakikaya kadar izhar 
edemediğimiz kendi duygu borcunu arzetmekliğime bir dakika müsaadenizi rica 
edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı açılırken Büyük 
Değişmez Genel Başkanımızın Türk milletine ve cihanın barış sever milletlerine 
bütün insanlık için saadet ve refah istiyen bütün beşer kütlesine hitab ettiği âlem
şümul nutuklarında biz murahhaslara ayırdığı şerefli ve onurlu iltifatların bütün 
murahhaslar adına şükran borcunu ifa ediyorum. 

Aziz arkadaşlar; Kurultaya katılmak üzere yurdun dört bucağından gelen biz 
murahhaslar temsil ettiğimiz memleketlerin, muhitlerinin taşından, toprağından 
Yüksek Kurultayımıza, şerefli Partimize ve Partimizin Büyük Değişmez Ebedî 
Başkanımıza selâmlar getirdik. Onların derin hürmetlerini getirdik. Sarsılmaz 
bağlılıklarını Yüksek Kurultayın ön söz olarak arzetmeği vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlar; C.H. Partisinin değiştirilmek üzere teklif edildiği bu mad
delerin hiç şüphesiz cihan tekâmül sahasında siyasî, iktisadî ve içtimaî sahalarda 
Türk milletinin gösterdiği ve göstereceği mazhariyetler bu tekâmül kanununun 
mevzulanna daha uygun olacaktır. Partimizle ferdler arasında daha sıkı bir bağlılık 
daha heyecanlı bir çalışma ve alâka uyandıracak ve hayatın her sahasında muvaf
fakiyetin mazhariyetin değişmez bir âmili olan düşünce birliği, işbirliği, kanaat uy
gunluğunu Parti kanalile yurdun en ücra köşesine ve bütün yurddaşlara kadar 
yayılmasına âmil olacağı kanaatindeyim. Bu kararlar verilirken, bu tedbirler alınır
ken hiç şüphe yok hepimizin düşüncesi yurd ve yurddaşlara daha geniş bir refah 
malzemesi hazırlamak ve bu gaye üzerinde bu kararlan kabul etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlar; şuna eminim ki bu kararlar verildikten, bu tedbirler alındık
tan sonra bunları fiiliyat sahasına çıkaracak biz Partililerde fikir beraberliği, bir
liği ve bütünlüğü vasıfları tamamile mevcuddur. Biz Partinin şerefli işareti olan 
altı okun çizdiği istikametlerde Büyük Millî Başkanımızın gösterdiği ve gös
tereceği hedefe birlik, beraberlik ve bütünlüğü bir inan ve iman olarak, bilen ve 
yürüyen Particileriz, işte bu birlik, beraberlik ve bütünlük ruhu ile biz temsil et
tiğimiz memleketten şu intibalarla ayrılmış bulunuyoruz. Türk milleti çok sevdiği 
medeniyet yolunda, Türk milleti çok sevdiği insaniyet yolunda Türk milleti çok 
sevdiği sulh yolunda olduğu gibi, Türk milleti icab ederse, muztar kaldığı zaman 
Büyük Başkanın, Millî Şef İsmet İnönü'nün etrafında tek bir kalb ve bir kütle 
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halinde bir birlik ve bütünlükle toplanacaktır. İşte muhitlerimizden aldığımız bu 
ilhamlarla Yüksek Kurultayın huzurunda biz Partililer and içeriz ki nereden, han
gi taraftan, hangi şiddet ve hangi tarzda bir rüzgâr eserse essin, hâdiseler ne şekil
de gösterilirse gösterilsin, hâdiseler ne kadar sert ne kadar geniş fırtınalar, kasır
galar yurdun hangi tarafında koparsa bütün yurddaşlar tek bir kalble çalışan bir 
kütle halinde karşı duracağız (Alkışlar). Aziz arkadaşlarım; tadili teklif edilen 
maddeler arasında benim kanaatimce en uygun iki madde vardır. Bunlardan birisi 
21 kişilik müstakil grubun teşekkülüdür. İkincisi İl Yön. Kurul başkanlığının 
valilerden alınacağı ve kendi özünden çıkacak bir başkana tevdii hakkındaki mad
dedir. Bunlardan birincisi bütün milletin istediği murakabe keyfiyetinin biraz 
daha genişlemesidir, ikincisi, arkadaşlar bu bir meseledir ki Partimizin doğduğu 
tarihtenberi bu güne kadar mutemedler mıntakasının çokluğu ve valiler hakkında 
müsaadenizle küçük bir mukayese yapacağım. Bu son kararın belki isabetli bir 
karar olduğunu hepiniz tasdik etmiş olacaksınız. Arkadaşlar, bilirsiniz ki Parti 
kurulurken millet Balkan harbinden, umumî harbden, İstiklâl Harbinden henüz 
çıkmış ah devrinden oh devrine yeni girmişti. Bunun için sakin sakin dağdağasız 
bir hayat istiyordu. Eski Parti nizalarından ürkmüştü. Onun için Parti işine muh-
teriz bir vaziyette bulunuyordu, işte bu sıralarda Partimiz müfettişlikler ihdas et
miştir. Bunlar vilâyetlerde tedkikler yaptıktan sonra mutemedlikler yaptılar ve 
birer birer müteşebbis mahiyetini iktisab ettiler. Bunlar bidayette pek ehemmiyet
li değildi. Fakat gün geçtikçe mutemedler nüfuzlu şahıslardan teşekkül etmeye 
başladı. Nüfuz ve salâhiyet bir noktada, itiraf edelim ki, bu salâhiyet, nüfuz ve 
emniyet derecesile kabiliyet ve kudret derecesi mütevazin bir şekil teşkil etmiyor
du. Onun içindir ki, Parti ile Hükümet arasında bazı küçük geçimsizlikler ve 
hâdiseler meydana gelmişti. Fakat iş müntahab Başkanlıklar safhasına girince 
Parti kemmiyet ve keyfiyet itibarile yükselmişti. Halk da her hususta Partiyi ken
disinin muini ve müzahiri olarak addetmişti. Bu hal partinin mütekâmil bir dev
resi olarak telâkki ediliyordu. Fakat bilâhare valilere intikalinden dolayı her gün 
Partiye karşı halkta bir alâkasızlık baş göstermiştir. Hattâ bir kayid muamelesine 
dahi lüzum görmemek için Partinin kapısından geçmiyenler olmuştur. Bendeniz 
13 yıldanberi fasılasız olarak Parti içinde çalıştığım için bu söylediğim sözler 
tamamen hakikate müsteniddir. Alâkadar oldum ve çok tedkik ettim. Acaba Par
tiye karşı başlayan bu alâkasızlık neden ileri geliyor? Gördüm ki, sebeb şahıslar
da, valilerde filân değil şekillerdedir. Yani iki duygunun muhite yayılmış olmasın
dandır. Birincisi kimi kime şikâyet edeceğiz, ikincisi, her hangi bir şahıs Parti 
mümessili olan bir şahsa her hangi bir dilek için şikâyette bulundu ise, bir çok ar
kadaşlarımız bilirler ki, alacağı cevab şudur: Arkadaş söz torbaya girmez, bir is
tida getir. Müracaat eden herhangi bir köylü gider bir istida yazdırır getirir. Far-
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zedelim ki, dileğinin esası bir verginin iki kere tahakkuk etmiş veyahud iki kere 
alınmış, istidayi vali defterdarlığa, defterdarlık varidata havale ediyor. Kayda 
yazılan dilekçe sahibinin iki kere vergi verdiği tahakkuk etmemiştir, deniyor. 

İşte bu misalde olduğu gibi Parti mümessillerine yapılan müracaatların, 
hemen denilebilir ki, onda dokuzundan müsbet bir netice alınmamıştır. 
Binaenaleyh, memlekette (kimi kime şikâyet edelim?) hissi hâsıl olmuş ve Par
tiye karşı bir alâkasızlık başlamıştır. İkincisi; herkes Particidir, bütün devlet 
memurları Particidir, 18 yaşını ikmal etmiş olan bütün gençler Particidir. Tabiî 
ekaliyetler Parti umdelerinden hariç tutulabilir mi? Hayır. O halde halkın içinden 
Parti diye bir şey niye ayrılsın? Bu duygu aşk sahihlerinin aşkını söndürmüş. Ne 
için bir taahhüdname doldurayım. Nefsimden, icab ederse kanaatimden feragat 
edeyim, demiştir. Bundan dolayıdır ki, kayıd muamelesi hemen hemen kalmamış. 
Halbuki, Parti kendi özünden bir Başkanın idaresine intikal ederse Partinin kem-
miyet ve keyfiyeti o derece tekâmül etmiş olur. İl Yön. Kurul başkanı ocaklardan 
başlayarak seçile seçile İl Yön. Kurul'a geldiği zaman ikinci bir seçimde o muhitin 
yine sevgi ve saygısmı kazanmak için kanun hükümlerinden istifade etmesini ve 
her hangi bir müracaati iyi karşılamasını bilir ve bu suretle halka önderlik eder. 
Bütün halkın dilekleri böylece meydana gelir. 

İşte arkadaşlar; bu yüzdendir ki, Partinin vazifesi, halkı Devletin kanunlarına 
riayetkar kılmak, Hükümet nizamlarına hürmetkar kılmak, bunlardan istifade et
mesini bilmiyen yurddaşlara da ön ayak olarak yol göstermesidir. Söyliyecek-
lerim bunlardan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) - Nizamnameye aid olmak üzere açtığımız heyeti 
umumiye müzakeratmın... (İşitmiyoruz, kürsüye sesleri). Peki kürsüye gelerek 
söyliyeyim. Elimizde mevcud nizamname mahiyeti itibarile mevcuddur. Yani 
yaşamaktadır. Ancak bunların üzerinde bazı kısımlar tadil edilmiştir. Binaenaleyh, 
yeniden mevzubahs olan bir keyfiyet telâkki edilerek heyeti umumiyesinin ihtiva 
ettiği her meselenin teferruatı üzerinde mütalea dermeyan etmek vaziyeti bizi 
uzun boylu müzakereye sevkedecektir. Söz almak lâzımgelirse bence Partinin 
Genel Sekreterliğinin tadil için bahsettiği mevzuları esas ittihaz ederek onun leh 
ve aleyhinde söz söylemek lâzımdır ki, heyeti umumiyesinin kabul veya reddine 
sebebiyet verecektir. Çünkü heyeti umumiyesinin ne olduğu hakkında bir kanaat 
hâsıl etmeden söz söylemek doğru olamaz. Heyeti umumiyesi hakkında söylenen 
söz eğer menfi ise kabul olunmaz, müsbet ise kabul olunur. Onun için heyeti 
umumiye hakkında söyleyeceğimiz sözler ancak tadillere müteallik olarak söy
lenmelidir. Onun için makamı riyasetten ve arkadaşlardan bu çerçeve dahilinde 
söz söyliyerek vakitlerimizin ziyana uğratılmamasını rica ederim. (Doğru sesleri, 
alkışlar). 
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SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Arkadaşlar; muhterem Nizamname encümeninin 
yapmış olduğu mazbata hakkında bir fikir beyan etmeden evvel muhterem Hik
met arkadaşıma cevab vermek istiyorum. Eski nizamnamede olduğu gibi yeni 
nizamnamenin 113 ncü maddesinde de her mebus her meselede söz söylemekte 
Mecliste serbesttir. Sonra, Müstakil Grub arkadaşlarının yeni nizamnamedeki 
salâhiyetleri grubda müzakereye iştirak etmemek ve rey izhar eylememektir. 
Fakat Mecliste serbesttirler. Bendenizce şöyle daha muvafık olmaz mı? Grubta 
müzakereye iştirak etsinler ve Heyeti umumiye kararma icabet etmemiş olsalar. 
Grubda bir mesele hakkında karar verildi mi müstakil arkadaşlar Mecliste de ser
best kalsalar daha muvafık olmaz mı? 

Sonra, mazbatanın 62 nci maddesinin bir fıkrasında, memurun Fırkaya intisab 
edebilmesi için ya istifa edip meslekinden ayrılacak, yahud da tekaüd olacak, 
Halkevinde vazife alabilecek. Bu, memurin kanununun bir maddesini teyid eder 
mahiyettedir. Bu bendenizce zaiddir. Memurin kanunu yapılırken, bendeniz bir, 
iki sene encümende bulundum, memur siyasetle iştigal edemez, denildi. Ben 
bunun şahsen aleyhindeyim arkadaşlar. Çünkü, Hükümet, Cumhuriyet Hükümeti, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümeti, memur da onun memuru. 

Bunlar Fırka ile alâkadar olamazlar, deniliyor. Tasavvur buyurun, meselâ, bir 
kazada intihab var. Buna hangi kaymakam seyirci kalabilir? Ben o vakit bu kay
dın konulmaması için uğraştım. Fakat ekseriyetle kabul edilmiştir. Şimdi burada 
öyle bir fıkrayı, amelî kıymeti olmayan bir maddeyi yaşatmaktansa memurin 
kanunu zaten Fırka grubunda bir encümeni mahsusla yeniden tanzim ediliyor. O 
fıkrayı tamamen kaldırsınlar. Memur arkadaşlar da dahil olsunlar. Çünkü biliyor
sunuz her yerde Fırkada çalışan, Fırkayı canlandıran memurlardır. Bendeniz o 
fıkranın tayyinin taraftarıyım. 

ŞÜKRÜ NAYMAN (Kayseri delegesi) - Sayın arkadaşlar; 1935 yılının 
Mayıs 9 ncu günü Ebedî Şef Atatürk'ün çevresinde Dördüncü Büyük Kurultayı bu 
kutsal evimizde açtığımız gün, bu gün tadili ile meşgul bulunduğumuz eski tüzüğü 
o Kurultayın tasvibine sunmuşlardı. Bu tüzük Kurultayın tasvibine arzedildiği 
zaman Türkün kaybolan ana dilinden aranmış, bulunmuş bir çok ıstılahlarla, 
Kurultayın huzuruna sevkedilmişti. O gün biz ıstılahları seve seve alkışlar arasın
da kabul ettik. Bir çok hatibler söz aldılar ve o ıstılahları şiddetle alkışladılar. Bu 
gün görüyorum ki yeni nizamnamede o ıstılahlar hemen tamamen değişmiştir. 

Arkadaşlar; eğer bu eski ıstılahlar, eski tüzükteki ıstılahlar dilimizin ana bün
yesine uygun değil idiyse, o gün ne için alkışlarla kabul ettik? Eğer uygunsa bu 
gün neden onu beğenmiyerek geri dönüyoruz? Anlıyamadığım işte budur. En
cümenin esbabı mucibesini okudum. "Dil çalışmalarının verdiği son neticeler 
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bunu icab ettirmektedir" diyorlar. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bu, 
Atatürk'ün eseridir. Türkçede bir darbı mesel vardır; yanlış hesab Bağdad'dan 
döner, derler. Fakat bundan dönülmez arkadaşlar, dönmiyeceğiz bundan. 

Son söz olarak kısa bir şey daha rica edeceğim. Eğer bu ıstılahların tamamen 
ipka edilmesine imkân yoksa ve bu karan veremiyecek isek hiç olmazsa Büyük 
Atatürk'ün hatırasına hürmeten... İsmini değiştirmeyelim, ismi tüzük olarak kalsın. 

MECDİ SAYMAN (Ankara) - Muhterem arkadaşlar; sayın Refik İnce'nin 
buradaki tavsiyesine uyarak çok kısa söyleyeceğim. Doğrudan doğruya nizam
name tadilleri noktalarına işaret edeceğim. Nizamname tadilâtı arasında muh
terem Genel Sekreterin demin bize burada izah ettiği veçhile bu güne kadar 
nizamnamede sarahati bulunmayan, Genel Başkanlık vekilliği hakkında projeye 
ilâve edilen bir fıkra üzerinde durmak istiyorum. 

Bu fıkrada "Değişmez Genel Başkan Partili mebuslardan birini Genel Başkan 
Vekilliğine tayin eder" diye bir ifade bulunmaktadır. Bu ifadeden ben eskiden sara
hat bulunmıyan bu nizamnameye bir fıkra ilâve edildiğini kabul ediyorum. Fakat 
yine bu fıkrayı sarih bulmuyorum. Bu sarahat noksanlığı üzerinde encümenin bizi 
tenvir etmesini rica ediyorum. Bu maddeye bir ilâve veya tadil teklifinde değilim. 
Yalnız sormak istediğim acaba Genel Başkanın Parti mebuslarından birini Genel 
Başkan vekilliğine tayin edeceği Parti mebusu, Başvekil veya vekillik üzerinde ise 
yine tayin edebilir mi? Tenevvür etmek için bunu bilmek istiyorum. 

İkincisi : Muhterem Hikmet Bayur'un işaret ettiği bir nokta; 122 nci mad
dedeki (Müstakil Grub azaları bu sıfat üzerlerinde kaldıkça Parti Hükümetine âzâ 
intihab olunamaz) fıkrasıdır. 

Ben projedeki hüküm ve ibareyi Müstakil Gruba ayrılacak Parti Grub ar
kadaşlarını aynı aile fertlerinden olarak kalacak ve yalnız bir apartman içinde kat 
değiştirecek mânasına anlıyorum. Şu halde aynı aileden muhterem bir grub 
âzalarının içlerinden kabiliyet gösterenler, temayüz edecek kadar hizmet 
edebilenler varsa bunlar ne için kabineye dahil olmamaları hakkında nizam
nameye kayid konulduğunu bir türlü anlıyamıyorum. Yalnız muhakkak olan bir 
nokta vardır ki bu madde konmadan da eğer aded olarak, prensib olarak kabul et
mek lâzım geliyorsa tatbikatta bu gene vaki olabilirdi. Şu halde böyle bir mad
deye lüzum yoktur. Tatbikatta istenilirse kendi liyakatini gösteren bir grubdan is
tifade ettirilir ve kabineye alınır. Fakat ne için kendilerini rencide edecek böyle 
bir maddenin nizamnameye konduğunu anlamıyorum. Ve encümen muvafakat 
ederse bu maddenin tayyını teklif ediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arkadaşlar, Umumî İdare Heyetiniz ihzari 
mahiyette tanzim ettiği nizamname, şimdi Nizamname ve Program Encümeninin 
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malı olmuştur. Çünkü encümen inceden inceye tedkikat yapmış ve nizamnameyi 
tasvib etmiştir. Bu sebeble nizamname ve programa taallûk eden kısımlar için 
kıymetli mazbata muharriri lâzım gelen izahatı verecektir. Bendeniz sadece muh
terem Hikmet Bayur arkadaşımın vâki plân dâvetine icabet ıztırarında kalarak 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. Müsaadenizle mütalealarına cevab vereceğim. 
Derhal tebarüz ettireyim ki, bugünkü nizamname ile yeniden tesis etmek is* 
tediğimiz Müstakil Grub Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtından, Parti man
zumesinden ayrı, başlı başına ve müstakillen siyasî bir mevcudiyet irae eden ay
rı bir teşekkül değildir. Arzedilmiş olan ve elinizde bulunan nizamnamede 
görüleceği üzere nizamnamede Parti teşkilâtı tadâd edilen umumî reis vekili, 
kâtibi umumî, umumî idare heyeti, Büyük Millet Meclisi Parti grubu ve bir fıkra 
ile de Büyük Millet Meclisi Müstakil Grubu diye de tadâd edilmiştir. Binaenaleyh 
bu grub Parti teşkilâtımız içerisindedir. Sonra Müstakil Grubun tarzı teşekkülüne 
aid maddelerdeki sarahat gösterir ki, Müstakil Grub, Parti teşkilâtından olduğu 
gibi azalan da Parti âzâsındandır. Diğer bazı hükümlerle de bu arkadaşlar hukuk, 
vecaib ve salâhiyet itibarile Parti azalarından hiç bir ayrılık göstermezler. Şu hal
de ayrılık nereden geliyor?. Kurultayın kabulüne arzedilen nizamname Parti 
mebuslarının Büyük Millet Meclisi içinde bir Parti grubu teşkil etmelerini âmir
dir. Bilhassa nizamnameyi yapan Kurultay bu grubu bazı takyidatla mukayyed 
tutmuş bir Partili mebusun, kendisinin mensub olduğu grubun karar vermiş ol
duğu bir meseleye velevki içtihad ve kanaatine muhalif dahi olsa, Meclisin alenî 
celsesinde muhalif rey veremez ve muhalif mütalea dermeyen edemez, demiştir. 
Kurultay nizamnameyi kabul ettiği takdirde Mecliste kendi mebusu olarak bulu
nan arkadaşların da bir kısmını bu takyidattan istisna etmiş oluyor ve işte fark 
burada görünüyor. Bu itibarla Hikmet Bayur arkadaşa denilebilir ki, ne salâhiyet
le bu 21 arkadaşa kendilerine sorulmadan bu külfet tahmil ediliyor, yerine geriye 
kalan arkadaşlar bu takyidattan neden kurtulamıyor sualini sormalısınız. Demek 
oluyor ki, bütün bu ekseriyet arkadaşlarının nizamname ile bağlı oldukları 
hususatta tamamile onlara serbesti veriliyor. Şu halde kendilerine sorulmadan 
tahmil edilmiş bir külfet veya mükellefiyet yoktur. Kaldi ki, nihayet Cumhuriyet 
Halk Partisi veyahud her hangi bir siyasî parti, onun prensiblerine inanmış Ve 
kabul etmiş olan mensublarma her siyasî partide olduğu gibi bazı zarurî kaidelere 
itaat etmesi külfetini verebilir. Hiç bir kimse esasen cebren bir partiye girme, bu 
sebeble cebrî bir durum mevzubahs olamaz. Demek istiyorum ki C.H.P. nin yeni 
nizamnamesile teessüs edecek olan Müstakil Parti Grubu bizim Parti teşkilâtımız
dan ayrı bir hüviyet değildir. Doğrudan doğruya Parti teşkilâtı içerisindedir. Oraya 
Kurultayın intihab edeceği arkadaşlar Parti mebuslarıdır, ve Partinin en büyük 
müessisi olan Büyük Kurultay tarafından seçileceklerdir. 
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Sonra bir sual daha sordular. Bu arkadaşların heyeti umumiyede söz söylemek 
salâhiyeti yalnız Parti ekseriyet grubunun kararlarına karşı mı olacaktır? Böyle 
bir şeyi ne Partinin idaresini eli altında tutan zevatın, ne de Büyük Kurultayın ak
lından geçemez. Hikmet Bayur gibi cidden kendisine kıymet verdiğim bir ar
kadaşın bunu aklına getirmesine hayret ettim. Çünkü bunların mütalealannın 
Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin muayyen bir, iki maddeye hasredileceğine 
dair bir fikrin nizamnamemizde yeri olamaz. Her mesele hakkında, her mebus 
gibi bu arkadaşlar da millet kürsüsünden istediklerini söyliyebilirler (Alkışlar). 
Bu salâhiyet ekseriyete mensub olan grub mensublannda da vardır. Bu itibarla 
buyurdukları varid değildir. Diğer mesail hakkında, arzettiğim gibi, encümen 
mazbata muharriri arkadaşım cevab vereceklerdir. 

Kayseri delegesi Şükrü Nayman arkadaşınım dediği gibi 1935 Kurultayında 
kabul edilen lisan bu gün bizim tadil ettiğimiz lisan değildir. Hatıralarını iyice 
yoklarlarsa o vakit Kurultayın kabul ettiği lisan bu günkü lisandır. Yalnız bir mad
de ile Kurultay umumî idare heyetine bir salâhiyet vermiştir. Bu madde lisanı 
daha ziyâde millîleştirsin, diyor. Nizamname encümeninin mazbatasında denil
diği gibi lisanda asla bir inhiraf yoktur, lisan halkın lisanı olarak yazılmış ve lisan 
tedkiklerinin en son tekâmüllerine uygun olarak yapılmıştır. Mütaleam bundan 
ibarettir. 

NİZAMNAME ENCÜMENİ M. M. M. ALİ YÖRÜKER ( Samsun ) - Ar
kadaşlarımızdan bazılarının temas ettikleri noktalar maddelerin müzakeresinde 
de görüşülebilirse de bunlara şimdiden cevab vermek istiyorum. 

Müfettişlik teşkilâtının geniş tutulmamasından bahsettiler. Bunların vazife ve 
salâhiyetlerinin tayini Umumî İdare Heyetile Genel Başkanlığa bırakılmıştır. Pek 
tabiidir ki bunların mıntakalarmın ve adedlerinin tayini de gene bu makamlara aid 
olacaktır. Geçmiş senelerin tecrübeleri göz önünde bulundurulacak ve her yerde 
gösterilen tekâmül burada da kendini gösterecek ve bu teşkilât maksada uygun 
olacaktır, kanaatindeyiz. Şimdi tasavvur edildiğine göre 20 kadar müfettişlik teş
kil olunacaktır. Partimizin elli vilâyette teşkilâtı olduğuna göre bunlara isabet 
edecek mıntaka da geniş olmıyacaktrr. 

Partiye kabul edilme yaşı evvelce 18 idi. Şimdi 21 yaşla takyid edilmiştir. Bu, 
eski nizamnamemizden sonra Cemiyetler Kanununda yapılan değişikliğe uymak 
mecburiyetinden ileri gelmiş bir tadildir. Bendeniz Meclisin Dahiliye En
cümeninde olduğum için biliyorum. Encümen ancak mebus intihabına hakkı 
olanların siyasî partide çalışmaları hakkını kabul ettiği için madde de o şekilde 
kabul edilmiştir. Biz de kanuna uymak mecburiyetini bittabi göz önünde tuttuk. 
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Parti marşından bahis buyurdular. Bu marş Partice müsabakaya konulacak ve 
yapılacaktır. 

Parti ve halkevleri binaları yapılsın ve bunlara yardım edilsin diyorlar. Son 
senelerde hepinizin malûmudur ki yer yer Parti ve halkevleri binaları yapılmak
tadır. Bu hususta yalnız Partili arkadaşların gayretile harekete geçilmekte değil
dir. Biliyorsunuz ki mahallî idareler de bunlara ellerinden geldiği kadar yardım et
mektedirler. Halkımız da her veçhile yardımlarını esirgememektedir. Yalnız Parti 
binalarının bir intizam ve inzibat altında yapılması için plânlar buraya getirilmek
te ve Nâfıa Vekâletinde tedkık ve tasdik edilmektedir. Parti merkezi bu hususta 
icab ederse kendi bütçesinden de yardım etmektedir. Bu itibarla arkadaşlarımızın 
bahsettiği mesele tahakkuk safhasında sayılabilir. Bu işler memleketimizde 
şâyânı memnuniyet bir manzara arzetmektedir. 

Memurların Partiye kayıdlanndan bahsedildi. 
Meriyette bulunan kanunun bu husustaki hükmü tadil edilmedikçe teklifimizi 

bu suretle yapmakta mâzûr görülmeliyiz. Çünkü kanunun hükümlerine riayet et
meğe elbette mecburuz. Başkan vekilinin mebusluktan başka bir sıfatı olub 
olamıyacağını sordular. Kanunda bu kayıd mutlaktır. Aslolan mebusluk sıfatıdır. 
Vekillik, Başvekillik bunlar sonradan ilâve edilmiş olan vazifelerdir. Binaenaleyh 
nizamname mutlak olarak zikrettiğine göre yalnız mebus olan arkadaşlardan 
Genel Başkan Vekili olabileceği gibi Başvekil olan zatın da Genel Başkan Vekili 
olmasına hiç bir mâni yoktur; nizamnamede mutlak olan mebusluktur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Sözü uzatmak istemiyorum. Yalnız... 
BAŞKAN - Maddesi geldiği zaman söylersiniz. 
ASIM BEKTAŞ (Yozgad delegesi) - Şimdiye kadar kaydedilmiş 18 yaşında 

olan arkadaşlar için ne muamele yapılacaktır?. 
NİZAMNAME En. M. M. MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Cemiyet

ler kanununa uymak mecburiyeti olduğuna göre nizamnamenin kabul etmiş ol
duğu yeni madde mucibince diğer vasıfları itibarile azaldı sıfatını kaybetmiş olan
lar hakkında ne muamele yapılacaksa bunlar hakkında aynı muamele yapılmak 
zaruridir. 

CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Genel Sekreterden aldığımız tamimle spor kulüp
lerine kayıtlı 18, 19 yaşlarındaki Türk gençlerini Partiye âzâ kaydettik. Bu gün 
kalkıp yaşlarınız müsaid değil sizleri çıkarıyoruz diyecek olursak zannederim ki 
gençlerimizi gücendirmiş olacağız. 

Bu itibarla kanunun tadili cihetine gidilmeli. 
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M. ALİ YÖRUKER (Samsun) - Böyle bir teklif varsa bunu Dilekçe en
cümeninde yapmak lâzımdır. Bu, kanunun tadilini istihdaf eder. Kanun böyle ol
dukça bizim böyle yapmaklığımızda zaruret vardır. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) - Nizamname yapıldıktan sonra bun
lara da teşmil edilecektir. 

BAŞKAN - Heyeti umumiyesi hakkında başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

ESASLAR 
Madde 1 - Cumhuriyet Halk Partisi, Cemiyetler kanununa göre kurulmuş, 

programındaki esaslar üzerinde açılan siyasal bir cemiyettir. Merkezi Ankaradır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 
Madde 2 - Partinin banisi ve Ebedî Başkanı Türkiye Cumhuriyetinin mües-

sisi olan Kemal Atatürk'tür. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 
Madde 3 - Partinin Değişmez Genel Başkanı İsmet İnönüdür. (Alkışlar). 
BAŞKAN - Mütalea var mı?. Reye arzediyorum : Kabul edenler... Etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 4 - Partinin Değişmez Genel Başkanlığı aşağıdaki üç halde inhilâl 

edebilir: 
a) Vefat, 
b) Vazife yapmıya mâni bir hastalığın sabit olması, 
c) İstifa. 
Bu üç halden biri dolayısile inhilâl vukuunda Parti Büyük Kurultayı derhal 

toplanarak Partiye mensub mebuslardan bir zatı Değişmez Genel Başkanlığa 
seçer. 

BAŞKAN - Mütalea var mı?. Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 - Partiye mensub arkadaşlar karşılıklı samimiyet ve itimad duy-
gularile biribirlerine bağlı bir kütle teşkil ederler. 

Partililer program ve esaslarda sağa sola çekmiye mahal bırakmayacak bir 
açıklıkla çizilmiş olan yolda birlik ve beraberlikle yürürler. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6 - Parti mebusları Partinin programını ve prensiblerini bilecekler, 
yayacaklar ve müdafaa edeceklerdir. 
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BAŞKAN - Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7 - Prensiblerimizi bütün vatandaşlara her vesile ve fırsatta usan-
maksızın söylemek ve anlatmak Parti teşekküllerinin ve mensublarınm başlıca 
vazifeleridir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8 - Parti, memlekette muhtelif maksadlarla kurulmuş olan hayırlı ve 
faydalı teşekküllere ve bu yoldaki teşebbüslere karşı sevgi ve alâka gösterir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9 - Parti henüz siyasetle uğraşmak çağma gelmemiş olan bütün Türk 
gençlerini Partinin tabiî namzedi sayar. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10 - Partinin ana vasıflarını gösteren altı oklu bir bayrağı, bir rozeti 
ve bir marşı vardır. 

Bunlar talimatnamesine göre yapılır ve kullanılır. 
BAŞKAN - Bir takrir var, okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
1 - Nizamnamenin onuncu maddesi birinci fıkrasının. "Partinin ana vasıf

larını gösteren altı oklu bir bayrağı, bir rozeti, bir marşı ve bir Atatürk marşı var
dır" diye tâdilini; 

2 - Karşılığı belediye ve vilâyet hususî idarelerinin yardımı ve mahallî vari
dat olmak üzere umumî idare heyetince temin edilecek kredi ile vilâyet ve kaza 
merkezlerinde ihtiyacı karşılayacak Parti ve Halkevleri binası yaptırılır" diye bir 
madde ilâvesini teklif ediyorum. 

31-V-1939 
Manisa delegesi 

Hâşim Gür 
BAŞKAN - Bunu encümene vereceğiz. 
REFİK İNCE (Manisa) - Parti demek zaten Atatürk demektir, imkânı var-

mıdır ki, Parti denince Atatürk hatıra gelmesin? Parti marşı demek Atatürk mar
şı demektir. Atatürk için ayrıca marşa lüzum yoktur. Encümen bu suretle nazarı 
dikkate alır. Hâşim arkadaşımız lütfen takrirlerini geri alsınlar. 
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BAŞKAN - Geri alıyorlar mı? 
HÂŞİM GÜR (Manisa delegesi) - Her tarafta büyüklerin böyle müstakil 

marşları vardır. Bendeniz de onun için teklif ettim. 
BAŞKAN - Takririnizin reye konmasında ısrar ediyor musunuz? 
HÂŞİM GÜR (Manisa delegesi) - Ediyorum. 
BAŞKAN - Takriri nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Nazarı dikkate alın

mamıştır. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
BİRİNCİ KISIM 

Partiye kabul edilme 
Madde 11 - a) 22 yaşmı bitiren, 
b) Ağır hapis veya şeref ve haysiyet kinci bir suç yüzünden hapis cezasile 

mahkûm olmamış bulunan ve hacir altında olmayan, 
c) Halkça kötü tanınmamış olan, 
ç) Millî Mücadeleye aykırı bir vaziyet almamış ve bu gibi maksadlar güden 

teşekküllere girmemiş olan ve siyasî karakteri itibarile menfi bir ruh taşıdığı 
mütebariz olmıyan, 

d) Türkçe konuşan, Türk kültürü ile yoğurulmuş ve Partinin bütün umdelerini 
benimsemiş olan her Türk Cumhuriyet Halk Partisine girebilir. 

MUSTAFA KURKUT (Antalya delegesi) - Şimdiye kadar kaydedilmiş 
olanların ipkasını teklif ediyorum; maddeyi bu şartla kabul edelim. 

BAŞKAN - Madde şartla kabul edilmez. Tadilât yapılmasını istiyorsanız tah
rirî teklif yaparsınız. 

MUSTAFA KURKUT (Antalya delegesi) - Şimdiye kadar kaydedilmiş ar
kadaşları silmiyelim. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12 - Partiye girmek istiyen her vatandaş, Partide en az iki yıldanberi 
yazılı iki arkadaş tarafmdan bulunduğu yerin ocağına takdim ve yukanki mad
dede sayılan vasıflan haiz olduğu ilâve edilir ve kendisi de Parti esaslarile prog
ram ve nizamnamesini kabul ettiğine ve hükümlerinden aynlmıyacağına dair 
ocağa bir taahhüd kâğıdı verir. Namzed bununla Partiye şeref sözü vermiş olur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 13 - Ocak idare heyetinin böyle bir istek üzerine verdiği kabul veya 
red karan, Nahiye idare heyetince de karara bağlandıktan sonra kaza idare 
heyetinin tasdikile tekemmül eder. Bu iş en çok üç ay içinde bitirilir ve namzede 
bildirilir. Kaza idare heyetlerince dileği reddedilen vatandaşlar vilâyet idare 
heyetlerine şikâyet edebilirler. Kaza idare heyetleri vilâyet idare heyetinin kararına 
riayet ederler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 14 - Partiye yeni kabul edilen âzâlar ile başka yerlerden nakilleri 

yapılan Partililer, köylerde ocak, şehir ve kasabalarda ise en yukarı idare heyetinin 
bu iş için yapacağı bir toplantıya yazı ile davet edilerek kayıt ve kabulleri bil
dirilir. 

Bu toplantılar yılbaşından başlıyarak her üç ayda bir yapılır. Toplantılarda 
idare heyetlerinden başka mümkün olduğu kadar fazla Partili bulundurulur. Parti 
reisi bu toplantıda siyasî bir partiye girmenin ehemmiyetini ve partili olmanın 
vazifelerini hatırlatarak yeni arkadaşları kutlar ve kendilerine başarı diler. Bu 
suretle Partiye alınan yeni âzânın adlan idare heyetince vilâyet Parti teşkilâtına 
bildirilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 15 - Partiye kaydolunduktan sonra bir âzânm üzerinde 11 nci mad

dedeki menfi hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden böyle bir hal vaki 
olursa, kendisinin müdafaası alındıktan sonra, vilâyet idare heyetinin mucib 
sebebleri havi yazısı üzerine Umumî İdare Heyeti kararile Partiden kaydı silinir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 16 - Her âzâ Partiye az veya çok bir yardım parası ödemiye mecbur

dur. Partililer ayda veya altı ayda veya on iki ayda bir ödemek üzere Partiye ne 
kadar yardım parası vereceklerini, ödeme kabiliyetlerine göre, kendileri kes
tirerek bulundukları yerin ocak idare heyetine bir taahhüd kâğıdı ile bildirirler. 

Ödemeler makbuz mukabilinde yapılır. Bir kere yapılan yardım taahhüdünün 
mikdarı, üstünden bir yıl geçmedikçe, azaltılamaz. Taahhüd edilen mikdardan 
fazla para verildiği takdirde ayrı makbuzla teberru olarak kabul edilir. Yardım 
parası yerine ayniyat alınamaz. 

CEHDÎ ÇETİN (Manisa) - 16, 17 ve 18 nci maddelerde Parti üyelerinin Par
tiye verecekleri yardım paraları vardır. Bu paralan vermek bütün âzânın borcudur, 
denildiği halde bu borç ifa edilmediği takdirde ne yapılacağına dâir nizamnameye 
bir madde ve bir müeyyide konulmamıştır. Bunun sebebini anlamadım. Tahsili 
temin edici bir fıkra koymak lâzımdır. 
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BAŞKAN - Hangi maddeye? 
CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Üçünde de aynıdır. 
M. ALİ YÖRUKER (Samsun) - Efendim, bu yardım parası meselesi her 

Kurultayda uzun uzun müzakereleri ve münakaşaları mucib olmuştur. Bu mevzu 
üzerinde encümenimiz ehemmiyetle durdu. Yardım parası hakkında nizam
namemizde maddî ve manevî müeyyideleri kâfi derecede mevcud farzediyoruz. 
Bir defa, şimdi gelecek 17 nci maddede bu paranm verilmesi Partilinin bir taraftan 
Partisine bağlılığını gösterir, bir yandan da Partinin yurda hizmet yolunda muvaf
fak olmasını temin edecek bir borcudur, deniliyor. Diğer taraftan ileride gelecek 
bir maddede yardım parası vermeyen bir Partilinin her hangi bir intihabda namzed 
gösterilemiyeceği zikrediliyor. Binaenaleyh bu husustaki maddî ve manevî müey
yideler kâfi görülmüştür. Ondan sonra kanunu medeninin cemiyetler hakkındaki 
hükümlerinde görüldüğü üzere, bir defa cemiyete karşı taahhüd edilmiş olan para 
o âzâ için borç olur, yani hükmen tahsili daima mümkündür. Bunlardan başka 
olarak ayrıca bir müeyyide koymağı, siyasî partilerin mahiyeti bakımından da doğ
ru bulmadık. Bu müeyyideler kâfidir. Fazla olarak, biliyorsunuz ki, gene nizam
namemiz mucibince yardım paralarının nasıl alınacağı hakkında Umumî İdare 
Heyeti bir talimatname yapacak ve orada bunların mümkün olduğu kadar fazla ve 
aynı zamanda Partililere kolaylık verecek surette tahsili, hakkında hükümler 
konacaktır. Onun için nizamnamemizdeki kayıtlan kâfi görüyoruz. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17 - Yardım parasını taahhüd edilen mikdar ve zamanda ödemek Par
tilinin, bir yandan Partisine bağlılığının delili, bir yandan da Partisinin yurda hiz
met yolunda muvaffak olmasını temin edecek bir borcudur. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 18 - Yardım parasının nasıl toplanacağı Umumî İdare Heyeti tarafın
dan yapılacak bir talimatname ile tesbit edilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 19 - Bir yerden başka yere nakleden Partili, mensub olduğu idare 
heyetinden Parti âzası olduğunu ve taahhüdlerini yaptığını bildiren bir kâğıd alır 
ve bunu gittiği yerdeki idare heyetine verir. Bu suretle kaydı oraya geçirilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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İKİNCİ KISIM 
Parti teşkilâtı 

Madde 20 - Parti teşkilâtı şunlardan ibarettir : 
a) Genel Başkanlık, 
b) Genel Başkanlık Divanı, 
c) Büyük Kurultay ve Umumî İdare Heyeti, 
ç) Parti müfettişleri, 
d) Vilâyet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve idare heyetleri, 
e) Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, 
f) Büyük Millet Meclisi Parti Müstakil Grubu, 
g) Parti Divanı. 
REFİK İNCE (Manisa) - Bu teşkilât huturu umumiyesile hepimizin içinde 

bulunduğumuz teşkilâttır. İlâve edilen müfettişlik hariç olmak üzere. Yalnız ter
tibinde bir usule riayet edilmemiştir. Meselâ: A - Genel Başkanlık, B - Genel Baş
kanlık Divanı, C - Büyük Kurultay ve umumî idare heyeti, bence bu tertib ya 
aşağıdan yukarı, veyahud yukarıdan aşağı olmalıdır. Bu şekilde muhtelit olmak
tan kurtulacaktır. Parti denilen müessesenin en büyük uzvu bu Kurultaydır. Genel 
Başkan buradan çıkar. Bütün Parti teşkilâtının anası olan bu Kurultay tertib sırası 
itibarile en başta gelmek lâzım geliyor, veyahud en aşağıdan başlıyarak; ocak, 
kaza, vilâyet şu, bu diye ve Meclise aid olan teşkilâta doğru gitmek muvafık olur. 
Genel Başkan, Genel Başkan Divanı diye bir tasnif yapılmış. Bilmiyorum, ar
kadaşlar. 

M. ALİ YÖRÜKER ( Samsun ) - Takdir Yüksek Heyetindir. Yalnız teşkilât 
tablosu ötedenberi bu şekilde tanzim edilmiş ve böyle gelip geçmiştir. Biz bu ter-
tibden hiç bir hiyerarşik mânâ çıkarmadık. Nizamnamenin müteakib maddeleri ve 
kısımları da bu tabloya göre bir cereyan aldığı için bunu olduğu gibi muhafazayı 
bir az da zarurî gördük. Aksi takdirde maddelerin ve fasılların yerlerini esaslı 
surette değiştirmek lâzım gelecektir. Sonra aşağıya doğru idare heyetleri, divan, 
Müstakil grub, Meclis, Parti divanına geçiyoruz. Bu da gösteriyor ki bunda 
hiyerarşik bir kasıt yoktur. Bütün bu ocakların ve sair teşekküllerin maksadı as
lisi Mecliste ekseriyeti kazanmak olduğuna göre Parti Grubundan en sonra bah
sedilmektedir. Bu da gösteriyor ki daha ziyade zaman itibarile bir sıra takib edil
miştir. Onun için bu suretle kalmasının iyi olacağını zannediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) - Kolay olur amma, iyi olmaz. 
BAŞKAN - Başka mütalea var mı? Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
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Madde 21 - Teşkilâtın ilk basamağı şehir ve kasabalarda mahalle ocakları ve 
köylerde köy ocaklarıdır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 22 - Parti teşkilâtı olmayan bir köy veya mahallede 11 nci maddedeki 

vasıflan haiz vatandaşlar ocak kurmak maksadile birleşirlerse, nahiye ve kaza 
idare heyetlerinin teklifleri üzerine vilâyet idare heyeti kararile orada ocak kurulur. 

Doğrudan doğruya vilâyet idare heyetleri kararile de lüzum görülen köy ve 
mahallelerde ocak kurulabilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 23 - Ocak idare heyetleri lüzum gördükçe bütün ocak azalarını Top-

lıyarak mahallin ihtiyaçlarile Parti işlerini görüşebilirler. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 24 - Partililer yazılı oldukları ocaklara, ocaklar nahiye idare heyet

lerine, nahiye idare heyetleri kaza, kaza idare heyetleri vilâyet idare heyetlerine 
ve vilâyet idare heyetleri de umumî idare heyetine bağlıdırlar. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 25 - Bulundukları yerlerin münasebet ve vaziyetlerine bakılarak bir

den fazla mahalle ve köy tek bir ocağa bağlanabilir ve bunlara semt ocağı denir. 
Gene mahallî vaziyet ve mesafe icabı gibi zarurî hallerde nahiye teşkilâtı ve 

vilâyet merkezlerinde kaza teşkilâtı yapılmıyabilir. Bu takdirde ocaklar bir başka 
nahiyeye veya doğrudan doğruya kaza idare heyetlerine, nahiye idare heyetlerile 
vilâyet merkezindeki ocaklar da doğrudan doğruya vilâyet idare heyetine bağ
lanırlar. 

Ocakların yardım parasile hesab ve bütçe işleri bir derece yukanki idare 
heyetlerine verilebilir. Bu takdirde alt kademelerin masrafları bağlı bulundukları 
idare heyetleri bütçelerinden temin edilir. 

Bu madde hükümlerini tatbik etmek için Umumî İdare Heyetinden ayrı ayrı 
karar alınır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reyinize arzediyorum. Kabıü edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Merkezde 

I - DEĞİŞMEZ GENEL BAŞKANLIK: 
A) Değişmez Genel Başkan 
Madde 26 - Değişmez Genel Başkan, Partinin yüksek idaresini elinde tutar ve 

Partiyi temsil eder. Parti namına söz söylemek salâhiyeti ancak Değişmez Genel 
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Başkandadır. Değişmez Genel Başkan lüzum görürse bu hak ve salâhiyetini 
Genel Başkan Vekiline veya Parti Genel Sekreterine bırakır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Beyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

B) Genel Başkan Vekili 
Madde 27 - Değişmez Genel Başkan, Partili mebuslardan birini Genel Baş

kan Vekili tayin eder. Genel Başkan Vekilinin vazife ve salâhiyeti Değişmez 
Genel Başkan tarafından tesbit olunur. 

Genel Başkan Vekilinin değişmesi kendi istifası veya Genel Başkan tarafın
dan vekilliğe bir başka zatın tayinile vukubulur. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Genel Sekreter 
Madde 28 - Genel Sekreter, Değişmez Genel Başkan tarafından İdare Heyeti 

azaları arasından seçilir ve Değişmez Genel Başkan namına vazife görür. 
Genel Sekreter, Genel Başkanlık Divanının, Umumî İdare Heyetinin ve Parti 

Divanın kararlarını tebliğ eder ve bunları neticelendirir. Parti teşkilâtile muhabere 
ve parti işlerini takib eder. Partiye aid müracaatlerin kabul vasıtasıdır. Genel Sek
reterlik Partiye bağlı hükmî şahsiyetlerin de merciidir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29 - Genel Sekreterin Parti Hükümetine âzâ olarak girmesi temin 
olunur. 

GALİB DEMİREL (Afyon Karahisar) - Genel Sekreter kabinenin tabiî 
âzâsıdır da Genel Başkan Vekili neden âzası değildir? Bu noktada bendeniz bir 
tezad görüyorum. Tavzihini rica ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) - Partimizin bu nizamnamesi bundan evvel de bil
vesile cereyan eden müzakereden tamamen anlaşılacağı veçhile mevcud hükme 
ve kanunlara asla muhalif düşmez; bu bakımdan Genel Sekreterimizi bu nizam
name ile Partinin tabiî âzası telâkki etsek hiç bir zaman bu Genel Sekreterin 
kabinede, türkçe dilimizle, icra Vekilleri Heyetinde bir sandalya işgal etmek 
salâhiyetini vermiş olamayız. Belki bu nizamname ile veririz amma kanun ona bu 
sandalyayı vermiş olmaz. Bu bakımdan buradaki, tabiî âzâsıdır mânâsı olsa olsa 
Genel Sekreterin Partinin bütün teşkilâtının ve Partinin ruh ve hüviyetini ifade 
eden düsturlar ve nizamnamelerin heyeti mecmuasmı... İfadede düsturların ve 
nizamnamelelerin heyeti mecmuasını idare eden mesul ve yüksek şahsiyetlerden 

739 



biri olmak bakımından, Hükümetle Parti arasındaki ahengi muhafaza etmek gibi 
ehemmiyetli bir nokta omuzlarında bulunduğundan dolayı, bu olsa olsa ancak 
kabine âzâsile sıkı temas etmenin vermiş olduğu tabiî bir ifadenin tercümanı ola
bilir. Yoksa tabiî azasının mânâsı kabinede oturup, kabineye gidip icra Vekilleri 
Heyetine dahil manasına ise böyle bir fikir varsa ben kendi hesabıma esas itibarile 
bunu kabul etmem. Böyle, bir fikir varsa bunun yerinin nizamname olmadığı 
kanaatindeyim. Bu cihetten itirazımı söyledikten sonra nizamname içerisine 
nasılsa giren ve bizim mevzuatımızda bir defa konuşulmıyan bu kabine kelimesi
ni kaldırmasını da rica ederim. Yeni esas itibarile Genel Sekretere nizamname ile 
verilen bu salâhiyetin manasını bu olarak anladığımı ifade ettikten sonra bunu 
daha iyi ifade etmek imkânı varsa mazbata muharririnden rica edeceğim, lütfen 
izah etsinler. Kanuna muhalif böyle bir vaziyete düşmeğe meydan vermiyelim ve 
bu kabine kelimesini de kaldıralım. Çünkü bizim mevzuatımızda İcra Vekilleri 
Heyeti olarak kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bence (Genel Sekreter İcra Vekilleri 
Heyetile mütemadi şekilde müşavere ve temasta bulunabilir.) gibi bir kayıdla 
Genel Sekreter Partinin işlerini şu veya bu şekilde yapmış olmakla beraber bu iş
lere müsbet bir şekil vermiş olmak için bu fıkranın ilâvesini lüzumlu görüyorum. 
Ve mazbata muharriri arkadaşımdan izahat rica ediyorum. 

MEHMED ALİ YÖRÜKER ( Samsun) - Genel Başkan Vekili demin arzet-
tiğim gibi mebuslardan biri olacaktır. Mebus olduğu gibi, fazla olarak başka bir 
sıfatı da hâiz olabilecektir. Bunu takdir doğrudan doğruya Genel Başkana aiddir. 
Genel Başkan Vekilinin kabineye girmesine gelince, bunun kabineye idhal edil
mesine hiç bir mâni yoktur. Ne nizamnamemiz, ne devlet mevzuatı buna mâni 
değildir. Bundan başka böyle bir kayıt koyarsak kabineye giremiyecek vaziyette 
olan bir zatın Genel Başkan tarafından lüzumu halinde, vekil tayin edilmemesine 
sebeb olur. Bir misal arzedeyim : Büyük Millet Meclisi Reisini Genel Başkan 
vekili yapmak istediği zaman, Genel Başkan bunu kabineye idhal edemiyeceğin-
den dolayı Genel Başkan vekili de yapamıyacaktır. Genel Başkan vekilinin mut
laka kabineye girmesi için, Genel Sekreterlik bahsinde demin izah edilmiş olan 
esbabı mucibe aynile mevcud değildir. Genel Sekreterlik doğrudan doğruya 
vilâyetlerle muhabere edecektir ve Hükümetin icraatından haberdar olacaktır. 
Çünkü Partide faal vaziyettedir. Genel Başkan vekilinin vaziyeti buna makis ol-
mıyabilir. Genel Sekreter için bu kaydm konması prensip mahiyetindedir. Yoksa 
bunun bilfiil tahakkuk ettirilmesine bu günkü mevzuat müsaid değilse tabiidir ki, 
aid olduğu kanunlarda tadilât yapılarak buna imkân temin edilir. 

Kabine tabirine gelince : Bu isim üzerindeki takdir yüksek heyetinize aiddir. 
Yalnız şurasını tasrih edeyim ki Genel Sekreterin kabineye, Devlet vekili sıfatile 
olup diğer vekillerin salâhiyetini hâiz olacaktır. 
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Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) - Mesuliyet kabul edecek mi? 
MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Evet. 
İBRAHİM RAUF AYAŞLI (Ankara) - Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu ile telif 

edilebilir mi? 
MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Prensib mahiyetinde programda bir 

çok esaslar kaydedilmiştir. Bunların tatbikat sahasına çıkarılmaları için icab eden 
kanunî yollara tevessül edilir. Bu sebeble Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu tadil 
edilecekse edilir. Kanun çıkarmak lazımsa kanun teklif edilir, iş buraya prensibin 
konulmasındadır. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) - Burada iki mesele üzerindeyiz : Biri 
Genel Başkan vekili, Başvekil olmıyan Partili mebuslardan biri olduğu takdirde, 
Genel Sekreter kabineye giriyor da, Partinin ondan daha üstün bir merciinde bulu
nan ve Heyeti Vekileden olmıyan Genel Başkan Vekili giremiyor? Bu, heyeti 
âlinize sunulacak programın hazırlığında idare heyetinde bulunmam hasebile, 
çalışmış bir arkadaşınız sıfatile şunu arzedeceğim ki, biz Genel Başkanlık Vekil
liği makamını Parti teşkilâtının kademesi içinde çok yüksek bir mevki ve makam 
olarak ele aldık. Onun için bunun mevki, sıfat ve salâhiyetinin ve Değişmez 
Genel Başkan adına vazife eda edici vasıflarının Parti kabinesinin haricinde ve 
üstünde mahfuz kalmasını düşündük. 

Zaten Gen. Baş. Kur. âzasından biri ve nihayet Değişmez Genel Başkan ve 
onun vekilinden sonra faal vazife eda eden Genel Sekreter daima kabinede 
bulunub orada cereyan eden vaziyetleri doğrudan doğruya kendilerine akset
tireceği için bu yüksek makamı elinde tutan zatın Heyeti Vekilenin günlük mesai
sine iştirakine lüzum görmedik. Onun haricinde daha yüksek bir vaziyette bulun
masını esas maksada ve düşünceye uygun bulduk. 

Sonra Parti kabinesi olduğuna göre Genel Başkanın memleket işlerinin icab 
ettirdiği her hangi bir meselede gidib kabinede bulunmasına ve beraber çalış
masına mâni hiç bir şey yoktur. 

Diğerlerine gelince: Genel sekreterin kabinenin daimî âzası olması key
fiyetidir. Kabine, heyeti âliyenizin kararile değişip icra Vekilleri Heyeti olabilir. 
Ancak biz burada Teşkilât-ı Esâsîyeye akis yapmasını icab ettiren bir düşünce ile 
bu hükmü koymuş değiliz. Daha ziyade bizim maksadımız kabinenin değişmesi 
ile mukayyed olmayarak Parti Genel Sekreterinin muntazaman Heyeti Vekile iç-
timalarına iştirak edebilir gibi bir takım anlaşmamazlığı icab ettirecek şekilde 
Parti nizamnamesinin verdiği bir salâhiyetle Heyeti Vekile içtimalanna mun
tazaman iştirak ve orada dahilî ve haricî vaziyette cereyan eden müzakerelere 
daha isabetli bir şekilde iştiraki ele aldık. Keza bu böyle olduğu gibi kabinede 
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çalışmasında memleketin her tarafına, tâ köylerin ve mahallelerin içlerine kadar 
girmiş bulunan teşkilât ile her gün yurdun iç ahvalinden haberdar olan Genel Sek
reterliğin bu itibarla Heyeti Vekilenin değişmesile alâkadar olmayarak mun
tazaman Kurultayın tesbit ettiği nizamnamede beyan edildiği şekilde Heyeti 
Vekile içtimalanna vazife halinde iştiraki kabul edilmiştir. Bu hal Hükümet ve 
parti arasında karşılıklı menfaatleri telif için yapılmıştır. Bunun ne Teşkilât-ı 
Esâsîyede bir reaksiyonu olacaktır ve ne de şimdiki kanunlar ahkâmına muhalif 
bir vaziyet. Ancak bu Parti Kurultayının bir direktifi icabı olacaktır. Zaten Genel 
sekreterin başta izah ettiği esbabı mucibede bu maddenin bu şekilde konmasının 
mucib sebebleri izah edilmiştir. Zannederim ki, bu ne bir yanlışlığa ve ne de an-
laşmamazlığa meydan vermez. Fakat kabine meselesi üzerinde Heyeti âliye nasıl 
düşünürse öyle yapar. 

REFİK İNCE (Manisa) - Efendim, esasta birleşiyoruz. Ve birleşmememize de 
sebeb yoktur. Nihayet bir Devlet kuran ve Devlet işlerini omuzlarına alan her 
adamm ayrıca bir de mesuliyeti olan bir adama, ayrıca bir de mesuliyeti olan 
vazifesi üzerinde müessir olan bir kuvveti, kanundan aykırı bir işi yapamaz. O 
bakımdandır ki, söz söyleyen arkadaşlarımla da ittifakımız vardır. Genel Sekreter 
İcra Vekilleri Heyeti içerisine nizamname ile giremez. Yani İcra Vekilleri 
Heyetinin tabiî âzası olarak, işaret ettiği mânada salâhiyet iktisab edemez. Buna 
Teşkilât-ı Esâsîye kanunumuz mânidir. Fakat demin de arzettiğim veçhile Partinin 
büyük ve şümullü yükünü üzerine alan Parti Sekreteri Parti bakımından icra mev
kiindedir. Onun Parti nizâmnâmesine göre yapması lâzımgelen vazifeleri ve 
mesuliyetleri vardır. Nihayet Devlet organizasyonu dahilinde çalışanlar da Parti 
tarafından kabul edilen mesul bir heyettir. Şu takdirde kanun nazarında hususî 
olarak çalışan Parti teşkilâtı ile Devlet organizasyonuna giren mesuliyetli, parti 
namına çalışanlar bunlara muvazi ve aynı hedefe doğru giden resmî Hükümetin 
arasında bir irtibat temin etmek gayet tabiîdir. Yalnız burada konulan âzâyi tabiî 
kaydı gayritabiîdir. Bu itibarla bendeniz muhterem heyetinize söyle bir takrir ar-
zediyorum. Bir an içinde yazıldığı için ufak tefek hatalar vardır, mazur görmenizi 
rica ederim. Takririmi okumazdan evvel şu esbabı mucibeyi izah etmek lâzımdır. 
Genel Sekreter gerek İcra Vekilleri ile ve gerekse İcra Vekilleri Heyeti ile ki heyeti 
umumiyesi ile ve onun Şefi olan zatla mütemadi münasebette bulunmaktadır. 
Vazife itibarile daimî münasebette bulunması zaruridir, işte biz bu münasebetle 
Genel Sekreter olan zat İcra Vekilleri Heyeti veya Reisi ile görüşebilirsin, temas 
edebilirsin, anlaşabilirsin diye teçhiz ederek tabiî doğru olur. Esasen İcra Vekilleri 
Heyeti lüzum gördüğü zaman her hangi bir zatı çağırır. Meselâ Erkânıharbiyei 
Umumiye Reisi kabineye dahil değildir, fakat bakıyorsunuz ki, İcra Vekilleri 
Heyeti, Erkânıharbiyei Umumiye Reisini çağırıyor ve bir meseleyi onun huzuru ile 
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müzakere ediyor. Keza bir sefiri de çağırabiliyor. Her zaman için İcra Vekilleri 
Heyetinin Parti Kâtibi Umumisi ile temas etmesine mâni yoktur. Binaenaleyh, or
tada İcra Vekilleri Heyetini yeni bir âzâ ile teçhiz etmek meselesi yoktur. Bilâkis 
İcra Vekilleri Heyetinin haricinde olan bir arkadaşla Partinin Genel Sekreteri ile 
İcra Vekilleri ve İcra Vekilleri Heyetile mütemadi temas ve irtibatta bulunsun diye. 

M. ALİ YÖRÜKER ( Samsun) - Esasta ittifak mevcud olmakla beraber bu 
işi tahakkuk ettirme şeklinde bazı noktai nazar ihtilâfları vardır. Bunu bertaraf et
mek üzere encümen şöyle bir teklif hazırlamıştır. "Genel Sekreterin Parti 
Hükümetinde âzâ sıfatile bulundurulması temin edilecektir." Kanun çıkarmak 
lazımsa yapılacaktır. Mademki esas kabul edilmiştir, icabı yapılacaktır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Mevzuun ehemmiyeti derkârdır. Bu madde 
ile murad ettiğimiz şey şudur : Hükümet mekanizması ile Parti mekanizması 
faaliyetinde ahengi tesis etmek Parti faaliyetinden beklenen semereyi vermek için 
hemen hemen başta gelen şartlardan birisidir. Malûmu âlinizdir ki, sırf bu mak-
sadla Partinin banisi olan, Atatürk Hükümetle Parti beraberliğini daha cezrî bir 
yolda temin edecek diye daha cezrî bir karar almıştır. Fakat bu tatbikatta görüldü 
ki ahengi temin etmekten ziyade bir tarafın ataletini ve mesaisinin aşağı yukarı 
felce uğramasını mucib olacak bir netice verdi. Mevzuubahs olan madde ile bizim 
istediğimiz şey şudur: Refik İnce arkadaşımın yerden göğe kadar hakkı vardır. 
Hâkim olan kanundur. Fakat Partinin nizamnamesi, Partinin programı, kanunlara, 
vazıı kanun olan Büyük Millet Meclisindeki Parti grubunun vesatetile istikamet 
verir. Esasen Parti programı bu demektir. Vergileri şu nisbette indireceğiz, falan 
yollan yapacağız, limanları yapacağız demek bunu kanun yolu ile temin edeceğiz 
demektir. Yoksa vazıı kanun olan ve Türkiye'de hâkimiyeti millîyenin yegâne ve 
en büyük mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi üzerinde bir 
Kurultay var demek ve onun kararlarını Meclis üzerine hâkim kılmak esası asla 
mevzuubahs değildir. Binaenaleyh buradaki hüküm nizamnamemizin ve prog
ramımızın tayin ettiği diğer esaslar gibi Partinin Hükümetine, Partinin Büyük 
Millet Meclisindeki grubuna verilmiş bir direktiften ibarettir. Maddenin tarzı tah
ririnde Refik İnce arkadaşımın mütalealarına tamamile iştirak ediyorum. 
Kabinenin bizdeki kanunî ifadesi İcra Vekilleri Heyetidir. 

Maksadımız yalnız Genel Sekreterin Kabine âzâlarile temas edebileceği 
değildir. Bu esasen filen mevcuddur. Kabine âzalarının, Parti vekillerinin Genel 
Sekreter olabileceği de değildir. Çünkü buna bir manii kanunî yoktur. Biliyor
sunuz ki bir çok garb memleketlerinde Partilerin ya reisleri, ya kâtibi umumileri 
munzam vazife alarak İcra Vekilleri mesuliyetlerine geçerler. O halde bizim bura
da temin etmek istediğimiz şey şudur : Biz istiyoruz ki, Partiye mensub olan 
Hükümet, Partinin ekseriyet grubuna istinad ederek ve ondan kuvvet alarak İcra 

743 



Vekilleri Heyetini teşkil edecek olan Başvekil daima kabinesinde Genel Sekreteri 
de Devlet Vekili olarak bulundursun. Bu karar Kurultay tarafından nizamnameye 
konur ve bir direktif olarak verilirse Başvekilimiz kanunların müsaadesi nisbetin-
de, kanunlar müsaid değilse yeni bir kanun tesisi suretile bunu temin eder, yahud 
hususî ve evvelce çıkarılmış olan İcra Vekilleri Heyetine aid bir kanun vardır, 
buna göre yapar. Parti Genel Sekreterinin Kabineye iştirakinde fayda vardır. 
Binaenaleyh program ve nizamname encümeninin şimdi bulmuş olduğu formüle 
bendeniz şahsen iştirak ediyorum. Refik İnce arkadaşım da iştirak ederlerse mak-
sad tamamile hâsıl olur zannederim. 

REFİK İNCE (Manisa) - İştirak ediyorum. 
SAİM ALTIOK (Bursa delegesi) - Mazbata muharriri arkadaşımız bunun 

nizamnameye bir prensib olarak konmuş olduğunu söylediler. Prensiblerin gayet 
açık ve asla tereddüd ve şüpheye meydan vermeyen mahiyette olması lâzımdır. 
Cumhuriyet Halk Partisinin siyasî üstünlüğü ve diğer siyasî teşekküllerden üstün 
oluşu da bu kıymetinden ileri gelir. Bu itibarla İcra Vekilleri Heyetinde her vekilin 
temsil ettiği işe göre bir sıfatı vardır. Genel Sekreterin de dahil olacağı İcra Vekil
leri Heyeti teşkilâtında bir sıfatı bulunması lâzımdır. Bu prensibin, Genel Sekreter 
Parti Kabinesinde Devlet Bakanı olarak girer, şeklinde tadilini teklif ediyorum. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar; Kurultay müzakere mevzuunun 
mühim bir noktasile meşgul bir haldeyiz. Mevzu üzerinde ben de noktai nazarımı 
arzetmek istiyorum. Bir kere C.H. Partisinin Büyük Kurultayı Türkiye'de resmî 
veya gayriresmî Devlet şeklinde veya millî şekilde kurulmuş bütün müesseselerin 
hepsine vazî sıfatile en yüksek direktifi veren bir heyettir. Bu itibarla kati kaide 
olarak şunu önceden kabul etmek lâzımgelir. 

Kurultay vereceği kararlarda Parti hayatı, millî hayat ve Devlet hayatı için 
konacak esasları müzakere ederken hiç bir kayıt, hiç bir kanun ve hiç bir usul ile 
bağlı değildir. C.H. Partisinin Kurultayı bir Devlet şûrası heyeti değildir ki, onu 
Şûranın nizamname yapması gibi, esasları koyarken kanun metinleri ile mukay-
yed farzedelim, bilâkis Kurultay her hangi bir şey için kati bir karar verirse ve 
bunun tatbik sahasına girmesi için kanun yapmak lâzım geliyorsa Devlet kanunu 
yapar; eğer kanun yapmak icab etmezse karar doğrudan doğruya fiiliyat sahasına 
girer. Bunları, bir arkadaşın, müzakere edilen işin şimdi mevcud kanunlara uygun 
olmadığını söylemesi üzerine Kurultayın millî hayattaki geniş salâhiyetini belirt
mek için söylüyorum. Meselâ demincek Partili üyelerin yaşı mevzubahs oldu. 
Kurultayın arzettiğim büyük otoritesini aydınlatmak bakımından bu misalden de 
istifade edilebilir: 
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Gerçi Türkiye'de vatandaşın intihaba iştirak etmek hakkı 22 yaşa çıkarılmış
tır. Bu, bir kanundur. Diğer taraftan Meclis Cemiyetler Kanununu tesbit ederken 
bu kanuna uymak için bir hüküm almıştır. Türk vatandaşının her hangi bir siyasî 
cemiyete girebilmek için 22 yaşında olması şartını koymuştur. Bu da kanunî bir 
hükümdür. Fakat yüksek Kurultay burada 18 yaşı Partiye üye olmak için tekrar 
kabul ederse o zaman bu esas olur ve bundan evvel yapılmış olan bütün kanunlar 
bu esasa göre değiştirilir. Bu misali arzetmekten maksadım burada müzakere 
ederken filân kanunun filân maddesini kaydı altında bulunmadığımızı sarih suret
te tebarüz ettirmektir (Alkışlar). 

Bunu böylece bir tarafa bıraktıktan sonra mevzuun aslına aid fikirlerimi de ar-
zedeyim: 

Genel Sekreterin âzâ sıfatile Hükümete girmesi hakkında encümenin yaptığı 
bu teklifle siyasî tecrübelerimiz neticesine uymıyan bir mahiyet vardır. Parti Genel 
Sekreteri Parti işlerini Genel Başkan namına tedvir eder. Teklifleri, bu zatın aynı 
zamanda Devletin icra cihazını teşkil eden İcra Vekilleri Heyetinde mesul bir Dev
let vekili sıfatile huzurlarını istilzam eder. Daima tecrübeye ve esaslı tedkike müs-
tenid olarak işlerimizi tanzim etmeliyiz. Maddenin yeni yazılış tarzı, ve bu fikrin 
manası beni tatbikatta gördüğümüz şekillerin tâli olmıyan ehemmiyet üstünde dur-
mıya sevkediyor. Burada encümen adına mazbata muharriri yeni tekliflerini izah 
ederken buyurdular ki Genel Sekreter Devlet Bakanı olarak İcra Vekilleri Heyetine 
girecektir. Eğer encümen böyle bir şeyin mukarrer olduğuna katiyen vukufu var da 
bunu söylüyorlarsa diyeceğim yoktur. Bunu sonradan Meclise teklif ederek kanun-
laştmrlar. Mesele hallolur gider. Bence burada yalnız esasını koymakla iktifa ede
lim (Partinin Genel Sekreteri Parti Hükümetinin İcra Vekilleri Heyetinin toplan
tılarında bulunacaktır) demekle iktifa edelim, doğrusu budur. Genel Sekreterin İc
ra Vekilleri Heyetinde hiç bir resmî vazifesi olmamalıdır. Yalnız elzem nokta Par
ti Genel Sekreterinin kendi Partisinin iktidar mevkiinde bulunan Hükümetinin top
lantılarında bulunmasıdır. Parti Kurultayının tesbit eylemiş olduğu bir usul olarak 
bunun nizamnameye girmiş olması ve böylece tatbik edilmesi usule ve kanuna hiç 
bir riayetsizlik teşkil etmez. Partinin Büyük Kurultayı, kendi Partisinin iç işi olarak 
bunu böylece tanzim eder. Mesele bendenizce encümene gitmeli. Komisyon tek
rar bunu tedkik etmeli ve Partinin, Kurultayın üyeleri arkadaşlar içinde bu mesele 
ile ilgili olanlar varsa bu komisyonda fikirlerini söylemeli ve yeni bir formül ile 
Kurultay Heyeti umumiyesi huzuruna gelmelidir. 

Tekrar arzederim ki Refik İnce ve İncedayı arkadaşlarımın da söyledikleri 
gibi Parti Genel Sekreterinin İcra Vekilleri Heyetinin toplantılarında bulunmaları 
büyük faydalar temin edecek ve Hükümetle Partinin sıkı temasını, iş ve fikir bir-
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ligini temin edecek bir usuldür, fakat Genel Sekreter üzerinde icra mesuliyet ve 
vazifesi bulunmayan sadece, iktidar mevkiindeki Partinin yüksek bir unsuru 
sıfatile Devletle temas vasıtası olarak orada bulundurulmalıdır. 

Refik İnce arkadaşımızın kanuna uymamak endişesi ile teklif ettikleri şekil 
zaten mevcuddur. Parti nizamnamesinin 46 ncı sayfasında Hükümetle Partinin 
temasım ifade eden kısımda sarahatle yazılmıştır. Esasen Parti Genel Sekreteri bu 
usul yolundan İcra Vekilleri Heyeti ve Başvekil olan zatla daimî temas halindedir. 
Fakat yeni teklif edilen maddenin ruhu sadece teması değil; İcra Vekilleri 
Heyetinin mesul bir heyeti halinde birlikte çalıştığı esnada Parti Genel Sek
reterinin hazır bulunmasının teminidir. Biraz evvel arzettiğim gibi Kurultayın bunu 
Partinin bir iç işi olarak nizamnamesinde tanzim etmesi ve resmî vekil sıfatmı haiz 
olmaksızın Genel Sekreterin Hükümet toplantılarında bulunması kanuna hiç bir 
aykırılık teşkil etmez. Sade teferruatı tesbit için değil bu noktadan da komisyona 
havalesile bir daha tedkik edilmesinin doğru olacağım zannediyorum. 

D. E. REİSİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Bu madde programla da 
alâkadardır. Bu noktai nazardan encümende bir daha tedkik edilmek üzere iadesi
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN - Encümene veriyoruz. 
II - GENEL BAŞKANLIK DİVANI: 
Madde 30 - Genel Başkanlık Divanı Partinin Değişmez Genel Başkanı ile 

Vekilinden ve Genel Sekreterden teşekkül eder. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 31 - Genel Başkanlık Divanı Partiyi ilgilendiren her mesele hakkında 

karar vermek salâhiyetini haizdir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 32 - Genel Başkanlık Divanı Büyük Millet Meclisi intihabmı idare ve 

Partinin mebus namzedlerini tesbit eder. 
Divan, namzedlerle intihab işleri hakkında umumî idare heyetile Büyük Mil

let Meclisi Parti Grubu idare heyetinin reyini yoklıyabilir. Namzedler Değişmez 
Genel Başkan tarafından ilân olunur. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 33 - Umumî idare heyetinde açılacak âzâlıklara Genel Başkanlık 
divanı ve Parti Müstakil Grubunda vukubulacak münhallere Genel Başkan yeni
lerini seçer. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 34 - Genel Başkanlık Divanının kararlarına bütün Parti azaları kayıd-
sız ve şartsız uyarlar. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

III - BÜYÜK KURULTAY : 
Madde 35 - Büyük Kurultay dört yılda bir Değişmez Genel Başkanın gös

tereceği yer ve bildireceği tarihte toplanır. Değişmez Genel Başkan lüzum görür
se Büyük Kurultayı daha evvel toplıyabileceği gibi fevkalâde olarak ta toplıyabilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 36 - Büyük Kurultayın azaları şunlardır: 
a) Umumî idare heyeti azaları, 
b) Partiye mensub mebuslar, 
c) Vilâyet idare heyeti reisleri, 
ç) Vilâyet kongrelerince seçilen ikişer ve Parti azasının sayısı on bini geçen 

vilâyetlerden fazla her on bin âzâ için, ayrıca gene kongrelerce seçilen birer delege. 
BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 37 - Büyük Kurultay müretteb azaları mutlak ekseriyetile açılıb 

müzakereye başlar. Bu ekseriyet yoksa üç gün sonra yapılacak toplantıda mevcud 
âzâ ile işe başlanır. Fevkalâde toplantılar tayin edilen gün ve saatte mevcud âzâ 
ile yapılır. Hilâfına kayıd bulunmayan yerlerde Büyük Kurultay mevcudun ek
seriyetile karar verir. Müsavi reylerde reisin bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. 
Programda yapılacak değişiklikler ancak mevcudun üçte iki ekseriyetile olur. İn-
tihâblar gizli reyle yapılır. Üçte iki ekseriyet karar verdiği takdirde işarî reyle de 
olabilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 38 - Büyük Kurultay umumî heyeti Değişmez Genel Başkan veya 
Genel Başkan Vekilinin reisliğinde toplanır ve iki reis vekilile altı kâtib seçer. 

Bu intihabdan sonra Değişmez Genel Başkan geçen yıllara aid icraat hakkın
da bir nutuk söyler veya bir beyanname okutur. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 39 - Değişmez Genel Başkan nutkundan veya beyannamesinden son
ra Umumî Heyet 25 âzâlı program - nizamname, 35 âzâlı dilek ve 15 âzâlı hesab 
encümenlerini seçer. Bu encümenlere Genel Başkanlık Divanı ve Umumî İdare 
Heyeti azaları seçilemezler. 

Umumî Heyet lüzum görürse müzakere mevzuları üzerinde tedkiklerde 
bulunmak üzere ayrıca encümenler de teşkil edebilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 40 - Her encümen azalarından birini reis, birini raportör, birini kâtib 
seçer. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 41 - Program - nizamname encümeni program ve nizamnameye aid 
teklifleri, Dilek encümeni vilâyet kongrelerinden gelen dilek lâyihalarını ve 
âzâlar tarafından yapılan teklifleri tedkik eder. 

Hesab encümeni merkez hesablanna bakar. Vilâyetlerin hesab işleri hakkında 
bir şikâyet olur veya bir tedkik zemini görürse bunları yeni Umumî İdare 
Heyetine bırakılmak üzere mütaleasile beraber Umumî Heyete arzeder. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42 - Her encümen verdiği kararlan, mucib sebeblerile birlikte ve bir 
rapor halinde Umumî Heyete sunar. Bunlar Umumî Heyetçe görüşülerek karara 
bağlanırlar. İcabında raporlar encümene iade edilebilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 43 - Başvekil ve Vekiller Büyük Kurultayda hazır bulunurlar ve 
lüzumunda Umumî Heyete veya çağırıldıkları encümenlerde izahat verirler. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 44 - Büyük Kurultayın Umumî Heyet müzakereleri alenidir. Umumî 
Heyet müzakereleri yalnız Partilere açık bulundurulabileceği gibi gizli toplantılar 
da yapabilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 45 - Umumî Heyet müzakereleri ve kararlan zaptolunur. Bu zabıt reis 
ve kâtipler tarafından imzalanarak toplantıda bulunmuş olan azaların adlan yazılı 
bir defterle birlikte saklanır. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46 - Büyük Kurultayda memleket ve Partiye aid her iş görüşülebilir. 
Programla nizamnamenin kabulü ve değiştirilmesi Büyük Kurultaya aiddir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 47 - Büyük Kurultay, çalışmalarının sonunda Yeni Umumî İdare 
Heyetini ve Partinin Müstakil Grubu Mebuslannı seçer. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 48 - Büyük Kurultay kapanırken Değişmez Genel Başkan bir nutuk 
söyleyerek Kurultayın elde ettiği neticelerle Partiye verdiği istikameti belirtir. 
Yahut Kurultay kapandıktan sonra bu zeminde bir beyanname neşreder. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 49 - Büyük Kurultayın açılışı Parti teşkilâtile bütün Partililer için kut
lu bir hâdise sayılır. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IV. - UMUMÎ İDARE HEYETİ : 
Madde 50 - Umumî İdare Heyeti Büyük Kurultay Umumî Heyetince seçilen 

16 âzâdan teşekkül eder. Âzâlann sayısı icabında Genel Başkanlık Divanı kararile 
arttırılabilir. Genel Sekreter Umumî İdare Heyeti azaları arasında iş bölümü 
yapar. Azalardan birini büro işlerinde kendine yardımcı ayırır. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 51 - Umumî İdare Heyetinin tabiî reisi Değişmez Genel Başkan veya 
Vekilidir. Başkanların bulunmadıklan zamanlarda Genel Sekreter reislik eder. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 52 - Umumî İdare Heyeti iş bölümüne göre devamlı olarak çalışır ve 
lüzum gördükçe toplanarak müşterek kararlar alır. Umumî İdare Heyeti en az haf
tada bir toplanıp çalışır. 
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Umumî İdare Heyeti muayyen işler için âzasından bir kısmı ile muvakkat en
cümenler teşkil edebilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 53 - Umumî İdare Heyeti, Genel Başkanlık Divanının iştigali dışında 
kalan bütün Parti işlerile meşguldür. 

Başlıca vazifeleri şunlardır: 
a) Parti programının bütün asılları ve teferruatile tatbik sahasına çıkması için 

lâzımgelen tedkik ve tatbiki yaparak vaziyeti tesbit etmek, tedbirler düşünmek ve 
icabına göre kararlarını Genel Başkanlık Divanından geçirerek tatbik etmek ve 
lüzumlu gördüğü mevzuları Büyük Millet Meclisi Parti Grubuna götürmek, 

b) Parti teşkilâtının mevzuata uygun bir surette işlemesini temin etmek, 
c) Genel Başkanlık Divanınca verilecek işleri görmek, 
ç) Büyük Kurultayın kararlarını yerine getirmek, 
d) Büyük Kurultaya sunulacak lâyihaları hazırlamak ve bunları Genel Baş

kanlık Divanından geçirdikten sonra Kurultaya vermek, 
e) Nizamnamenin tatbikma aid talimatnameleri yapmak ve Genel Başkanlık 

Divanından geçirerek tatbik etmek, 
f) Kongreleri mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve bunlar tarafından verilecek 

kararların tatbikini gözetmek ve lüzum görülen yerlerde kongreleri yeniletmek, 
g) Halkevlerinin ve halk odalarının açılma ve çalışmalarını idare ve tanzim et

mek, 
h) Millî teşekküllerle ve Partiye bağlı hükmî şahsiyetlerle ilgilenmek, hükmî 

şahsiyetlerden hangilerinin, ne gibi şartlarla Partiye bağlanabileceklerini tesbit 
ederek Genel Başkanlık Divanının tasvibini aldıktan sonra tatbik mevkiine koymak, 

i) Partinin hesab işlerini düzgün yürütmek, bunun için Genel Başkanlık 
Divanının tasdikına iktiran ettirilmiş bir talimatname vücude getirmek, vilâyet 
idare heyetlerinin bütçelerini tasdik ve yıl sonu hesab hulâsalarını tedkik etmek, 

ı) Parti teşkilâtını devamlı ve plânlı bir surette teftiş ettirmek, 
j) Talimatına göre halk hatibleri teşkilâtı yapmak ve halk kürsüleri kurmak, 
k) Radyo, sinema, konferans, halk hatibleri ve halk kürsüleri, gazete, kitab, 

vesaire gibi her türlü neşir vasıtalarından istifade ederek kültür ve propaganda 
sahalarında Partiye düşen vazifeleri yapmak ve millî törenlerle ilgilenmek, 

1) Güzel sanatlara ve millî âbidelere alâka göstermek, 
m) Gençlik, spor ve turizm işlerile meşgul olmak, 
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n) İnkılâb müzesi için çalışmak, 
o) Vilâyet idare heyeti reis ve âzâlarile kaza idare heyeti reislerinin seçim

lerini tasdik veya reddetmek, lüzum görülecek yerlerde idare heyeti reis ve 
azalarını, kısmen veya tamamen, vazifeden çekib yerlerine yedeklerini getirmek 
veya yeniden seçim yaptırmak veyahud kongreler toplanıncaya kadar oralarda 
muvakkat idare heyetleri teşkil etmek, 

p) Parti namzedi olarak mahallî teşekküllere seçilmiş olanlardan Parti esas
larına aykırı hareketi görülenlerle Partili arkadaşlar arasındaki birliği bozanların, 
vilâyet idare heyetinin mutaleasını da alarak, bu teşekküllerden çekilmelerine 
karar vermek, 

r) Parti teşkilâtı olmayan yerlerde müteşebbis bir zatı veya heyeti âzâ kaydı 
ve heyetler teşkili salhiyetile teşkilât yapmak üzere vazifelendirmek, 

s) Nizamnamenin emrettiği sair işleri yapmak, 
BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Madde 54 - Lüzumuna göre, umumî idare heyeti kararile, muayyen işler için 

Parti mebus ve mensublarınm yardımlarından istifade edilir ve bunlardan muvak
kat encümenler teşkil olunabileceği gibi Umum idare heyeti azalarından 
bazılarının iştirakile muhtelit encümenler de yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 55 - Parti teşkilâtının ve Halkevlerile Partiye bağlı hükmî şahsiyet

lerin teftiş, tahkik ve murakabesine Umumî idare heyeti azaları memur 
edilebilecekleri gibi Parti mebus veya mensubları da bu yolda tavzif edilebilirler. 
Teftiş vazifeleri ve zamanları lüzumuna göre Umumî idare heyetince tayin edilir 
ve bunun için bir talimatname yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 56 - Umumî idare heyeti, azalarından birini Partinin muhasibliğine 

ayırır. Muhasib sarfiyatın bütçeye uygunluğunu temin ve hesab işlerine aid bütün 
kâğıdları imza ile tasdik eder, Partiye aid tasarruf ve mülkiyet işlerine de muha
sib bakar. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 57 - Parti müfettişlerinin vazife ve Sekreterlik emrinde bir Başkâtibi 

ile muhasebecisi ve lüzumu kadar kâtib, memur ve müstahdemleri bulunur. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Parti müfettişleri 

Madde 58 - Parti müfettişlerinin vazife ve salâhiyetleri Umumî idare heyeti 
tarafından tanzim ve Genel Başkanlık Divanınca tasdik edilen bir talimatname ile 
tayin edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Vilâyetlerde 

1 - KONGRELER : 
Madde 59 - Ocak nahiye ve kaza kongreleri yılda bir, vilâyet kongreleri iki 

yılda bir toplamr. Kongreler vilâyet idare heyetlerinin Umumî idare heyetince tas-
vib edilmiş olan teklifi veya doğrudan doğruya umumî idare heyeti kararile fev
kalâde olarak da toplanabilir. 

KADİR ÇETİN (Yozgad Delegesi) - Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, kaza 
kongreleri de birer seneye indiriliyor. Halbuki memleketimizde intihab vaziyeti 
malûmdur, intihaba halkımız henüz alışmamış olması dolayısile aralarındaki 
dedikodular da malûmdur. Bu intihab müddetleri bir sene olunca bir sene için in
tihab edilmiş olan arkadaşlarımız oradaki vazifelerini öğrenmeden müddetlerini 
doldururlar, aynı hal tekerrür eder, gider. Binaenaleyh müddetin kısalması doğru 
değildir. Kısalmamasmı rica ediyorum. 

KÂZİM AZAMET (Antalya Delegesi) - Bendeniz de arkadaşımın aynı 
düşüncesine iştirak ediyorum. Taşra teşkilâtında ocak, nahiye ve kaza kongrelerinin 
böyle her sene tekerrür etmiş olması teşkilât mesaisi üzerinde çok aksak neticeler 
vermektedir. Aksak neticeden maruzatım şudur : Zamanlarının çabucak tekerrür 
etmiş olması o mesaide çalışanlar üzerinde çok zorluk vermektedir. Bu itibarla bu 
müddetin iki sene olmasını rica ediyorum. 

MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Efendim, kongrelerin Parti faaliyeti 
bakımından haiz oldukları ehemmiyet malûmdur. Hatta vilâyet kongrelerinin dahi 
her sene yapılmasında fayda tasavvur edilebilir. Bunun istisnaen iki seneye 
çıkarılması memleketin muvasala bakımından bazı müşkülât arzetmesinden ve 
her sene yapılmasının mahallerinde bir sıkıntı doğurmasından ileri gelmiştir. 
Kazalar mahdud mıntakalar olduğundan bu mahzuru varid görmüyoruz. 
Binaenaleyh faydası cihetinde İsrar etmeği muvafık buluyoruz. Yani Parti 
faaliyetlerini temin için kaza, ocak ve nahiye kongrelerinin her yıl yapılmasını 
lüzumlu addediyoruz. 
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ŞÜKRÜ NAYMAN (Kayseri) - Sayın arkadaşlar, kaza idare heyetlerinin 
çalışması için bir mesai zamanı bırakmak lâzımdır. Misal olmak üzere şunu ar-
zedeyim ki; bir çiftçi bile bir senede mahsulünü ekib biçemez. Evvelce her-
kedecek, tohumunu saçacak, sonra da mahsul alacak. Bir sene için idare heyetine 
seçilecek arkadaştan ne vazife beklenebilir. Dört günüm kaldı, adam sende der, 
bunun için biraz mesai zamanı bırakmak lâzımdır, iki sene olması çok faydalıdır. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Encümen bu işte musir değildir. Bu 
mesele de düşünülen şey, Parti arkadaşlarının faaliyetini arttırmak ve hariçte 
bulunub da faaliyet göstermek arzusunda bulunan arkadaşlara imkân temin et
mektir. Bu, iki sene de olabilir, bir sene de. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) - Arkadaşları program ve nizamname en
cümeni reisi arkadaşımızın söyledikleri gibi kaza idare heyetleri müddetlerinin 
şimdiki ahkâmla nizamname hükmüne ve bu güne kadar tatbik edilegelmekte 
olan maddeye uygun olarak bir sene olmasında veya iki sene olmasında, büyük 
mahzurlar ve faydalar mülâhazası vaziyetin ruhu bakımından muvafık değildir. 

Mademki bir sene müddetle kaza kongreleri tarafmdan seçilecek olan kaza 
idare heyetlerinin çalışma zamanları bir sene olmasında iki sene olmasındaki 
maksad ve esbabı, tercihi ihtiva eden mütaleanın ne olduğu tebellür etmiş değil
dir. Ancak bunun karşısında şu esbabı mucibeyi serdedeceğim. Bir sene müddet
le olduğu takdirde Partinin faaliyet kademelerine getirilen arkadaşların çalışıb 
muvaffakiyetler teminine bir vasıta diye ortaya sürülmüştür. Bir sene içinde 
çalışan fakat teşebbüs ettiği işler sona ermiyen, amma sona erdirecek derecede 
liyakat ve kudreti haiz olan mesuliyetli ve büyük şerefli işi üzerine almış olan ar
kadaşlarının itimadile almış olanlar ve kaza idare heyetinin ikinci kongrede, 
üçüncü, beşinci defa seçilmesi imkânı mevcud iken ve nizamnamenin ahkâmı 
mütebakisi bunu gösterib dururken zikredilen bu esbabı mucibe bu vadide şu es
babı iskat edecek bir esbabı mucibe olamaz. Bunun hakkında ruhî bakımdan ne 
söylemek istediğimi muhakkak anlamış bulunan ve Partimizin faal kademelerin
de çalışmakta olan Büyük Kurultayın saym üyeleri derhal kabul etmelidir ki bir 
sene kâfidir, iki sene olmasına lüzum yoktur. (Kâfi değildir, iki sene olmalıdır). 

KÂZÎM AZAMET (Antalya Delegesi) - Bu hususta bir takrir veriyoruz. 
RASİM EREL (Konya delegesi) - Arkadaşlar kaza idare heyetlerinin seçim 

devresi bir sene mi yahud iki sene mi olması lâzım gelir meselesini tetkik edebil
mek için kaza idare heyetlerinin gördükleri vazifeleri görmek ve bunlarla ölçmek 
lâzımgelir. Malûmu âliniz kaza idare heyetlerinin seçim devresinden sonra 
âzâlanm çoğaltmak, halkevlerinin çalışmasına nezaret etmek gibi vazife ve kül
fetleri olduğuna göre o seçilen idare heyetleri, bu işi başarabilmesi için en aşağı 
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6 aylık, 8 aylık bir hazırlık devresine girecek, binaenaleyh devresini bir taraftan 
hazırlarken diğer taraftan müddeti bitecektir. Bu şekilde bir senenin kifayet et-
miyeceği pek tabiîdir. Esasen geçen sene iki yıl olarak tesbit edilmişti. Zan
nederim arkadaşım evvelden bir sene olduğuna göre bunu iki seneye çıkmaması 
noktai nazarından söylediler. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) - Hayır, hayır yanlış. 
RASÎM EREL (Devamla) - Binaenaleyh eskiden iki sene olduğuna göre bu 

sene de iki sene olarak kalmasmı rica ediyorum. 
BAŞKAN - Bu hususta encümenin bir mütaleası yoktur. Bir takrir vardır. 

Okutacağım. 
Ocak, nahiye ve kaza kongreleri (yılda bir) tabirinin lâğvile vilâyet kongreleri 

iki yılda bir toplanır, suretinde tadilini teklif ederiz. 
Antalya delegesi 
Akay ve arkadaşı 

(Yanlış, yanlış takrir yanlış sesleri). 
RASİH KAPLAN (Antalya) - Kaza ihtiyaçlarını nasıl bildirir o vakit?. (Yeni 

bir takrir hazırlanıyor sesleri). 
ASIM BEKTAŞ (Yozgad) - Takriri yazan arkadaşın kendisi buradadır, izahat 

versin. 
RECEB PEKER (Kütahya) - Kalk sen üzerine mal et, izahat ver. 
ASIM BEKTAŞ (Yozgad) - Arkadaşlar; sizden ricam şudur: Esasen kongreler 

yapılırken bir senelik kongre üç ayda hitam buluyor. Üç ayda bu kongreler 
yapılırken yedekler seçiliyor ve bir çok müşkülâta maruz kalınıyor. Bunun başka 
türlü içinden çıkmağa da imkân yoktur. Mutlak ve mutlak kaza idare heyetlerinin 
iki senede bir intihab edilmeleri lâzımdır. Ben iki senede bir teklif ediyorum. 
Bunun mutlaka kabulünü rica ediyorum. (Gülüşmeler, kabul sesleri). 

BAŞKAN - Takriri arzettim. 
KAZİM AZAMET (Antalya delegesi) - Müsaade buyurunuz takrir yazıyo

rum. Maddenin encümene tevdiini rica ediyorum. 
"Köy nahiye her sene, kaza iki senede bir, vilâyet dört senede bir"... 
RASİH KAPLAN (Antalya) - Yoo. Ne münasebet?. Büyük kongreye ne 

zaman getirilecek dilekler... (Eskisi gibi eskisi gibi, madde aynen sesleri). 
(Nereden çıkarıyorsunuz bunları sesleri, gürültüler). 
BAŞKAN - Takririn sahibi hangi takririnin reye konulmasını istiyor?. 
Hangisini istiyorsa onu reye koyacağım, nazarı itibare alınırsa üzerinde söz 

verir, icabederse encümene veririz. 
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ASIM BEKTAŞ (Yozgad delegesi) - Sonraki vermiş olduğum takrirde ısrar 
ediyorum. Heyeti Umumiyenin kabulünü rica ederim. 

CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Eski nizamnamedeki maddenin aynen kabulünü, 
rica ederim. Kazalarda, vilayetler de ikişer sene, nahiyelerde birer sene. 

BAŞKAN - İkinci takriri nazarı itibare alanlar... Almayanlar... Takrir nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 60 - Kongreler normal olarak eylül iptidasından birinci kânun sonuna 
kadar olan müddet içinde yapılır. Her vilâyetin idare heyeti mevsim, iklim ve iş 
icablarına göre kongrelerinin başlama ve bitme tarihlerini tesbit ederek vaktinden 
evvel Genel Sekreterliğe ve alâkadarlara bildirir. 

Ocak ve nahiye kongreleri en çok bir buçuk ay sürer. Normal kaza kongreleri 
nahiye kongrelerinin hitamından 15 gün sonra başlamak üzere en çok bir buçuk 
ay sürer. Vilâyet kongresi, vilâyetin bütün kaza kongreleri bittikten sonra yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 61 - Her Partili yazılı olduğu ocağın kongresinin de âzâsıdır. 

Gelemiyecek kadar mühim bir mazereti olmadıkça kongrede bulunmaya mecburdur. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 62 - Kongrelerde delegeler aşağıdaki nisbetlere göre seçilirler. Ocak 

kongresinde ocağın 200 e kadar âzası için 2, bundan yukarı her 100 âzâ için birer, 
Nahiye kongresinde nahiyedeki ocakların 300 e kadar âzası için 2, bundan 

yukarı her 300 âzâ için birer, 
Kaza kongresinde kazadaki ocakların 1000 e kadar âzası için 3, bundan 

yukarı her 1000 âzâ için birer delege. 
Partiye girme muameleleri tamam olan âzâ bu sayıda dahildir. Ancak bunların 

kongrelerde rey vermeleri için en az üç ay ve seçilebilmeleri için de en az bir yıl 
evvel kayıd muamelelerinin bitmiş olması şarttır. Memuriyet sebebile Partiye gir
memiş olanlar bu kayıddan müstesnadır. 

BAŞKAN - Bu madde hakkında Süleyman Sırrı'nın bir takriri vardır. 
Kurultay Yüksek Reisliğine 

62 nci maddeye ilâvesi teklif edilen memur oldukları için Partiye girmeyip is
tifa veya, tekaüdlük gibi bir sebeble resmî sıfatları zail olur olmaz Partiye kay
dedilmiş olan münevver vatandaştan Parti ve Halkevi teşkilâtında derhal istifade 
edilmesi, fıkrasının tayyini teklif ederim. 

Yozgad 
Sırrı İçöz 
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MEMED ALİ YÖRUKER (Samsun) - Bu kaydı koymaktan maksad, Memurin 
Kanunu bu şekilde tadil edilinceye kadar münevver arkadaşlardan Parti ve Hal
kevi teşkilâtından istifade etmektir. Memurin Kanununun bu şekilde tadil edile
ceği belli bir şey değildir. Edilirse o vakit bu kayde lüzum kalmaz. Bu şekilde 
yazılışın hiç bir mahzuru yoktur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Bu gün Fırkanın ekseriyetini teşkil eden hemen 
hemen memurlanmızdır. Bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde bir inhilâl baş
layacaktır. Memurin Kanununda böyle bir kayıd çıktığı takdirde bu fıkra ancak 
mütekaidlere ve müstafi olanlara aid olacaktır. O vakit memur hiç giremiyecek 
demektir. Bu fıkranın tadili ise 4 sene sonra inikad edecek Kurultay tarafından 
yapılabilir. Bu hüküm o zamana kadar yaşıyacaktır. Binaenaleyh bu fıkranın şim
diden tayyi yerindedir. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Arkadaşlar; elde bir kanun vardır. Bu 
kanun, memur olan arkadaşlarm Fırkaya girmesine manidir. Diğer bir maddemiz 
vardır ki, Fırka faaliyetinde, iki sene kaydi geçmedikçe, vazife alamaz. Bununla 
münevver arkadaştan bu kayıddan kurtarmak istiyoruz. Sonra, esasen bu bir 
program meselesi değil, bir nizamname meselesidir. Bu kaydın nizamnamede 
bulunması bu günkü vaziyette fayda temin etmektedir. Yoksa her hangi bir 
kanunu tadil etmeği mucib bir şey değildir. Maddenin kalması doğru olur. 

BAŞKAN- Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı itibare alanlar... Almayanlar... 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 63 - Ocakların seçtikleri delegeler nahiye merkezinde nahiye, 
nahiyelerin geçtikleri delegeler kaza merkezinde kaza, kaza kongrelerinin seçtik
leri delegeler de vilâyet merkezinde vilâyet kongresini yaparlar. Asıl delegenin 
mazereti halinde toplantıda yedek delege bulunur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 64 - Ocak delegeleri ocaklarının doğrudan doğruya kaza teşkilâtına 

bağlı olması yüzünden nahiye kongresi yapamıyorlarsa bakılır : Ya kaza teş
kilâtında bir başka nahiye teşekkülü yoktur. O takdirde bunlar doğrudan doğruya 
kaza kongresini yaparlar, yahud bir başka nahiye teşekkülü vardır. Bu takdirde 
nahiye kongresi için aranan nisbet üzerinden delege seçerler. Kaza kongresine 
bunlar iştirak ederler. 

Ocakların doğrudan doğruya vilâyet teşkilâtına bağlı olmaları yüzünden 
delegeler kaza kongresi yapamıyorlarsa kaza kongrelerinde aranan nisbet üzerin
den delegeler seçerler. Vilâyet kongresine bunlar iştirak ederler. 
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Doğrudan doğruya vilâyet teşkilâtına bağlı olması yüzünden kaza kongresin
de bulunamayan nahiyelerin delegeleri de aynı seçimi yaparak kendilerini vilâyet 
kongresinde temsil ettirirler. 

Bu madde mucibince yapılacak ikinci veya üçüncü delege seçimleri kaza 
veya vilâyet idare heyetleri tarafından idare olunur. 

BAŞKAN- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 65 - Kongreler kendi idare heyetlerinin reisleri tarafından açılır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 66 - Kongrelerde yazılı âzânın mutlak ekseriyetile müzakereye baş

lanır. Bu ekseriyet yoksa toplantı bir gün sonraya bırakılır ve o gün gelen âzâ ile 
iktifa edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 67 - Her kongrede ilkin bir reis, bir ikinci reis, iki kâtib seçilir, icabın

da kaza ve vilâyet kongreleri reisi bir derece yukarı teşkilât tarafından da gös
terilebilir. Merkezden mansub reisler vilâyet dahilindeki bütün kongrelere reislik 
edebilirler. Nahiye ve ocak kongrelerinin nizamnameye göre yapılmalarını temin 
için yukarı derecedeki idare heyetleri kendi azalarından veya partililerden 
müşahid gönderebilirler. 

Reis, kongre müzakerelerini idare eder, kâtibler müzakerelerin hulâsa ve 
neticelerini kaydederler. Müzakerelerin aynile tutulması için ayrıca zabıt kâtibleri 
de bulundurulabilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 68 - Kongrelerin müzakerelerini bütün Parti azaları dinliyebilirler. 

Kongreler isterlerse bir meseleyi gizli olarak da görüşebilecekleri gibi parti dışın
dan dinleyici kabul etmeye de karar verebilirler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 69 - Nahiye, kaza ve vilâyet kongrelerinde, Parti Hükümetini temsil 

eden en büyük mülkiye âmirleri kongrelere davet olunurlar. 
Bunlar müzakereye ve reye iştirak etmezler. Yalnız yapılmış veya yapılmamış 

eski ve yeni Parti dilekleri hakkında müzakerelerden sonra halkı aydınlatmak 
maksadile icabederse izahat verirler. Bu izahat üzerine münakaşa cereyan etmez. 
Parti kongrelerinin bütün müzakerelerinde Partili belediye reis ve âzâlarile 
umumî meclis azaları dinleyici sıfatile bulunurlar. Bunlar parti dileklerinin ter-
cihan tahakkuk ettirilmesine gayret ederler. 
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Gizli olmasına karar verilen müzakerelerde delegelerden başka yalnız en 
büyük mülkiye âmiri bulunabilir. 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 70 - Kongreler, konuşulacak işleri önceden sıraya korlar ve idare 

heyetlerinin olan biten işler hakkındaki rapor ve sözlerile müzakereye başlarlar. 
Seçimler en sonra yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 71 - Kongrelerde kararlar reis ve reis vekillerile hazır bulunan âzânın 

yansından fazlasının reyi ile verilir. Reyler müsavi ise reisin bulunduğu taraf 
kazanır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 72 - Kongrelerde seçimler gizli rey ile yapılır. İşaretle yapılmasına üç

te iki ekseriyetle karar verilebilir. Seçimlerde ilk defa mutlak ekseriyet olmazsa 
ikinci defasında en çok rey alanlar kazanırlar. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 73 - Kongreler, hesablara bakmak, idare heyetlerince önceden ihzar 

edilmiş olan bütçeyi tedkik etmek, dilek ve lâyihaları incelemek için 3 - 7 kişilik 
üç encümen ayırırlar ve bunların, raporları üzerinde görüşürler. Gerek bu rapor
lar ve gerek âzâ tarafından yapılacak teklifler üzerine müzakereyi kolaylaştırmak 
için başkaca 3 - 7 kişilik encümenler de yapılabilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 74 - Encümenler içlerinden bir reis, bir raportör ve bir kâtib seçerek 

işe başlarlar, yandan fazla âzâ ile müzakere eder ve ekseriyetle karar verir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 75 - İdare heyetlerinde bulunanlar kendi kongrelerine delege 

seçilemezler. Müzakerelere iştirak ederler, fakat rey veremezler. Encümenlere de 
seçilemezler. 

CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Saygı değer arkadaşlarım; bu madde Parti nizam
namemizde bir kaç defa istihale geçirdiği için bu hususta söz söylemek istiyorum. 

Bendeniz Parti nizamnamesinin bilhassa bu maddesi üzerinde Partiye intisab 
ettiğim gündenberi çok titizce alâkadar olduğum için bu maddenin bir yerine itiraz 
etmek istiyorum. Maddede deniyor ki, idare heyetlerinde bulunanlar kendi 
kongrelerine delege seçilemezler. Müzakerelere iştirak ederler. Fakat rey veremez
ler. Bu maddenin esbabı mucibesini bilmiyorum. Ancak geçen Kurultayda bir 
umumî idare heyeti karan veyahud nizamnamenin icabı idare heyetleri delege 
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seçilemezler, fakat reye iştirak ederler, deniyordu. Bu defaki Kurultayda ne için bu 
şekilde tashih edildiğini bilmiyorum: Bu sene bir çok nahiye, kaza, Parti teşkilâtın
da çalışan arkadaşlan ne için rey vermek hakkından mahrum ediyoruz? 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Kendi kendilerini seçmemeleri için. 
CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Amma mebus beyler müntehibisani olabilirler ve 

kendilerine rey verebilirler (Gülüşmeler). Bununla beraber maksadım bu değildir. 
Maddenin bu şekilde olmasının sebebi, zannımca, eski idare heyetinin hesab ver
mek vaziyetinde bulunması olsa gerektir. Maksad bu ise madde şimdi şu ar-
zedeceğim şekilde tashih edilebilir, idare heyetinde bulunanlar kendi kongrelerin
de kongreye başkan ve sekreter seçilemezler. Müzakereye iştirak ederler. Yalnız 
encümenlere iştirak edemezler. Sayın arkadaşlar biraz evvel de arzettiğim şekilde 
nizamname encümeninin aynen kabul edip Yüksek Kurultaya arzedeceği eski 
heyetin kongrelerde müessiriyeti düşünülmüş olmasından da ileri gelir. Eğer böy
le ise bir dereceli bir kongrenin eski heyet mümessillerinin de buraya kabulü 
muvafık olabilir. Bu vaziyette bir derece yukarı teşkilât kongreyi titiz bir şekilde 
kontrol edebilir. Bu suretle çalışan arkadaşların elinden bunun kabzile riyaset 
hakkının alınmamış olmasını icab eder. Bu itibarla maddenin arzettiğim şekilde 
kabulünü dilerim. 

M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Bu maddenin istinad ettiği esbabı mucibe 
meydandadır. Bundan evvel Kurultayda bu şekil kabul ve tesbit edilmiştir. İdare 
heyetleri kendi kongrelerinde bir senelik veya iki senelik mesaileri hakkında 
hesab vermekle mükelleftirler. Kendisi hesap vermek mevkiinde bulunan bir şah
sın aynı zamanda karar verme mevkiinde bulunmasına mâni olmak için bu mad
de konmuştur. Aynı esbabı mucibe ile biraz evvel, Büyük Kurultaya aid olan 
hükümler arasında umumî idare heyetine dahil olanların bizim şimdiki encümen
lerimizde bulunamıyacaklannı kabul buyurdunuz. (Doğru sesleri). 

CEHDİ ÇETİN (Manisa) - Arzettiğim şekilde maddenin tadil edilmesini tek
lif ediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Mazbata muharririnin demin arzettiği esbabı 
mucibenin haricinde arkadaşımın teklifi kabul edilirse tatbikatta çok büyük bir 
mahzur tevellüd eder. Ocak idare heyetleri üç, nahiye idare heyetleri beş, kaza 
idare heyetleri 5, 7 âzâdan terekküb eder. Bir çok nahiye idare heyetleri vardır ki, 
bunlar üç ocaktan terekküb eder. Bunların kongrelerine de bütün ocaklar gelirler. 
5, 6, 7 bazan da 4 mümessilden teşekkül eder. Tasavvur buyurunuz ki, 4, 5 
mümessilden veya 7 mümessilden teşekkül eden bir kongrede bunlar rey vererek 
daima kongreye hâkim olsunlar, daima kendilerini intihab etsinler. Tatbikatta bu 
mahzur görülmüştür. Onun için bu şekilde teşkilâtımızı, muayyen adamların in
hisarı altında bulunmasına mâni olunmak için bu esbabı mucibe yazılmıştır. 
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BAŞKAN - Başka mütalea var mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 76 - Kongreler, kendi sahalarmdaki bütün Parti işleri için karar ve 
murakabe uzvudurlar. Kongreler açık bulunduktan zamanlarda lüzum görürlerse 
idare heyetlerinin bütün salâhiyetlerini kullanabilirler. 

Kongrelerin başlıca vazifeleri şunlardır: 
a) Kendi bölgelerinin, gerek köy ve belediye meclisleri, umumî meclis gibi 

mahallî teşekkülleri ve gerek Hükümet dairelerini alâkalandıran arzu ve ihtiyaç-
larile Parti ve memleket işlerinden kongre ruznamesi, encümen raporu veya âzâ 
teklifi üzerine müzakereye konulan maddeleri inceleyib bunlardan kabul edilen
leri dilek halinde tesbit ettikten sonra, mahiyet ve ehemmiyetlerine göre ya kendi 
idare heyetlerine vazife olarak bırakmak veya bir derece yukarı kongreye arzetmek 
ve o kongreye seçecekleri delegelere, lüzum görürlerse bu yolda talimat vermek, 

b) Vilâyet kongrelerinde vilâyetin bütün parti teşkilâtının durum ve faaliyeti
ni tetkik etmek, 

c) Kendi idare heyetlerinin ve icabında kendilerine bağlı idare heyetlerinin 
hesablanna bakmak ve yıl sonu hesab hulâsalarını tasdik etmek, 

ç) Ocak kongrelerinde ocakların, nahiye kongrelerinde ocak ve nahiyelerin, 
kaza kongrelerinde nahiye ve kazalarm, vilâyet kongrelerinde kazaların ve 
vilâyetin gelirlerine giderlerine göre idare heyetlerince hazırlanan bütçelerini tet
kik, tadil ve tevzin etmek, bir derece alt teşkilâtın bütçelerini tasdik etmek ve ken
di bütçelerini tanzim edib bir derece yukarı teşkilâtın tasvibine sunmak, 

d) Ocak kongrelerinde ocak, nahiye kongrelerinde nahiye, kaza kongrelerin
de kaza, vilâyet kongrelerinde vilâyet idare heyetlerini ve birer misli yedeklerini 
seçmek, 

e) Ocak kongrelerinde nahiye, nahiye kongrelerinde kaza, kaza kongrelerin
de vilâyet kongreleri ve vilâyet kongrelerinde de Büyük Kurultay için delegeleri
ni ve birer misli yedeklerini seçmek, 

f) Kendilerine bağlı idare heyetlerile reislerinin seçimlerini lüzumunda tetkik 
etmek ve bir uygunsuzluk olduğuna kanaat gelirse uygunsuz olan noktadan baş
lanarak yenilenmesine karar vermek. 

BAŞKAN - Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 77 - Kongrelerin, idare heyeti âzası veya delege veya bunlara yedek 
olarak seçecekleri partililerin o kongrede âzâ olmaları şart değildir. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 78 - Parti kongrelerinde obstrüksiyon yapmak yasaktır. 
BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 79 - Kongre görüşmelerinin intizam ve inzibatını temin etmek kongre 

reisinin vazifesidir. Bu intizamı ve azaların usulü dairesinde ve serbest konuş
malarını bozanlara ve şahsiyet ile uğraşanlara reis toplantı halinde ihtarda 
bulunur. Dinlemiyenleri o kongrenin sonuna kadar toplantıya girmemek üzere 
dışarı çıkartır. Lüzum görürse kongre kararile ikinci ihtara kadar ceza verir. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 80 - Parti mebusları kendi ocaklarının bağlı bulunduğu vilâyetin 
kongresine iştirak edebilirler. Ancak delege olmadıkça rey veremezler. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 81 - Bir gün evvelki toplantının zabıt hulâsası ertesi günkü toplantıda 
ve son müzakerenin zabıt hulâsası da kongre sonunda okunur. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 82 - Kongrelerde bulunan azaların adlan bir deftere yazılır, gerek bu 
defterin ve gerek müzakere ve kararlan havi zabıtların altlan kongre reis ve kâtib-
leri tarafından imzalanır. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 83 - Kongrelerde verilen kararların yapılması ve yaptınlması idare 
heyetlerine vazife olur. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

II - İDARE HEYETLERİ : 
Madde 84 - Her ocağın ocak kongresince seçilen 3 - 5 kişilik bir idare heyeti 

olduğu gibi ocaklan idare etmek için nahiye merkezinde nahiye kongresince seçilen 
3 - 5 kişilik ve nahiyeleri idare etmek için de kaza merkezinde kaza kongresince 
seçilen 5 - 7 kişilik bir idare heyeti bulunur. Vilâyet idare heyetinin âzası 7 - 9 dur. 
Vilâyet kongresince seçilir. İdare heyeti reisleri mansub olan yerlerde kongre 6 - 8 
kişi seçer. Vilâyet idare heyeti, kazalar teşkilâtını idare eder. Umumiyetle idare 
heyetlerinin müddetleri kongrelerce yenilerin seçilmesine kadar devam eder. Yeni 
idare heyetleri kongre seçimlerini müteakib eski heyetlerden devir alarak işe başlar-
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lar. Baba veya ana ile çocukları ve kardeşleri kan ile koca aynı idare heyetinde 
bulunamazlar. Bir kimse aynı zamanda iki idare heyetinde bulunamaz. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 85 - Yeni idare heyetlerinin seçimleri bir derece yukarı idare heyetin
ce tasdik edilmek suretile tamamlanır; tasdik edilmediği takdirde tasdike 
salahiyetli idare heyetinin mucib sebebli kararile Genel Sekreterliğe bildirilir ve 
mesele umumî idare heyetinin kararile halledilir. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 86 - İdare heyetleri kendi azalarından birini reis, birini kâtib ve muha-
sib olarak ayırır. İcabmda muhasib üçüncü bir âzâ da olabilir. Reis, bulunamıya-
cağı zaman idare heyeti azalarından birini tevkil eder. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Emeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 87 - Reis, idare heyetinin mümessilidir. Bu sıfatla Partiye aid işler için 
gerek Parti teşkilâtı ve gerek mahallindeki Hükümet ve sair müesseseler mümes-
sillerile temas eder ve bunlara yazılan kâğıdlan imzalar. Hesab işlerinde muhasib 
âzâ ikinci bir imza kor. İdare heyetlerine bağlı ücretli kâtib ve müstahdemler 
reisin emrindedir. Azil ve nasıblan reise aiddir. Bunların partili olmaları şarttır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 88 - Kâtib ve muhasib eski idare heyetinden devir almaktan, muhasib 

talimatına göre muhasebe evrak ve defterlerini, kâtib sair evrak ve defterleri ve 
ocak idare heyetinde Parti âzalarının adlarile Partiye girdikleri tarihi gösterir def
teri ve her idare heyetinde bu heyetin kararlarını, muhaberelerini, tebliğlerini havi 
defterlerini ve bütün Parti dosyalarını, kaza idare heyetlerinde ocaklar âzâ defter
lerinin suretini eksiksiz tutmaktan ve iyice saklamaktan mesuldürler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 89 - İdare heyetleri en az haftada bir toplanırlar. Her idare heyeti bu 

toplantıların yapılmasını mühim bir parti vazifesi olarak kendisine bağlı teşkilât
ta devamlı surette takib ve temine mecburdur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 90 - İdare heyetleri müretteb âzânın yarısından fazlasile müzakereye 

başlayıb hazır bulunanların yarısından fazlasile karar verirler. Reyler müsavi ol
duğunda Reisin bulunduğu taraf ekseriyet sayılır. Kararlarda akalliyette kalanlar 
ekseriyete uyarlar. Kararlar defterlere yazılıb altlan ekseriyet ve akalliyet olduk-
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larına bakılmaksızın müzakerede bulunanların hepsi tarafından imzalanır. 
Müzakerede bulunmayan âzâlar dahi sonradan (gördüm) kaydi ile imzalarlar. İm
zaların üstüne şerh verilmez. Yalnız kararı parti ve Devlet mevzuatına uygun bul
mayanlar imza etmeyerek sebeblerile yukarı idare heyetine bildirirler, idare 
heyeti müzakerelerinin mahremiyetine riayet edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 91 - İdare heyetleri kendi bölgelerinde Parti işlerinin mercii olub baş

lıca vazifeleri şunlardır: 
a) Âzâ sayısını arttırmak, 
b) Yardım paralarını ve bütçede yazılı Parti gelirlerine elverişli vasıtalarla 

toplamak ve devamlı gelir kaynakları bulmak, 
c) Bütçede yazılı masrafları yapmak, 
ç) Kongrelerin kendilerine bıraktıkları kararları yerine getirmek, 
d) Daha yukarı Parti teşkilâtından verilen emirleri yapmak, Partinin maksadına 

ermesi için lüzumlu gördüğü mütaleaları bir derece yukarı teşkilâta yazmak, 
e) Bütün seçimlerde Parti namzedlerini ve namzed gösterilmemişse Parti 

azalarını kazandırmak, 
f) Talimatına göre seçim yoklamalarını yapmak, 
g) Alacakları emir üzerine icab eden yerlerde talimatnamesine göre Halkev

leri ve halk odaları açmak ve idare etmek, 
h) Kendi bölgelerinde Partinin durumunu ve âzâ mevcudunu bildiren altı ay

lık raporları yukarı teşekküllere vermek, 
i) Kendi bütçelerile hesab hulâsalarını hazırlayıb kongrelere sunmak, 
ı) Kongrelerce görüşülecek işleri hazırlamak, 
j) Partililer arasındaki geçimsizlikleri önlemek ve ihtilâf çıktığında aralarını 

bulmak, 
k) Partinin program ve icraatı hakkında azaları aydınlatmak, konferanslar ver

dirmek ve sık sık temaslarla Partililer arasındaki tesanüdü arttırmak. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 92 - Hiç bir mazereti olmadığı veya mazereti olub da bildirmediği 

halde idare heyeti toplantısına birbiri ardı sıra üç defa gelmeyen âzâ vazifesinden 
istifa etmiş sayılır. Buna ve yerine gelecek yedeğin çağırılmasına idare heyetince 
karar verilir, istifa etmiş sayılan âzâ bir derece yukarı idare heyetine şikâyette 
bulunabilir. Bu heyetin vereceği karara uyulur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 93 - İdare heyetlerindeki açıklara aldıkları rey sırasile yedekler 
çağırılır. Reyler müsavi ise kura çekilir. Hiç yedek kalmamış ise bir derece yukarı 
idare heyeti Partililer arasından münasibini seçer. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 94 - Lüzum, görülen vilâyetlerde idare heyetlerine umumî idare 

heyetinin kararı ve Genel Başkanlık Divanının tasdikile Reis tayin olunabilir. 
Bunlardan vazifesi icabı masraf yapacaklara Umumî İdare Heyetince takdir edile
cek mikdarda tazminat verilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 95 - Parti teşkilâtı muhaberelerini daima kendilerinden bir derece üst 

ve alt teşekküllerle yaparlar. 
Geciktirilmesi caiz olmayan mühim işler derece atlanarak yazılabilirse de 

bunu sebebile beraber üst ve alt teşkilâta yazı ile bildirmek icab eder. Bir idare 
heyeti haklı ve faydalı bulduğu bir meseleyi bağlı olduğu teşekküle anlatamazsa 
sebeblerile birlikte bir derece daha yukarısına yazabilir. 

Vilâyet reisleri Parti işleri için birbirlerile muhabere ederler. 
BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
III. - İSTİFALAR: 
Madde 96 - Partide faal vazife alanlar kati veya sıhhî sebeb olmadıkça istifa 

edemezler, istifalar etraflı mucib sebebler gösterilmek suretile yazı ile olur. İs
tifanın kabul edildiği bir ay içinde yazı ile bildirilmedikçe vazifeden çekilmek 
caiz değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) - Evvelki maddede üç defa mazereti olmadan gel
meyenler vazifesinden müstafi addedilir, dedik. Burada ise, faal âzâlar şu sebeb-
le müstafi edilir, diyoruz. İdare heyetinde bulunmak faal vazife değil midir? Bunu 
nasıl telif edeceğiz? 

MEMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Üç defa mazereti olmadan veya 
mazereti olub da bildirmeden gelmeyenler istifa etmiş addedilir. Buradaki vaziyet 
vazifeye devam etmediğinden dolayı vazifesinden çıkarmak vaziyetidir. Diğeri 
ise kendisi vazifeden arzusu ile çekiliyor demektir, aradaki fark budur. 

BAŞKAN - Başka mütalea yoktur, Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 97 - Partililerin Parti adına bulundukları teşekküllerden çekilmeleri de 
yukarıki hükümlere tâbidir. 
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BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 98 - İstifalar, salahiyetli merciin kabul cevabı alınıncaya kadar giz
li tutulur. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 99 - Seçimin yenilenmesi istifa vukuu ve başka suretlerle idare heyet
lerinden veya Partice verilen her hangi bir işten ayrılanlar üzerlerinde emanet 
olan vazifeleri ve bu sebeble mesuliyetleri altında bulunan kayıd, dosya, defter, 
hesab ve saireyi tamamile devir ve teslim etmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ALTINCI KISIM 
Hükümetle temas 

Madde 100 - Parti, kendi bağrından doğan Hükümet teşkilâtile kendi teş
kilâtını birbirini tamamlayan bir birlik tanır. Parti teşkilâtının kendi Hükümetini 
her yönden muvaffak etmek için bütün kuvvetile çalışması esastır. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 101 - Merkezde Partiyi alâkalandıran işlerin takibi için yapılacak 
temaslar Parti Hükümetinin İcra Vekillerile Genel Sekreter veya bunların adlarına 
harekete salahiyetli kimseler arasında şifahî veya tahrirî olarak cereyan eder. 
Vilâyetlerde Partiyi alâkalandıran işler için sözle veya yazı.ile vukubulacak 
temaslar Parti reislerile valiler arasında olur. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 102 - Partinin Hükümetle temas mevzuları, lüzum görülürse, Genel 
Başkanlık Divanının tasdik edeceği bir talimatla tesbit edilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Büyük Millet Meclisinde 

I. - CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU : 
Madde 103 - Partiye mensub mebusların umumî heyetine Parti Grubu ve Par

tiye mensub mebuslar arasından 125 inci madde mucibince Kurultay tarafından 
seçilen 21 âzânın teşkil ettiği heyete de Müstakil Grub denir. 
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HAKKI YILANCIOĞLU (Kütahya delegesi) - Muhterem arkadaşlar, bu 
madde ile ilgili olması dolayısile bir noktayı arzedeceğim. Bu müstakil Gruba 
taallûk eden nizamname hükümleri arasmda bu gruba mensub Partili mebusların 
grubdan ayrılma tarzı hakkında hiç bir hüküm yoktur. Binaenaleyh her vazifeye 
intihab veya tayin hükümleri yanında bu vazifeden ayrılma şartlarını göstermek 
de esastır. Nizamnamede bu cihet noksan kalmıştır. Kanaatime göre nizam
namede eksik olan bu cihetin bir fıkra veya madde ile tamamlanması lâzımgelir. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sivas) - Bu, Partinin hususiyetine aid bir iştir. 
Arkadaşları burada Heyeti celile intihab edecektir. Bunun için şu şekilde veya bu 
şekilde olacağına dair bir madde koymağa lüzum yoktur. Çünkü Partide intihab-
larm nasıl yapılacağına dair hükümler vardır. O esaslar dahilinde yapılır. Mebus
luktan çekilirse tabiatile Müstakil Grubdan da çekilmiş addedilir. Çekilmedikçe 
Partinin verdiği vazifeyi ifa edecektir. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Efendim, bu kurultay tarafın
dan seçilecek arkadaşlar altıncı Kurultaya kadar vazife göreceklerdir. İstifa et
meleri mevzubahs değildir. 

BAŞKAN - Başka mütalea yoktur. Maddeyi kabul edenler... 
NEŞET AKKOR (Aydın delegesi) - Seçilecek bu 21 arkadaşın daimî olarak 

çalışmalarına imkân olmayabilir. Allah geçinden versin ölüm dahi vaki olabilir. 
Bu itibarla bunların yerleri nasıl doldurulacaktır? 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Nizamnamede hüküm vardır, 
ona göre yapılır. 

Madde 104 - Parti Grubunun tabiî reisi Partinin Değişmez Genel Başkanı 
veya onun vekilidir. 

Partiye mensub olan Başvekil Parti Grubunun reisidir. 
REFİK İNCE (Manisa) - Benim, bu nizamnamenin yenilikleri içerisinde öğ

rendiğim ve muvafık bulduğum işlerden bir tanesi de bu Genel Başkan Vekil
liğinin ihdasıdır. Eski nizamnamemize, yani bu güne kadar meri ahkâma göre bir 
reisi umumî yani Genel Başkan vardı... Bir Genel Başkan Vekili, onun da Baş
vekil olduğu tasrih ediliyordu. Şimdi bu gün yeni kabul ettiğimiz ahkâma göre, 
bir Genel Başkan vekili olur. Bu da mebuslardan bir tanesidir. Genel Başkanın 
vazifesi hakkında iki arkadaşın verdiği izahat arasında tezad olmakla beraber, 
Genel Başkan vekili icra Vekilleri Heyetinden ayrı olarak müstakil bir vazife ile, 
Genel Başkan tarafından verilen direktiflere göre çalışacak bir baş olduğuna 
kanaatim vardır. Böyle olması da yerindedir. Parti programının bu güne kadar 
vaziyeti, her işte olduğu gibi, Parti teşkilâtının en yüksek reisi olduğu gibi cüzü-
lerin de reisi olmak sıfatile bizim Değişmez Başkanımız reistir. Bugünkü teşkilâta 
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göre, ondan sonra Başvekil gelir. Ondan sonra Parti grubunca, Genbaşkurun tav
siyesi üzerine, seçilmiş iki reis vekilimiz vardır. Bu vaziyete göre bu nizam
namenin yeni bir istikamet aldığını görmekle memnunuz. Nitekim matbu 
nizamnamenin 107 nci maddesi; Değişmez Genel Başkan veya Vekili reislik et
medikleri halde reisliğe, reis vekili geçer. Demek ki grubun hakikî reisi Genel 
Başkandır. Ondan sonra vekili ve eğer bu ikisi vekâlet etmezlerse grubça seçilen 
reis vekilleri reislik eder, diyor. Demek ki Genel Başkan vekiline, Değişmez 
Genel Başkan tarafından verilecek vazifeler olmakla beraber bu nizamnameye 
tâbi vazifelerden birisi, Parti Grubuna reislik etmektir. Bu, matbu nizamnamenin 
104 üncü maddesinden anlaşılıyor. 

Şimdi grubun dört reisi oluyor. Değişmez Genel Başkan, Genel Başkan 
Vekili, iki de grub reis vekili olduğuna göre burada Partiye mensub olan Başvekil 
Parti grubunun reisidir sözü bir beşinci reis olarak yeni tertibe göre çıkarılmamış 
olduğunu zannediyorum. Ancak burada beşinci reis olması gibi geliyor. Eğer bir 
Genel Başkan vekilinin bu 107 nci madde mucibince Genel Başkan bulunmadığı 
zaman vekâlet eder, o da bulunmazsa reis vekilleri yapar dedikten sonra artık Baş
vekil Parti grubunun reisidir sözü yeni zihniyete göre fazladır, kaldırıldığını zan
nediyorum, ve kaldırılmış olması da tuttuğumuz mesai tarzına göre gayetle 
tabiîdir. Onun için mazbata muharriri arkadaşımızın bu hususta bizi tenvir et
melerine ihtiyaç vardır. Çünkü nihayet bir grub beş reise ihtiyacı olmayan bir 
teşekküldür. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - C.H.Partisinin Meclis grubu başkanlığı mev-
zubahs olduğu zaman Partinin Değişmez Umumî Başkanı ile umumî reisin ve reis 
vekilliğinin Başkanlığı ayrı bir hükümdür. Grub reis vekillerinin ve Partiye men
sub Başvekilin reisliği ayrı bir şeydir. Bizim teşkilâtımızın ihtiyaçları icabı Parti 
nizamnamesi, umumî idare heyetinin reisi Partinin Değişmez Genel Başkanı veya 
vekilleridir, der. Ve umumî idare heyetine bunlar olmadığı zaman Genel Sekreter 
riyaset eder ve filen de ekseriyya Umumî idare heyetine Genel Sekreter riyaset et
mektedir. Nizamname grub heyeti umumiyesi için de aynı hükmü koyar. Bunun 
sebebi zahiridir. Bizim nizamnameye göre Partinin Değişmez Umumî Reisi ve 
onun vekili Partinin idarei âliyesini elinde tutan ve Parti namına yegâne söz söy
leme salâhiyetini haiz olan büyük bir otoritedir. Ve ötedenberi de Parti Kurultay 
ve Parti mevzuatı bunu tebarüz ettirmeye bilhassa dikkat ve itina göstermişlerdir. 
Burada Grub umumî heyetinin reisi umumî reis veya vekilidir, derken onların 
tabiî olarak reis olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Tatbikatta da biliyorsunuz gruba 
daima kendisinin seçtiği reis vekilleri riyaset ederler. Meclis azasının hemen 
hemen heyeti umumiyesini ihtiva eden bir teşekkülde iki reis vekilinin mev
cudiyeti çok değildir, hatta az bile denilebilir. Mecliste bir reislikle üç reis vekil-
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ligi vardır. Şu halde mesele olarak ortada kala kala Partiye mensub Başvekilin 
gruba riyaset etmesi kalıyor. C.H. Partisi grubu gibi hemen hemen Meclise gele
cek olan bütün millet ve memleketi alâkadar eden mesaili daima ruznamesine 
alan, müzakere eden ve bunun hakkında kararlar ittihaz eden bir teşekküldür. 
Grub kararları malûmuâliniz grub âzası için mutaddır. 

Milletin icra işlerini eline teslim ettiği ve Başvekillik makamına getirdiğiniz 
bir zatın grub üzerinde az çok alâkalı bir hale getirmek faydalı görülmüştür. O bu 
demek değildir ki Grubun Partiye mensub Başvekili Gruba daima riyaset edecek
tir. O da istediği zaman çıkar Gruba riyaset edebilir. Şu halde tadad edilen reisler
den ikisi tabiî reis olarak telâkki edilmelidir. Değişmez Genel Başkanla Genel 
Başkan vekili Parti Grubunun reisleri sıfatile istedikleri vakit Gruba riyaset 
edebilirler. Bundan başka ayrıca Partide her Başvekil de dilediği zaman Partide 
Gruba riyaset etmek hakkını haizdir. Bu suretle zannediyorum ki hakikatte Mec
lis reis vekilleri gibi Grub reis vekillerinin de riyaset etmesi tabiîdir. Fiiliyatla 
vaki olan şeylerdir. Diğerleri arzettiğim makamlara salâhiyet veren hükümlerdir. 
Partinin en büyük, en mühim telâkki ettiği bir işi kendisine tevdi etmiş olduğu 
Partili bir Başvekil kendi Grubuna riyaset etmek hakkının ve salâhiyetinin veril
mesi zannederim ki grub içtimalarmın ve müzakerelerinin istikameti ve elde 
edilecek neticeler noktasında az çok faydası vardır. 

REFİK İNCE (Manisa) - Genel Sekreterliğin bize esbabı mucibe olarak oku
muş olduğu uzun raporun ifadesi, zübdesi şudur: Mütekâmil bir hayatı siyasîye 
takib ediyoruz, vaziyetin icabına göre tedbir alıyoruz. Binaenaleyh bu tedbirleri 
almanın ifadesi olarak size bu nizamnameyi şu veya bu şekilde tadil ederek 
sunuyoruz, işte ben o mütekâmil tedbirler arasında bir Genel Başkan vekilliğinin 
ihdasını çok yerinde bulanlardan birisiyim. Genel Başkan vekili mebuslardan 
olacaktır. Binaenaleyh Cevdet Kerim arkadaşımızın dediği gibi İcra Vekilleri 
Heyetile alâkadar olmıyacağına göre tamamen Meclis içinden Genel Başkan 
namına onun gücü, onun görüşü ve onun otoritesinin vekili olarak vaziyeti idare 
edecek yeni bir teşekküle taraftarım ve çok yerindedir. Umumî Reis vekili es
kiden Başvekil iken şimdi umumî reis vekili veya Genel Başkan onun tarafından 
verilmesi, havale edilmiş olmasının ifade ettiği manaya göre biz o en doğru yolu 
takib etmiş oluyoruz. Bu bakımdan nefsinde icra ve teşri birleşen Parti teşriinin 
idaresi için, idare mekanizması ve icra kuvveti karşısında vaziyet ve münasebet
leri bu nizamname ile tesbit olunurken hepsi aynı Parti mensubu olarak tedahül 
etmemesi yolunda bir program, tutulmuştur. Zaten Genel Başkan, reisi bulunduğu 
Partiye Genel Başkanın veya vekilinin reislik etmedikleri halde reisliğe, reis 
vekilleri geçer demek, hakikî vaziyeti ifade edecektir. Bu takdirde açık görülen 
mana şudur: Artık bu yeni nizamname ile İcra Vekilleri Heyeti reisi yalnız İcra 
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Vekillerine riyaset eder. Binaenaleyh grubun teşriî müessesesinin reisleri de şun
lardır; diye sarahat varken, bence son fıkranın zaid olduğu anlaşılıyor. Mümtaz 
arkadaşını, İcra Vekilleri Heyeti Reisinin, reislik etmiş olmasında az çok fayda 
vardır diyorlar. Elbette. Büyük Devlet mekanizmasının başına getirilmiş, vazife
si, tarihî rolü büyük zatın bu şekilde hizmet etmesi tabiatile faydalı olur. Fakat 
faydalı olmakla beraber bir de faydalı olmak başka, bir de işin icabı olarak iş 
bölümü ve nihayet nizamnamenin ihtiva ettiği ana hatların gösterdiği istikamette 
yürümek gene başkadır. Bu bakımdandır ki, ben mütemadi bir şekilde Parti için
de bulunan ve Parti şeflerile münasebette bulunan, onlarla görüşen ve dilediği 
gibi istikamet vermek vaziyetinde bulunan, İcra Vekilleri Heyetine şu 105 inci 
maddenin sarahati karşısında, riyasete geçer. Çünkü reis bulunmadığı takdirde 
reisliği reis vekili yapar. O halde bunlar grub içtimaında reisliğe geçemez gibi bir 
vaziyet oluyor. Halbuki yukarıki maddede Parti grubunun reisidir, reisidir amma 
bu 105 inci madde mucibince reisliğe geçemez. Bu görülen yolun yanlışlığında 
değil, iki madde arasındaki ahengi temin etmiş olmak için burada eski fıkra hük
münün unutulmuş olmasındadır. Kanaatimi açık olarak söyliyeyim. Arkadaşlar, 
içimizden ayrılmış olmak ve bilhassa bir Türk terbiyesinin bizlere tahmil ettiği in
sanî hürmet duygusunun tesiri altında biz, alelıtlak çok defa duyduklarımızı 
büyüklerimize karşı ifadeden içtinab vaziyetindeyiz. Hatta şahsî ıstırabımızı ifade 
etmemeği, o ıstırabın altında kalmağı tercih ederiz. Bu bakımdandır ki ben ken
dimi bir an için İcra Vekilleri Heyeti reisi telâkki ediyorum: Kendi Parti âzasın
dan birinin tenkidi karşısında bulunsam, kendi hesabıma, arkadaşmın tenkidinden 
müteessir olmak vaziyetine düşerim. Bu gün millet söylesin, icra kuvvetleri ten-
kid olunsun, hiç kimsenin dilinde dedikodu olacak mevzu bulunmasın diye mil
letin işlerinin heyeti umumiyesini gene milletin huzurunda açık gönülle vermenin 
bizlere telkin ettiği vazife, ve ahlâk yolunda görülsün diye Halk Partisi içinde 
kendi kanaatlerini söyliyerek reisi tenkid eder vaziyete sokmamak çok doğru olur. 
Bizim şahsî millî terbiyemiz de müsaid değildir. Parti reisinin ben huzurunda 
bulunsam, idare heyetinde de bulunmuş olsam şu veya bu şekilde senin idare tar
zın yanlıştır diye söylemeğe kendimde cesaret içimden gelse dahi dilimden gel
mez. Fakat öyle olmayıb da bir idare heyeti doğrudan doğruya bir teşriî sıfatile 
reisini gene kendisi tenkid etmek vaziyetine düşecektir. İstediğimiz bu şerait 
dahilindeki İsmet İnönü Atalar sözü kitabına geçmiş olan, idare üzerindeki, - nitekim 
geçen nutuklarında da söylediler - murakabe maddî ve filî olmazsa bunu ifade 
eden, bunun aksini ifade eden vaziyetlerin manası sıfırdır. Yani hiç yoktur. Bu 
bakımdandır ki, iyi tenkid demokratik ifade ile nizamnameye geçen bu ifade çok 
doğrudur. Onun için Mümtaz arkadaşımızla bu hususta mahiyet itibarile iştirak 
ederim. Fakat netice itibarile iştirak edemem. Beş reisli bir teşekküle lüzum yok-
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tur. Bunların iki tanesi en yüksek mevkidedir. Böyle işlerle uğraşmaya vakitleri 
yoktur. Binaenaleyh, Başvekilin fırkanın reisidir fıkrasının, zaten 107 nci madde ile 
bu kaldırılmıştır, kaldırılmasını icra ile teşriî faaliyetlerini ahengi ve muvazenesi 
temin bakımından bunda fayda görmekteyim. Eğer encümendeki arkadaşlarım 
bunu kabul etmiyorlarsa, ısrar ediyorlarsa bir takrir veriyorum, reye konulmasını 
rica ediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bir defa daha tavzihe lüzum görülüyor, çün
kü Refik Şevket İnce arkadaşımız gibi çok dikkatli arkadaşların dahi bizim bu 
tadilâtımızın bazı noktalan dikkat nazarından kaçıyor demek. 

Arkadaşlar, Partinin umumî reis vekili bu nizamnamenin tadilâtı ile yapılmış 
yeni bir tesis değildir. Partinin 1927 senesinde toplanan Kurultayının kabul ettiği 
nizamnamede mevcud olan bir hükümdür, bir otoritedir. Yalnız eski nizam
namede Parti umumî reis vekilliği Parti riyaset divanını ifade ederken, Parti 
Değişmez Genel Başkanlığı ve onun seçeceği umumî reis vekili ve Genel sek
reterden teşekkül eder denilmek suretile ifade edilmiştir. Gene nizamnamenin bir 
yerinde Umumî reis bu salâhiyeti Umumî reis vekiline verebilir denilmiştir. Bir 
çok yerlerinde de Umumî reis olmadığı zaman Umumî reis vekili riyaset eder 
denilmiştir. Bizim şimdi bu tadilât ile yapacağımız şey esasen hukuken ve fiilen 
mevcud olan bir hükmü yeniden tesis değil daha vazih bir hale getirmektir. Parti 
teşkilâtını mütalea ederken Parti umumî reisliği makamı için nasıl intihab edile
ceğine, vazifelerinin neden ibaret olacağına dair nasıl bir hüküm koymuşsak ikin
ci bir hüküm olarak umumî reis vekilinin umumî reis tarafından tayin edileceğine, 
vazife ve salâhiyetlerinin neden ibaret olacağının gene Umumî Reis tarafından 
tayin edileceği ve ayrılmasının ya istifaen ya umumî reisin onun yerine başkasını 
getirmek suretile olacağını tesbit etmişizdir. Binaenaleyh, Umumî Reislik 
makamı nizamnamede yeni tadilât ile ihdas edilmiş bir makam değildir. Nizam
namede değişmez Umumî Reis Parti mensublanndan birini kendisine reis vekili 
yapar derken bunun icra salâhiyetini haiz olan arkadaşlardan gayri bir mebusa 
tahsisen raci olduğunu asla düşünmüş değiliz. Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu 
Reisicumhurluk inhilâl ettiği zaman Meclis mebuslardan birini Reisicumhur 
seçer. Bu zat Başvekil veya Meclis Reisi de olabilir. Veya her hangi vekillerden 
biri olur. Başvekilin dahi aslolan sıfatı mebusluktur. Bu sebeble bu demek değil
dir ki, Umumî Reis mebuslardan birini umumî reis yapar derken icra makamında 
bulunan bir zatı yapamaz. Zannederim arkadaşlar da bunu böyle anlamışlardır. 
Refik İnce arkadaşımm ifadelerinden bunu tavzihe lüzum gördüm. 

Parti Başvekilin Grub umumî heyetinde tabiî reis olmak salâhiyetini tabiî reis 
olması zarureti bilhassa yeni tesis etmek istediğimiz Müstakil Gurubun mev
cudiyetinden sonra bendenizce büsbütün zaruret kesbetmiştir. Demin de arzet-
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tiğim gibi memleketin bütün hayatî işlerini eline teslim ettiğimiz Partinin ve Dev
letin bütün icra işlerini eline verdiğimiz bir Başvekili Mecliste ekseriyet teşkil 
eden Grubun zaten âzası iken bir de reisi olmasından tabiî bir faidei ameliye var
dır. Refik İnce arkadaşımın yerine daha başka bir arkadaş daha kuvvetli bir suret
te leh ve aleyhte bulunabilirdi. Tekrar arzedeyim ki, Müstakil Grubun ihdasından 
sonra daha fazla zaruret kesbetmiştir. Kurultayın projemize bilhassa bu işte muza
heretini rica edeceğim. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Refik ince arkadaşımızın mütaleaları iyi bir 
noktanın görüşülmesine vesile oldu. 

Refik İnce, mesul İcra Vekilleri Heyetinin başında bulunan zatın aynı zaman
da Partinin Meclis Grubunun reisliği vazifesini yapması noktasını tedkik ederek 
bunu doğru bulmadı. Bu ayrı bir mesele olmakla beraber bence müzakere başka 
bakımdan daha mühim ve daha geniş bir mahiyet aldı. Bundan evvel kabul et
tiğimiz bir madde mucibince Partinin Değişmez Genel Başkanı kendi Partisi 
mebuslarından bir vekil seçiyor, eskiden beri içinde bulunduğumuz güne kadarki 
fiilî hâl Partinin Genel Başkanının kendisine İcra Vekilleri Heyetinin başında 
bulunan zatı vekil olarak seçmesi idi. Eski Parti nizamnamesinde böyle bir hüküm 
yoktur. Fakat fiilî hâl olarak böyle devam ediyordu. Ben Kurultaya bu yeni teklif 
sunulduğu zaman Değişmez Genel Başkanın mebus olan bir Genel Başkan Vekili 
seçeceği kaydı ilk defa nizamnameye girerken bunda esas itibarile Genel Başkan 
Vekilinin İcra Vekilleri başında olmayacak başka bir mebus manasına geleceğini 
anlamıştım. Çünkü içinde bulunduğumuz vaziyet ve şimdiye kadar geçirdiğimiz 
tecrübelere bakarak böyle olacağını tahmin ettim. Başvekilin Genel Başkan 
Vekili olarak Millî Şef gibi otoritesi günlük işlerin görüşülmesi esnasında 
münakaşa mevzuu olmanın üstünde kalması lâzımgelen yüksek zatın port parolü 
vaziyetinde bulunması bilhassa idare ile murakabe unsurlarını ayrı ayrı ve tama
men kıymetlendirmesi bakımından mahzurlu olduğunun kanaatindeyim. Ben 
Refik İnce arkadaşımın temas noktalarında kendi mütalealarına iştirak ettiğim 
esaslı noktalar olmakla beraber ayrıldığım mühim cihet şudur : Sözlerinin sonun
da, büyüklerine saygının bizim milletin yüksek bir hasisesi olduğunu kay
dedilecek bunu Başvekilin Grub reisi olmaması halinde murakabeye tesir 
yapacağına ve Parti Grubunda ve Büyük Millet Meclisinde tenkid ve muraka
beleri zâfa uğratacağına delil olarak gösterdiler. Ben kendilerinin bu delili kul
lanarak Başvekil bulunan zatın Grub reis vekili olmasına değil Genel Başkan 
Vekili olmasına itiraz etmiş olmasını isterdim. Şimdi müzakerenin cereyanı bu 
safhaya vardıktan sonra asıl Genbaşkur üyesi Mümtaz Ökmen arkadaşımın söz
lerinin tesiri altında vermekte olduğum izaha devam edeyim : Gerçi kabul etmiş 
olduğumuz maddeye göre Genel Başkan Vekili olarak Genel Başkanın seçeceği 
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zat bir Parti mebusu olacaktır. İfadelerine göre Parti mebusu olmak kaydı altında 
bir zatın müşterek bir vasıfla aynı zamanda Başvekil olarak Genel Başkan Vekili 
olmasının mahzurunu karşılamak için bu imkâna müntehi yolu kapamak lâzımdır. 

Biz bundan evvelki nizamnamede Genel Başkan Vekilinin Başvekil olacağı 
kaydı olmaksızın dahi onun bir mebus olacağını usul ve esaslarımıza göre bildir
dik. Yeni teklifin sadece mebus olacaktır, kaydile teklif edilmesi Başvekil ol
mayacağı yolunda anlaşıldığı içindir ki, o maddenin müzakeresinde üzerinde dur
mağa lüzum görmemiştim. Nitekim bu çalışmalardan ön sayılacak Parti iç çalış
malarında bunlar çeşid çeşid münakaşalara mevzu teşkil etmişti ve bu 
münakaşalarda arzettiğim neticeye varılmıştır. 

Ben yeni nizamnamedeki teklifin (G. Başkan Vekilinin mebus olacağı) 
ibaresinden bu sebeble bu manayı çıkarmıştım. Şimdi gelelim İcra Vekilleri reisi 
olacak zatın Parti Grubunun reisi de olup olmaması meselesine. Bu noktada 
vazifesini büyük bir alâka ile yapan muhterem Refik İnce arkadaşımla kendimi 
hemfikir bulmuyorum. Mümtaz Ökmenle ve encümendeki arkadaşlarımla muta
bıkım. Arkadaşlar; Türkiye gibi her bakımdan idaresinde ehemmiyet olan bir 
memleketin bir çok başka yerlerde de olduğundan başka olarak başmda bulunan 
ve en yüksek mesuliyet sandalyasmı işgal eden zat kendi dayandığı grubun başın
da bulunmakla ancak muvaffak olabilir. Bu hem Başvekilin otoritesi ve hem de 
işlerin görülmesi ve vazifenin yapılması için elzemdir. Türkiyede bir Başvekilin, 
Türkiyenin bütün mukadderatını idareden mesul olan bir zatın Meclis Parti 
Grubunun da reisi olmasını maddî ve manevî muvaffakiyet unsuru olarak büyük 
bir kudretle takviye edilmiş olması sayıyorum. Bunun aksi Başvekilin mesnedsiz 
bir halde kendisini havada hissetmesi lâzımgelir. Bundan da tasavvur edilen mah
zurların en büyüğü doğar. Grub vazifesini yaparken başında reis sıfatında bulu
nan Başvekilin murakabesi vazifesini iyi ifa edemeyeceği noktai nazarına iştirak 
edemem. Çünkü bu zatın İcra Vekilleri reisi olarak Grub Reisi oluşu ile aynı 
zamanda Millî Şefin vekili olarak bulunuşu arasında dağlar kadar fark vardır. 
Çünkü Başvekil Partinin Meclis Grubunun reisi vazifesile bulunurken İcra Vekil
leri reisi sıfatile ve mevcud usullerimizle Grubun Heyeti Umumiyesi kararile 
Başvekillikten ıskat edilebilir vaziyettedir. Çünkü o riyaset ancak ona İcra Vekil
leri Heyeti reisliğinde bulunduğu müddetçe verilmiştir. Onun o riyasette devam 
etmemesi Başvekillik vazifesinde muvaffak olarak kalması şartına ve ekseriyetin 
takdir ve tasvibine muallâktır. Ve Başvekilin bu vazifesinden ayrılması otomatik 
olarak Grub Reisliğinden de ayrılmasını intaç eder. İşi böyle kadrolandırdıktan 
sonra fazla sözle sizi rahatsız etmeğe mahal kalmaz. Neticeyi kısaca ifade etmek 
isterim. Genel Başkan vekilliği maddesi geçti, şimdi bu maddenin üzerindeyiz, 
Bundan sonra gelecek Gruba riyaset etmek maddesini, yani her üçünü hamur 
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halinde mütalea etmek doğru olur. C.H. Partisi değişmez Genel Başkanının seçe
ceği Genel Başkan vekili aynı zamanda İcra Vekillerinin Reisi olmamalıdır. Fakat 
Türkiye Hükümetinin İcra Vekilleri Heyeti Reisi bulunan zat kendi partisi bulu
nan C.H. Partisinin T. B. M. Meclisindeki Grubunun reisi olmalıdır. 

Burada usul yolunda Saym Kurultay Başkanımıza tabiî mühim bir idare vazife
si düşüyor. Takdir kendilerine aiddir. Bu vazife Kurultay çalışma ve müzakereleri 
esnasında maddelerin Kamutayın çalışmasında kabul edilib geçilivermesi ve bir 
daha avdet edilmemesi gibi bir dar telâkki ile yürürsek zannediyorum ki, vaziyet
leri birbirine bağlı maddeler arasında ahenksiz olabilecektir. Dört yılda bir top
lanan ve bu kadar esaslı vaziyetleri hal yolunda çalışan Kurultayın bir maddenin 
öteki ile irtibatını tanzim ederken Kamutay müzakere usulünün sertliği dışında bir 
amelîlikle hareket ederek maddeleri tekrar komisyona verib tamamlandırılması 
muvafık olur kanaatindeyim. (Bravo sesleri). 

Şimdi arkadaşlar, bu noktadan ince arkadaşımızın çok hak verdiğim bir iti
razına temas etmek istiyorum. 5 inci madde (Değişmez Genel Başkan veya ve
kili reislik etmedikleri takdirde reisliğe reis vekillerinden biri geçer) deniyor. Bu 
ibarenin konulusunda şimdi mütalea ettiğimiz vaziyet düşünülmemiştir. Maddede 
eksik olan bir mahiyet vardır. Çünkü bu eski nizamnamemiz esas olduğuna göre 
Parti Genel Başkanının vekili olan zatın aynı zamanda fiilen Başvekil oluşu 
zamanın icabı olarak burada aynen kalmıştır. 

Halbuki Değişmez Genel Başkandan sonra Genel Başkan vekili de Gruba 
reislik etmedikleri zaman Grubun reisi olması lâzımgelen Başvekil de Genel Baş
kan Vekili değilse, yani Genel Başkan vekili Başvekilden başka bir mebus olarak 
seçilmiş ise Başvekili atlayarak Grubun iki reis vekilinden birisinin riyaset etmesi 
lâzımgelir ki; bu doğru olmaz. Nizamname de değişmez Genel Başkan veya 
Genel Başkan vekili olmadığı zaman reis vazifesini Başvekil veya Grub vekil
lerinden biri ifa eder diye buraya bir kayıd konması, yani teklif edilen maddeye 
(Başvekil) kelimesinin ilâvesi muhakkak surette lâzımdır. Aksi takdirde tatbikat
ta anlaşmazlık olur. 

Başvekil Grubun reisi olması, Gruba riyaset etmesini tabiî kılarsa da kimlerin 
riyaset edeceğini tasrih eden maddede zikredilmemesi beyhude bir çalışma yapa
bilir. Bu çalışmalar da ahengin bozulmasına sebeb olur. Binaenaleyh, benim tek
lifim şimdi müzakere ettiğimiz madde ile 105 inci maddenin ve arzettiğim sebeb-
lerle daha evvel kabul edilmiş olan maddeye Başvekilin Genel Başkan vekili ol
mayacağı kaydının konulması işinin ve bir arada mütalea edilerek intaç edilebil
mesi için meselenin komisyona havalesidir. 
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MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Kabul edilmiş olan her hangi bir maddenin 
ihtiva ettiği mânasının haricinde bir mâna ile Kurultayın tasvibine iktiran ettiril
miş olmasından istifade ederek Kurultayın tasvib etmediği bir hükmü Kurultay
dan çıkarmış olmak yoluna da asla yanaşmayız. Reisi umumiliğe aid madde, doğ
rudan doğruya icra makamı salâhiyetini haiz olmıyan bir mebusa verilecek 
mahiyetinde anlaşılmış ve mazharı tasvib olmuşsa tekrar Kurultayca 
müzakeresinde hiç bir mahzur görmüyorum. Fakat madde gayet sarihtir. Umumî 
reis vekilinin icra salâhiyetini haiz olması hususunda Receb Pekerle zaten komis
yonda çalıştığım zamandanberi hemfîkirim ve kanaatimi imzamla da izhar et
mişimdir. Maddenin tedvini bu fikrin asla aleyhine değildir, belki bu fikri bes
leyici bir şemme vardır, amma umumî reis Parti mebuslarından birisini reis vekili 
yapar diye bir hüküm korken, o reis vekilinin icra mevkiinde bulunan birisi ol
mayacağı yolunda bir hükmü nizamnameye sarahaten koymak, Partinin idarei 
âliyesini en büyük işi eline tevdi ettiği zatın salâhiyetini takyid edecek ve onun 
icabı halinde gerek İcra Vekilleri Reisi, gerek Meclis Reisi veya vekillerden her 
hangi birisine bu makamı tevdi etmek istediği zaman dahi bu iktidarı ondan sel-
bedecek bir neticeyi tevlid edeceği için nizamnameye koymadık. 

Şunu derhal arzetmek isterim ki; umumî reisvekilinin vazifeleri, yalnız umumî 
reis tarafından kendisine tevdi edilen işleri görmekten ibarettir. Maamafih kendisi 
Gen. Baş. Kur'un bir uzvu olmak itibarile Gen. Baş. Kur'un salahiyetli olduğu 
bütün işlerde rey sahibidir, söz sahibidir, Fakat idare umumî reistedir. Filî idare 
Genel Sekreterdedir. Genel başkan vekili Genel Başkandan aldığı salâhiyetledir 
ki iş görür. 

Mütaleayı bu noktaya hasrettikten sonra tensib buyurursanız, umumî reis 
vekilinin, Değişmez Genel Başkanın, kendi umumî reis vekilini seçerken 
salâhiyetini istediği tarzda kullanmakta muhtar olduğunu ifade eden bu maddeyi 
aynen muhafaza edelim. Nihayet bu salâhiyeti Başvekile mi verecek yoksa Baş
vekil olmayan ve icra makamında bulunmayan bir zata mı verecek; bu esas ay
rıca kendilerinin mütalea edecekleri bir esastır. Bu da salâhiyeti kullanacak olan 
zatın takdirine aiddir. Başvekilin Grup umumî heyetine riyaset etmesi hakkındaki 
noktai nazarları bizimle hemfikir olduğu için buna ilâve edilecek bir şeyim yoktur. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar, bu gün ilk kürsüye çıkışımda arzet-
tiğim gibi Devlet için mühim esaslar koymak hususunda en yüksek salahiyetli 
makam Cumhuriyet Halk Partisinin Büyük Kurultayıdır. Biz bu Kurultayın üyesi 
olarak çalışırken ardımızda kalan günlerin tecrübelerini göz önünde bulundurmağa 
ve önümüzdeki her şeyi birden düşünmeğe mecburuz. Burada çalışan Cumhuriyet 
Halk Partisinin bütün üyeleri anlayışlı, Parti esaslarına; intibak etmiş, usul
lerimizin acısmı ve tatlısını görmüş ve düşüncelerimizin yurdun ilerideki hayatına 
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yapacağı tesirleri müdrik olarak, çalışan insanlarız. Ben usullere, asıllar kadar 
riayet etmenin taassublu bir taraftan olmakla beraber sayın Başkanımız Rendanm 
müsaadesine güvenerek hattâ usul bakımından küçük bir lâubalilik sayılacak veç
hile müzakeresi geçen bir madde ile müzakeresine henüz geçilmemiş bir maddenin 
üzerinde olduğumuz bir madde ile birlikte hamur yapılarak birden konuşulmasını 
istemek ıstırarında kaldım. Bunun sebebi bize vuku bulmuş olan teklifin bir az ev
vel kabul edilmiş olan maddesindeki (Genel Başkan vekili C.H. Partisi mebusların
dan birisi olacağı) tabirinin manası içinde, bundan evvelki şeklin değişmiş ol
duğunu anlamış olmamdır; yani İcra Vekilleri Heyeti Reisinin artık Genel Başkan 
vekili seçilmiyeceği yolunda bir kanaatim hâsıl olmasıdır. Ben kurultaydan evvel
ki intibaımla yeni ibarenin manasım böyle anladım. Şimdi buradaki izahlardan an
lıyoruz ki yeni maddeye göre Başvekil de bir Parti mebusu olduğu için Genel Baş
kan vekili seçilebilecektir. Bunun aksi de kabul edilmiş olabilir. 

Bizim burada Devlet işlerinin tanzimi için söylediğimiz sözler, dermeyan et
tiğimiz fikirler sadece Devlet ve Parti hayatımız için kendi görüşümüze göre en 
iyi ve en doğruyu bulmak gayretinin mahsulüdür. Bu fikirler, içinde yüksek 
makamm otoritesini eksiltecek bir mahiyet tasavvur etmeğe imkân yoktur. Bunu 
tamamen aksine olarak Parti Genel Başkanlığı otoritesinin günlük işlerimizin üs
tünde yüksek kalmasını iltizam ettiğim içindir ki mesul Başvekilin aynı zamanda 
Parti Genel Başkan vekili olmasında mahzur görüyorum. 

Bu itibarla geçirdiğimiz tecrübe devresinin mücerret müşahedelerine bağlı 
olarak benim fikrim olur ki, Genel Başkan vekili olan zat aynı zamanda Başvekil 
olmasın ve en basit devlet işlerinden en ciddî politika meselelerine varıncaya 
kadar her günkü çalışma hayatımızdaki münakaşalar yalnız mesul bir Hükümete 
karşı daha tabiî bir serbestliği muhafaza etsin. Bu gidiş istikbalde büyük bir 
demokrasi hayatının olgunlaştınlması için teveccüh ettiğimiz gayenin süratini art
tıracak ve mesafeleri kısaltacaktır. İşte bu gaye iledir ki, her gün Başvekil sıfatile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi mebuslarının karşısında veya Meclis Grubunda, 
Grub üyelerine karşı her gün hesab verecek olan zatın makamı, otoritesi, şerefi ve 
salâhiyeti daima mahfuz kalması lâzımgelen Genel Başkana onun vekili sıfatile 
nisbetini ve irtibatını doğru bulmuyorum. 

Ben öyle zannediyorum ki, bu iş arzettiğim şekilde tanzim edilmezse mura
kabe cihazını iyi işletme gibi güzel bir maksatla düşündüğümüz müstakil grubu 
teşkili fikrinin yanında bütün arkadaşların kafa, zekâ ve idrakini işletecek imkân
ları da düşünmek lâzımdır ki tedbirlerimiz sunî ve tesirsiz kalmasın. 

Millî murakabenin kuvvetlendirilmesi yolunda arzu ettiğimiz gayenin ve ne
ticenin hâsıl olması için C.H.P. Üyeleri ve B. M. M. Üyeleri mesul Başvekilin kar-
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şısmda Devlet hayatını münakaşa ve mütalea ederken, onu sözlerinde ve hareket
lerinde umumî şef olarak en büyük şeref ve iktidar makamında bulunan zattan 
mülhem telâkki etmek murakabe tesirini asgarî kudrete indirmektedir. İşte ricamın 
esasını teşkil eden nokta budur. Mümtaz Ökmen arkadaşımın bir tâbirine itiraz 
edeceğim. Asıl idare başında en büyük otorite olan Değişmez Genel Başkan var
dır. Büro işlerini Genel Sekreter idare edecek olduktan sonra Genel Başkan Vekili 
olacak zatın nasıl bir hüviyeti olabilir ki, manasına gelen bir ifadede bulundular. 

Arkadaşlar, modern telâkkide ve medenî hayatta Devlet ve siyasî teşekkül
lerin mefhumu içinde abes makam yoktur. Eğer varsa o abes makamı ilga etmek 
müreccehtir. Ben öyle anlıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu 
nizamname ile verilen salâhiyet üzerinde kendisine Parti çalışmalarında temsil ve 
yardım edecek, bir zatı kendi vekili olarak vazife başına getirecek. Fakat bu tayin, 
onun sadece Genel Başkan vekili olduğunu ifade ile, münhal bir boşluğu doldur
mak için değildir. Binaenaleyh, bu müzakerelerde gölgeler ve tayflar mevzubahs 
olmadığı için Genel Başkan vekilini tayin olunacak, salâhiyetle çalışacak bir 
vazife sahibi telâkki etmek lâzımdır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Umumî Reis vekili ve onun vazifesi hakkın
daki mütaleam benim olduğu kadar Receb Peker için dahi merî ve muta olan bir 
nizamnameye istinad ediyor. Dedim ki, umumî reis vekili umumî reis tarafından 
tayin edilen ve onun tevdi edeceği işleri gören ve bu sıfatla Gen. Baş. Kur'da bulu
nan bir zattır. Bununla, beraber bu makamın abes bir makam olduğunu ifade eder 
bir söz sarfetmedim. Zehaplarını tashih etsinler. Ve hiç bir makamı abes telâkki 
etmeğe hiç kimsenin hakkı yoktur. Hâdisenin esasında kendisile dün encümende 
olduğu gibi bugün de mutabıkım. Fakat Recep Peker sarahaten maddeye hüküm 
koyalım ve umumî reis vekilinden bu vazifeyi sarahaten nezedelim, onlar İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi, Umumî Reis vekili olamaz diyorlar. Biz diyoruz ki, aslolan 
mebusluktur. Bu salâhiyetten istifade ederek Umumî Reis vaziyeti daha iyi takdir 
mevkiinde bulunduğundan memleketin ihtiyacına ve alacağı kararlara göre 
salâhiyetini tahdid etmek doğru değildir, nizamname bu şekilde kalsın diyoruz. 
Takdir Heyeti Âliyenindir. Nihayet hiç şüphe yoktur ki, bütün işleri, bilhassa 
nizamnamesinin şeklini tesbit etmesi hususundaki karar, doğrudan doğruya 
Büyük Kurultayındır. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar usulün dışında teklif yapılamıyacağı 
ve evvelce müzakeresi bitmiş olan ve karara bağlanmış bulunan bir madde hak
kında yeniden karar alınamıyacağı için takrir vererek bir teklif yapmıyorum. 
Fakat bu maddeyi o vakit kabul ederken Genel Başkan vekilinin İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi olmıyan bir Parti mebusu olacağı kanaatinde bulunduğumu kay
dediyorum. 
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REFİK İNCE (Manisa) - Biz de öyle anlamıştık. 
RECEB PEKER (Devamla) - Maddeyi bu manaya göre tadil için yeniden 

tahrik etmeğe usulen hakkım yoktur. Yalnız ifade edeyim ki bu fikirlerin kür
süden söylenmesinin Parti hayatımız için fayda vereceğine kaniim. Tahmin ede
rim ki Partimizin çalışmasında bu sözlerin akisleri az çok tesirini gösterir. 

Şimdi asıl üzerinde bulunduğumuz maddeye geliyorum : Bu maddenin Refik 
İnce arkadaşımın buyurdukları gibi değil, encümenin teklifi ve Mümtaz Ökmen'in 
izahı veçhile Başvekilin mutlak Büyük Millet Meclisi Parti Grubunun reisi olması 
şeklinde kalmasının doğru olacağı yani maddenin olduğu gibi maksada uygun ol
duğu kanaatindeyim. 105 inci madde geldiği zaman tekrar sizi tasdi etmemek için 
(Başvekil) tabirinin teklifteki eski numarası ile, 105 inci maddeye de ilâvesini tek
lif ediyorum. Aksi halde Genel Başkan vekili Başvekilden başka bir mebus olursa 
asıl Grub reisi olan Başvekilin Gruba riyaseti meselesi şüphede kalır. Encümen 
şimdiden kabul ederlerse o madde geldiği zaman tekrar etmeğe lüzum kalmaz. 

BAŞKAN - Başka mütalea var mı? (Hayır, kabul sesleri) 
104 üncü maddeyi reyinize arzederim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 105 - Parti Müstakil Grubunun tabiî reisi Partinin Değişmez Genel 

Başkanı ve reis vekili bu gruba dahil mebuslar arasından onun tayin ettiği zattır. 
M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Şimdi okunan maddede (Müstakil mebuslar) 

sözü geçiyor. Bunun (bu gruba dahil mebuslar) şeklinde tashihini rica ediyoruz. 
BAŞKAN - Encümenin tadili veçhile maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 106 - Parti Grubunun grub umumî heyetince seçilen iki reis vekili 

vardır. 
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 107 - Değişmez Genel Başkan veya vekili reislik etmedikleri halde 

Başvekil veya reis vekillerinden biri reislik eder. 
Şöyle bir teklif nazarı dikkate alınmıştı. 
Bu takdirde madde şu şekilde tesbit edilmiştir. (Değişmez Genel Başkan veya 

vekili reislik etmedikleri halde Başvekil veya reis vekillerinden biri reislik eder.) 
BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde tadilen kabul edilmiştir. 
Madde 108 - Büyük Millet Meclisi içtima halinde bulunduğu zaman grub 

haftada bir gün mutlaka toplanır. 
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İcabında grub reislerinin istenmesi veya grub idare heyeti kararile veya grub 
âzâlanndan en az onunun takrir vermesile ayrıca grub toplantısı yapılır. Meclis 
toplu olmadığı zaman da Değişmez Genel Başkan veya vekili lüzum görürse 
grubu fevkalâde olarak toplayabilir. 

Bu takdirde müstakil grub mebusları da aynı tarihte ve aynı yerde toplanırlar. 
Grubda müzakere nisabı müretteb âzâ adedinin yarısından fazlasıdır. 
REFİK İNCE (Manisa) - Grubun müzakereye başlayabilmesi için lâzımgelen 

nisabı ekseriyet maddelerde gösterilmiştir. Diğer maddelerde kongreler Kurultay
lar için hüküm vardır. Bunun için Parti grubunun da müzakere nisabınm mev
cudun yansıdır, diye bir hüküm konulması lâzımdır. 

M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Umumî hükümlerden istifade edilecektir. 
REFİK İNCE (Manisa) - Fakat Kurultaylar ve kongreler için de umumî 

hüküm olabilirdi. Burada diğer kongreler için bendeniz teklif ediyorum. Umumî 
hükmü yazalım buraya. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Kâfi görmüyorlarsa ilâve edilebilir. 
REFİK İNCE (Manisa) - Rica ederim. 
M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Encümen şu fıkrayı teklif ediyor; "Grubda 

müzakere nisabı müretteb âzâ adedinin yansından fazlasıdır." 
(Yapılan tashih ile madde 108 okundu). 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 109 - Grub toplantılannda gruba aid umumî meselelerle reislik, 

umumî idare heyeti veya grub idare heyeti, yahud grub âzâlan tarafından teklif 
edilen mevzular müzakere edilir ve kararlaştınlır. Her toplantının başında eğer bir 
evvelki umumî heyet müzakeresinin zabtı tutulmuş ise onun hulâsası okunur. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 110 - Grub toplantılannda müzakereler önceden hazırlanmış olan ruz-

name üzerine yapılır. 
Acele hallerde grub azasının ruzname dışında yapacağı teklifin o günkü ruz-

nameye alınıp alınmamasına grub umumî heyetince o gün yapılacak başka bir 
toplantıda karar verilir. Grub ruznameleri toplantılardan evvel grub azalarına bil
dirilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 111 - Grub toplantılannda grub âzâlan müzakere mevzuları üzerin

deki içtihad ve reylerinde tamamile serbest olub fikirlerini kayıdsız ve şartsız söy
lerler. Sual serbesttir, yazı veya söz ile olur. Grub âzası, aydınlatılmasını istedik-
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leri meseleleri Başvekilden veya vekillerden sorabilirler, istizah ancak grubun 
umumî heyeti karar verdiği takdirde yapılır. İstizahın Büyük Millet Meclisine in
tikali grub kararile olur. Grub kararı olmadan sual istizaha kalbedilemez. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 112 - Grubta müzakere edilerek kabul olunan kararlara gruba mensub 

bütün âzâlarca riayet edilir. Grub müzakerelerinde ekalliyette kalanlar ekseriyet 
kararma uymıya mecburdurlar. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 113 - Grub müzakerelerinde hazır bulunmayan âzâlar, grub kararlannı 

öğrenmekle mükelleftirler. Grub azaları grub kararına karşı istinkâf reyi veremez
ler ve hazır oldukları halde reye iştirakten kaçınamazlar. Grub azaları zabıtları 
okuyabilirler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 114 - Grub azaları Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde Partinin 

program ve esaslarını ve Parti grubu kararını gütmek ve kuvvetlendirmek; Mec
lis Reisliğine, Meclis Reislik Divanı ile encümen âzâlıklanna Parti mebuslarının 
seçilmelerini temin etmekle mükelleftirler. Namzedler grubça kararlaştırılmış ise 
grub azaları o kararlara uyarlar. 

Grubça yapılacak seçimler gizli rey ile olur. Yalnız Genel Başkanlık Divanı 
tarafından namzed gösterilenler için işarî reye müracaat edilir. Genel Başkanlık 
Divanınca namzed gösterilmiyen seçimlerde hususî surette namzed puslası tevzi 
edilemez. Namzedliklerini isteyenler açıkça grub umumî heyettine teklif ederler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 115 - Grubça karara bağlanmamış meselelerin Büyük Millet Mec

lisindeki müzakerelerinde grub azaları rey ve içtihadlannda serbesttirler. Meclis 
müzakerelerinde grub adına reislerden ve Genel Sekreterden ve kendilerine grub
ça böyle bir vazife verilmiş olanlardan başka kimse söz söyliyemez. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 116 - Parti mebusları dahil bulundukları grub idare heyetinden 

müsaade almaksızın Meclis Reisliğinden izin istiyemezler, Meclis Umumî 
Heyetinden izin alanlar Ankara'dan ayrılış ve dönüşlerinde Parti Genel sek
reteriyle temas ederler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 117 - Grub azaları Partinin esasları ve kararlarile mensub oldukları 

parti grubu kararlan aleyhinde beyanat ve neşriyatta bulunamazlar. Ve bu yoldaki 
beyanat ve neşriyatı tahrik edemezler. 
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Grub müzakereleri hakkında dışarıda izahat verilmesi ve müzakere neticelerinin 
tebliği reisliğe aiddir. Zabıtların neşri ve müzakerenin alenî olması Grub kararına 
bağlıdır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 118 - Parti mebusları yazılı oldukları ocaklara taahhüd ettikleri yar

dım parasından başka grub veznesine grubça tesbit edilecek mikdarda yıllık bir 
yardım parası verirler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 119 - Yukarıdaki maddelere riayet etmeyen grub azasına birinci defasın

da rica edilir, ikinci defasında ihtar cezası verilir, üçüncü defasında ise mensub ol
dukları grub karan ve Genel Başkanlık Divanınm tasdikile Parti grubundan çıkar
ma cezası tatbik olunur. Bununla beraber cezayı istilzam eden fiil hemen çıkarıl
mayı icab edecek derecede ağır görülürse mensub oldukları Grub umumî 
heyetinin mutlak ekseriyetle vereceği karar ve Genel Başkanlık Divanmın tasdiki 
üzerine o âzâ grubtan çıkarılır. Ceza kararından evvel kendisinin yazı veya sözle 
yapacağı müdafaa dinlenir. 

Parti grubundan çıkarılanlar Parti âzâlığından da çıkarılmış olurlar. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
II - PARTİ GRUBU ÎDARE HEYETİ : 
Madde 120 - Grubun reis vekillerile gene grubca seçilen dokuz âzâdan 

mürekkeb bir idare heyeti vardır. 
İdare Heyeti, azaları arasından iki kâtible bir veznedar seçer. Bu kâtibler aynı 

zamanda grub umumî heyetinin de kâtibleri olub grub müzakerelerinin esaslarını 
ve kararlarını kaydederler. 

Reis vekillerile idare heyeti âzalarının seçimleri Büyük Millet Meclisinin her 
içtima senesi başmda grubun yapacağı ilk toplantıda yapılır. Büyük Millet Mec
lisi intihabının yenilenmesinden sonra meclisin fevkalâde içtimai halinde bu 
seçimler yeniden yapılır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 121 - İdare heyeti, âzalarının yarısından fazlasile müzakereye başlar 

ve mutlak ekseriyetle karar verir. Kararlar Genel Başkanlık divanına yazı ile bil
dirilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 122 - Meclis açık bulunduğu zamanlarda idare heyeti haftada en az 

bir kere toplanıb gruba aid işleri konuşur. Grub toplantılarının ruznamesini hazır-
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lar. Grubca teşkil edilen hususî encümenlerin çalışmalarını takib eder. Grubun 
binasına ve kütüphanesine nezaret eder. Parti mensublarmın siyasî mahiyetteki 
beynelmilel teşekküllere girmeleri veya bu teşekküllerle benzerlerini kurmaları 
gibi işleri tanzim ve murakabe etmek Grub idare heyetine aiddir. 

BAŞKAN - Bu maddeye sonradan bir ilâve yapılmıştır. Onu da okuyoruz. 
(Madde 122 - Meclis açık bulunduğu zamanlarda) okundu. 
BAŞKAN - Maddeyi bu fıkra ile beraber reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 123 - Parti grubu ve müstakil grub idare heyetleri lüzumu halinde üc

retli memurlar istihdam edebilirler. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 124 - İdare heyetleri grublar âzalarının Büyük Millet Meclisine 

devamları ve grubun kararlarına uygun olarak hareket etmelerile alâkadar olur ve 
Büyük Millet Meclisi müzakerelerinde azaların toplu bulunmalarını ve toplu rey 
vermelerini temin için tedbirler alır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
III - PARTİ MÜSTAKİL GRUBU VE İDARE HEYETİ : 
Madde 125 - Parti mebuslarından Kurultay umumî heyetince seçilen 21 ar

kadaş Meclis içinde müstakil bir hüviyet taşırlar. Bunlar grub toplantılarında 
hazır bulunurlar. Fakat mütalea beyan ve reye iştirak edemezler. Buna karşı Mec
lisin umumî heyetinde mütalealannı kendi grublannın kararına göre beyan eder
ler ve reylerini kullanırlar. Ancak Parti grubu haricine intişarı caiz olmayan müza
kerelerin mahremiyetini muhafazaya onlar da mecburdurlar. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Muhterem arkadaşlar; bu 
madde için bazı arkadaşlar söz söylediler. Ben de bir kaç kelime ile vaziyeti izah 
etmek istiyorum. 

Malûmunuzdur ki, karar vermekle mükellef olan cemiyetlerin, meclislerin 
çok ehemmiyetle kabul ettikleri bir esas vardır. O da kararlarının en isabetli ol
masıdır. Her Meclis ister ki verdiği kararların hemen hepsi doğru olsun, hepsi 
mahalline masruf ve kabiliyeti tatbikiyesi olsun. Burada arkadaşlarımızın tebarüz 
ettirdiği veçhile gene Meclisin sinesinden çıkan 21 arkadaşımız müstakil bir grub 
teşkil ediyorlar. Onlar grub müzakeresine iştirak edecekler, fakat fikir beyan ede-
miyecek ve reye iştirak edemiyeceklerdir. 

Bu yerindedir. Mademki tenkid için kurulmuştur reye iştirak ederlerse tabiatile 
sonradan heyeti umumiyede tenkid yapamazlar. Fakat reylerini izhar etmeleri 
behemehal lâzımdır. İş ve karar icabatı noktai nazarından lâzımdır. Tasavvur buyu-

781 



runuz ki bir mesele müzakere edilirken bu arkadaşlardan bir veya ikisinin musib 
bir mütaleası olabilir ve o mütaleayı reye iştirak etmeksizin Parti grubunda der-
meyan ettikleri zaman ekseriyet o mütaleayı kabul eder ve doğru bir karar verilmiş 
olur. Fakat onlar mütaleaya iştirak etmedikleri takdirde o nokta tebarüz etmemiş 
olacağından yanlış bir karar vermek gibi bir vaziyet karşısmda kalınır. Bunu Parti 
heyeti umumiyesi kabul ettikten sonra ne olacaktır? Orada noktai nazarını izhar 
edemeyen ve içinde saklayan arkadaş Mecliste bunu izhar edecektir. Fakat maale
sef iş işten geçmiş bulunacaktır. Çünkü bunu Fırka Heyeti umumiyesi kabul etmiş
tir. Bu itibarla zaten kendi sinesinden kopan ve Meclis müzakerelerine iştirak eden 
bu arkadaşlar rey vermek salâhiyetleri olmamakla beraber mütaleaya iştirak et
meleri her halde isabetli bir karar olur kanaatindeyim. Bu noktai nazardan bunun 
nazarı itibare alınmasını ve bir karar ittihaz Duyurulmasını rica ediyor ve bu esas 
dairesinde hazırladığım bir takriri makamı riyasete sunuyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Abdurrahman Naci arkadaşımız, eğer bir de 
reye iştirak ederler deseydi, o vakit müstakil gruba da nizamnamedeki bu son 
değişikliğe de lüzum kalmazdı. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki B. M. Meclisindeki 
ekseriyet grubunun kararlan, ekseriyet grubu demiyeyim, Parti grubu âzalarının 
vermiş olduğu kararlar, Parti grubunda uzun uzadıya müzakere edildiği için fikir
lerin lehinde veya aleyhinde mütalealar dermeyan edildiği için, gayet mahdud 
mesail müstesna, B. M. Meclisi Heyeti umumiyesine, alenî celsesine bütün işler 
pişmiş olarak gelir. Müstakil Parti grubu âzalarının Parti grubunun umumî iç-
timalarına iştirakinde ve müzakerelerinde bulunmalarında fayda vardır. Bu suret
le o fikrin neden ileri geldiği, esbabı mucibesinin ne olduğu, lehinde veya aley
hindeki fikirleri neden ibaret olduğunu öğrenme imkânını müstakil grub azaları
na vermiş oluyoruz. Bu halde kendileri grubun kararma razı olmadıkları, yani 
grub kararına kendi grublanmn fikrini muvafık bulmadıkları zaman Parti grubu 
karan Mecliste müzakere edilirken orada lehte ve aleyhte mütalealannı söylerler. 
Ekseriyet grubu mebusları olan arkadaşlar da cevaplarını verirler ve müzakere 
edilmekte olan iş de millet muvacehesinde alenî olarak müzakere edilir. İşte ken
di görüşüme nazaran müstakil grubun tesisindeki maksat budur, ve Parti grubu 
müzakerelerinde alınmış olan kararlann Meclis celselerinde de esbabı mucibele-
rile müzakerelerinin teminidir. O halde diyemeyiz ki, ekseriyet grubu azaları da 
öbür gruba gitsinler. Halbuki onların müzakerelerinde dahi bulunamazlar. Yeni 
bir tesistir. Onun mahiyetini büsbütün gölgede bırakmak, küçültmek bendenizce 
doğru değildir. Grub ekseriyetinin mütalealarına vakıf olmalan hâdisede ve 
vaziyette tenevvür etmeleri kâfidir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Mümtaz arkadaşımız, ek
seriyet fırkasının da onların içtimaında bulunmasını istedi. Zaten yekdiğerile 
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daimî temas halinde bulunan yekdiğerinden ayrılmış arkadaş vaziyetindedirler. 
Müstakil grub içtimaını arzu eden arkadaşlar gitsinler, dinlesinler. Aralarında bir 
fark yoktur. Ben bir madde zikrediyorum. Ve diyorum ki bu arkadaşlardan her
hangi birinin musib bir fikri heyette izah edildiği zaman kabul edilmediği ve doğ
ru yolun Partide izah edilmemesi yüzünden yanlış bir karar verilmesi imkânı var
dır. Denilebilir ki Heyeti Umumiye vardır, orada da izah edilebilir ve yanlış tas
hih olunabilir. Bütün meseleler yekdiğerinin aynı değildir. Bir mesele hakkında 
bir hata yapılır, Heyeti Umumiyede tashih olunur ve bir daha ona benzer 
meselelerde hata edilmez. Fakat bütün meseleler, hâdiseler tıpkı tıpkısına yek
diğerinin aynı değildir. Binaenaleyh bir mesele hakkında hata etmek imkânı 
daima vardır. Yirmi bir arkadaşın noktai nazarından müstağni kalmış oluyoruz. 
Bence bu hiç doğru değildir. (Alkışlar). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Müstakil Gruba dahil azaları veya müstakil 
Grub Heyeti Umumiyesinin Büyük Millet Meclisinin alenî celsesinde mevzubahs 
ettiği meselelerde Parti grubunu ekseriyetinin daima ona karşı menfî bir karar ala
cağını arkadaşımın hiç hatırına getirmemesini rica ederim. Şimdi müzakere et
tiğimiz nizamnameye göre bunlar kabineyi sual, istizah ve itimad meselesini 
mevzubahs etmiye salâhiyetleri vardır. Bu salâhiyeti nizamname verdikten sonra 
grub ekseriyetinin onun karşısında muhakkak cephe alacağını kabul etmek demek 
bu hususu yanlış telâkki etmektir. 

Demek istiyorum ki, müstakil gruba mensub âzâlar veya heyeti umumiyesi 
Mecliste mevzubahs edilen meselelerin mutlak olarak Meclis ekseriyeti tarafın
dan menfî olarak anlaşılacağı düşüncesi asla doğru değildir, içimizde bulunan ar
kadaşımıza şimdiden şuna itimad etmelerini rica ederim. Meclisin ekseriyeti 
kahiresi ve Parti ekseriyeti grubu daima akıl, mantık vekar ve bilhassa memleket 
menfaatine uygun olan her türlü fikir ve mülâhazalar daima samimiyet ve sem
pati ile telâkki eder. Buna hiç şüphe yoktur. 

HAKKI YILANCIOĞLU (Kütahya) - Müstakil gruba seçilecek Partili 
mebuslann Parti grubundaki münakaşa ve kararlara iştirak etmemeleri bu ar
kadaşların Parti disiplininden hariç kalarak Meclis Heyeti Umumiyesinde 
mütalealannı serbestçe söylemelerini temine matuftur. Buna göre Parti grubunda 
yalnız kararlara iştirak etmemeleri maksadı temine kâfidir. Binaenaleyh bu ar
kadaşlara münakaşa ve müzakerelere karışmaları buna mani olmıyacağı gibi 
temin edeceği faydalar da katiyen aşikâr olduğuna göre bu maddedeki mütalea ve 
beyan kelimelerinin tayyı meseleyi halleder, ve bununla da iş bitmiş olur. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) - Efendim, arkadaşlarımızın hatırlayacakları bir 
mesele vardır. Grub içtimaları daima gizli olur ve nihayet memlekete matbuattaki 
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bir tebliğ ile bildirilir. Binaenaleyh grubda verilmiş bir karar Büyük Millet Mec
lisi Heyeti Umumiyesinde müstakil grub arkadaşlarının söze iştirakleri ile daha 
iyi tavzih edilmiş olması, böyle bir münakaşa ile verilmiş olan kararın isabetinin 
memlekete maledilmesi lâzımdır. Halbuki bu arkadaşlar münakaşaya grub içinde 
iştirak edeceklerse artık bütün söyliyecekleri sözleri söylemiş oldukları için söy-
liyecek bir şey kalmaz. Nitekim bunu bir misalle arzetmek isterim. Belki biraz da 
şey olacaktır. Her sene Kitabcı arkadaşımızı burada bütçe müzakerelerinde güzel 
güzel dinlerdik. Bu sene bütçe encümeninde bulundular. Maalesef güzel 
mütalealarından mahrum kaldık. Binaenaleyh bu bakımdan da Müstakil Gruba 
ayrılan arkadaşların mütalealarını Heyeti Umumiyeye saklamaları daha faydalı 
olur. Kaldı ki, Meclisin mesaisi kanun yapmak olduğuna göre, her hangi alınmış 
bir kararın Müstakil Grub tarafından aydınlatılmasile bir hataya doğru gittiği dahi 
bir farzımuhal olarak kabul edilse, o kanun Meclisten çıktıktan sonra onu tasdik 
mevkiinde olan makam, hiç şüphe yoktur ki bu müzakerelerden mülhem olacak
tır, böyle bir vaziyeti Meclise iade etmek hakkını haizdir. Bu sebeble her hangi 
bir muhal hata dahi tashih edilmek imkânına maliktir. 

BAŞKAN - Bir takrir vardır okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

125 inci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim: 
"Partili mebuslardan Kurultay umumî heyetince seçilen 21 arkadaş Meclis 

içinde müstakil bir hüviyet taşırlar. Bunlar grub müzakerelerine iştirak ederler ve 
mütalea beyan ederler ve fakat reye iştirak edemezler. Buna karşı Meclisin 
umumî heyetinde mütalealarını kendi grublanmn kararına göre beyan ederler ve 
reylerini kullanırlar". 

Sivas Mebusu 
A. Naci Demirağ 

BAŞKAN - Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı itibare alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 126 - Müstakil grubda reis vekili müzakereleri idare için kendisine bir 

vekil tayin edebilir. Müstakil grub kendi âzâlarile umumî toplantılar yapar ve 
kararlar verir. Müzakere usulü meclis grubunun hükümlerine tâbidir. Müstakil 
grubun bu grubca Millet Meclisinin her içtima senesi başında seçilen üç âzâdan 
mürekkeb bir idare heyeti vardır. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 127 - Müstakil grub heyeti umumiyesi, Partiye mehsup olmıyan 
mebuslan müzakerelerine dinleyici olarak davet edebilir. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 128 - Parti Müstakil grubunun vazifesi: 
a) Devlet işlerinin iyi cereyanını, Parti nizamname ve programının ve Büyük 

Kurultay kararlarının en iyi tatbikini, Meclis grubu kararma tâbi olmaksızın 
murakabe etmektir. Bu grup dört senelik faaliyeti hakkında gelecek Kurultaya 
rapor takdim eder. 

b) Müstakil grub, umumî heyetinin kararile, İcra Vekillerinden sual ve istizah 
yapabilir ve îcra Vekilleri için Mecliste itimad reyi tahrik edebilir. Kezalik 
Hükümetten herhangi bir meselenin Mecliste alenen müzakereye konulmasını 
taleb edebilir. 

c) Müstakil grub reis vekili Parti Hükümetinin muvaffakiyetine yardım et-
miye, nifak, ihtiras ve şahsiyata mâni olmıya bilhassa dikkat eder. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 129 - Müstakil grub azaları bu sıfat üzerinde bulundukça, Parti 
Hükümetine âzâ intihab olunamazlar. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) - Bu madde için bir ar
kadaşımız da bahsetti. Buraya giren arkadaşlar ne için kabineye dahil olmak hak
kından mahrum kalsınlar, dedi. Halbuki madde gayet sarih olarak yazılmıştır. 
Buraya intisablan baki kaldıkça tabiatile kabineye giremezler. İfade sarih olmak
la beraber kültürü çok yüksek bir arkadaşımız tarafından bu şekilde anlaşılmıştır. 
Bunun daha sarih ifadesi için şöyle bir şey hazırladım : "Müstakil grub âzasından 
kabineye âzâ intihab edileceklerin müstakil grubtan alâkaları kesilmiş olur, 
denilirse mesele halledilmiş olur." 

BAŞKAN - İki takrir vardır okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Madde 129 - Müstakil grub azaları bu sıfat üzerlerinde bulundukça Parti 
hükümetine âzâ intihab olunamazlar. Maddesinin tatbikinde ve şifahen arzedilen 
mütalealardan dolayı nizamnameden çıkarılmasını rica ederim. 

Ankara delegesi 
Mecdi Sayman 
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Yüksek Reisliğe 
129 uncu maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 
Müstakil Grub âzasından Parti hükümetine âzâ intihab edilenlerin müstakil 

grubtan alâkalan kesilmiş olur. 
Sivas mebusu 

A. Naci Demirağ 
BAŞKAN - Bu takrirlerden birincisi maddenin tayyını teklif etmektedir. 

Onun için evvelâ bunu reyinize arzedeceğim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İkinci takrir tadil mahiyetindedir. Reyinize arzediyorum. Takriri kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Madde 130 - Müstakil grub reis vekili, Devlet ve Partinin resmî ve hususî 

bütün teşekküllerinde, meclis grub reis vekillerile aynı haklara maliktir. 
BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
IV - HAYSİYET DİVANI: 
Madde 131 - Grub ve müstakil grub âzalarının şahsî ihtilâfları ve bu grublann 

şeref ve haysiyetile telif edilemez halleri olduğu iddialarına bakmak üzere her iç
tima yılı başında bir Haysiyet Divanı kurulur. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 132 - Haysiyet divanı, grublann müşterek umumî heyetlerince iki 
grubun azaları arasından seçilecek 7 kişiden mürekkebtir. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 133 - Haysiyet divanı en az 5 âzâ ile müzakere eder ve ekseriyetle 
karar verir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 134 - Haysiyet divanının reisi kendi aralarından mutlak ekseriyetle ve 

gizli reyle seçilir. 
BAŞKAN-Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 135 - Haysiyet divanı alâkadar âzânın müracaatı üzerine veya ken

diliğinden faaliyete geçer. 
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Genel Başkanlık divanı veya Parti Grubu reisi ve Müstakil Grub için bu 
grubun reis vekili ve yahud her iki grubun umumî heyetleri de bir meseleyi hay
siyet divamna verebilirler. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 136. - Haysiyet divanmın kararları alakadarlara divan tarafından yazılı 
olarak tevdi edilir. 

Kararların birer sureti de bilgi edinilmek üzere işi sevkeden makamla Parti 
Grubu reisliğine verilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 137. - Tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde itiraz edilmezse kararlar 
katileşir. 

Alâkadarlar tarafından yazılacak itirazlar delilleri ve sebepleriyle birlikte 
Grub reisliğine verilir ve reis tarafından 10 gün içinde Grub umumî heyetine ar-
zedilir. 

Genel Başkanlık Divanı da Haysiyet Divanı kararlarını 3 gün içinde Umumî 
heyete sevkedebilir. Umumî heyette alâkalılar dinlendikten ve lehte aleyhte ol
mak üzere en az iki âzâya söz verildikten sonra reye müracaat edilir. Heyetin ek
seriyetle vereceği karar katidir. Katileşen karar yazılı olarak Grub reisliğince der
hal Genel Başkanlık divanına bildirilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

V. - PARTİ MEBUSLARININ RİAYET EDECEKLERİ NOKTALAR : 
Madde 138. - Parti mebuslarının ticaret, ziraat ve sanayi sahalarındaki 

faaliyetleri umumî hükümlere tâbidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisine mensub 
mebusların mebusluk sıfatını şahsî menfaatleri yolunda istismar edememelerine 
Parti Genel Başkanlığı hususî bir itina gösterir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 139. - Parti mebusları mebusluktan başka ne gibi işlerle meşgul olduk
larını her ikinci teşrin ayında yazı ile Genel Başkanlık Divanına bildirirler. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 140. - Parti mebusları Devlet veya partiye ait veyahut sermayesinde 
Devletin veya Partinin iştiraki olan bütün müesseselerle amme hizmetlerine mah-
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sus ve hususî mukaveleye bağlı, veya imtiyazlı şirketlerde idare meclisi reis ve 
âzası, murakib ve mümessil olamayacakları ve ücretli veya ücretsiz başka bir va
zife alamayacakları gibi bu müesseselerle alâkalı işlerde ücretli hakemlik de 
kabul edemezler. Devlet ve parti işlerinde doğrudan doğruya veya bilvasıta 
müteahhitlik ve her ne nam ile olura olsun mutavassıtlık edemezler ve Devlet büt
çelerinden para ödemeyi icab ettirecek her hangi bir ticaret muamelesini dahi 
yapamazlar. Parti mebusu olan avukatlar Devlet veya Partiyi alâkalandıran bir 
dâvada aleyhte vekâlet deruhde edemeyecekleri gibi ücret mukabili olarak lehte 
de vekalet alamazlar ve bu gibi dâvaları deruhde etmiş olanlarla şerik olamazlar. 

Parti Genel Başkanlık Divanı zaruret gördüğü hallerde Partili mebusları bu 
gibi vazifelerle tavzif edebilir. 

Hususî idareler, belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler bu madde hüküm
lerine tâbidir. 

Parti mebusları Kızılay, Çocuk Esirgeme ve hava kurumları gibi menafii 
umuma ait cemiyetlerle sair hayır cemiyetlerinde ücretle iş alamazlar. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 141. - Büyük Millet Meclisi Reisi ve reis vekilleri, İcra Vekilleri ve 
Parti Genel Sekreteri ve Parti Grubu reis vekilleri, Müstakil grub reis vekili ile 
umumî idare heyeti azaları Devletin alâkası olmayan hususî şirket ve mües
seselerde dahi müdürlük, âzâlık ve murakiblik kabul edemezler. Hususî mües
seselerde hissedar olmak keyfiyeti umumî hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 142. - Mebusların vazifeye devam bakımından vaziyetleri Büyük Mil
let Meclisinin hususî kaidelerine bağlıdır. Parti mebuslarının Meclise devamları 
ve başkaca vazife almayanların her yıl seçim dairelerine gitmeleri ve tam bir 
seçim devresinde en az iki defa bütün kaza merkezlerini dolaşmaları ve bu arada 
seçim yerlerinin Parti ve Halkevleri ile ilgilenmeleri lâzımdır. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI. - PARTİ DİVANI 
Madde 143. - Parti divanı, Genel Başkanlık divanından, Büyük Millet Mec

lisi Reisinden, Partinin kabine azalarından, umumî idare heyeti ve Parti grubu ve 
Parti Müstakil Grubu idare heyetleri azalarından teşekkül eder. 

Parti divanı lüzumunda Genel Başkanlık divanı tarafından toplanmıya 
çağırılır. Parti divanına Değişmez Genel Başkan veya Genel Başkan vekili ve 
bulunmadıkları zamanlarda Genel Serekter reislik eder. 
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BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 144. - Parti Divanı, Genel Başkanlık Divanmca tevdi edilen meseleleri 
müzakere eder. 

Parti nizamnamesinin tefsiri Parti Divanına aittir. 
Divan kararlan Değişmez Genel Başkanın tasdiki ile tekemmül eder. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Malî Hükümler 

Madde 145. - Partinin geliri şunlardır : 
a) Parti azalarından alınacak yardım paraları, 
b) Menkul ve gayrimenkul Parti mallarının geliri, 
c) Müsamere, konser, balo ve temsil gibi teşebbüslerden artan paralar. 
ç) Partice yapılan neşriyattan kalan paralar, 
d) Parti teşkilâtının himaye ettiği kültür, millî terbiye, spor ve sair hayır hiz

metlerine karşılık umumî ve mahallî bütçelerle belediye bütçelerinden ayrılacak 
yardım paraları; 

e) Partiye (a) fıkrası dışında yapılacak yardımlar. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 146. - Parti paraları talimatnamesine göre, alınır, sarfedilir. Partinin 

veznesi yoktur. Paralan bankada durur. Merkezde Genel Sekreter ve muhasib âzâ, 
vilâyetlerde Parti reisi ile muhasib âzânın çift imzalar ile çekilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 147. - Bütün Parti teşekkülleri yıllık ihtiyaçlarından artan paraları bir 

derece yukan heyetin müsaadesi olmadıkça ve ertesi yıl bütçesine ekleme 
muamelesi yapılmadıkça sarfedemezler. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 148. - Bina satın alınması veya inşası için merkezden gönderilmiş 

veya mahallince temin edilmiş olan paralar Genel Sekreterliğin müsaadesi ol
madıkça hiç bir sebep ve suretle sarfedilemez. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 149. - Partinin hükmî şahsiyeti geyrimenkul mallara tasarruf eder. 

Bunların menfaatlerinde asıl olan bulundukları yerlere ait olmaktır. Bu mallardan 
değiştirilmesi veya lüzumsuz olduğu için satılması icab edenler olursa derece 
derece idare heyetleri karan ve Genel Başkanlık divanının tasdiki ile icabı yapılır. 
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Partiye aid her türlü hukukî tasarruflarda ve üçüncü şahıslarla bu yolda 
yapılacak işlerde Partiyi temsile Genel Sekreter salahiyetlidir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 150. - Partinin tedkik, teftiş ve sair vazife salâhiyetlerinde harcırah, 

seyahat ve ikâmet yevmiyeleri aşağıdaki şekilde tediye edilir : 
1. Parti memur ve müstahdemlerine aldıkları tahsisata nazaran aynı yekûnu 

alan Devlet memurlarının maaşlarına ve harcırah kanunundaki esaslara göre, 
2. Partice vazife verilen mebuslara ödedikleri nakil ücretlerinden başka har

cırah hakkındaki kanunda yazılı maaş esasma göre, 
3. a) Partice tavzif edilecek başka kimselerin, 
b) Partice yurt dışmda seyahate memur edileceklerin, Genel Sekreterle muha-

sib âzânın takdir edecekleri esasa göre, 
4. Vilâyet idare heyetleri tarafından vazife ile bir yere gönderileceklerin nakil, 

ikâmet ve yiyip içme masraflarını karşılayacak miktar üzerinden idare heyet
lerinin tayin edecekleri esasa göre, 

5. Parti Genel Sekreterinin harcırahı Genel Başkanlık divanının kararlaş
tıracağı esasa göre. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 151. - Parti merkezinin bütçesi Genel Başkanlık Divanı tarafından 

yapılır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 152. - Parti merkezinin hesaplan Genel Başkanlık divanının ve 

vilâyetler teşkilâtile Halkevlerinin hesaplan umumî idare heyetinin koyacağı 
usullerle teftiş ve murakabe edilir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DOKUZUNCU KISIM 

İnzibat hükümleri 
Madde 153. - Partice verilecek inzibat cezaları şunlardır : 
1. İhtar, 
2. İkinci ihtar, 
3. Muvakkat çıkarma, 
4. Tard. 
Yapılan hareketin derecesine ve yapanın o işteki alâkasma göre bu cezalar 

sırasile verileceği gibi sıra gözetilmeden de verilebilir. 
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BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 154. - Cezalar aşağıda yazılı hal ve harekette bulunanlara verilir : 
A) : 
1. Partinin program ve nizamnamesine, 
2. Büyük Kurultayın kararlarına, 
3. Genel Başkanlık divanının tebliğlerine, 
4. Umumî idare heyetinin kararlarına riayet etmeyenlere. 
B) Bütün seçimlerde : 
1. Parti namzed ve azalarına rey vermeyen veya bunların aleyhinde çalışan

lara, 
2. Parti namzedine karşı kendilerini seçtirmeye çalışanlara veya böyle bir 

seçimi kabul edenlere, 
3. Muarız bir teşekkülün namzedliğini kabul edenlere veya bunu açıkça red-

detmeyenlere, 
4. Partice namzed gösterilen yerlerde kendisini namzed gösteren veya baş

kaları tarafından gösterilmesine karşı göz yumanlara, 
5. Mazereti olmadığı halde seçimlere iştirak etmeyenlere, 
6. Muarız bir namzed lehine gizliden veya açıktan çalışanlara ve kendi mües

seselerinde bulunanların bu türlü hareket ve faaliyetlerine karşı müsamaha gös
terenlere, 

C) Hakikatin hilâfma olarak kendisini bir vazife ve salâhiyet sahibi gösteren
lere, 

Ç) Parti teşkilâtı içinde yerlilik, yabancılık gibi ikilik cereyanları uyandıran
lara, 

D) Herhangi bir maksadı elde etmek için muhtelif neşriyatı ve propagandaları 
ve sair vasıtaları âlet olarak kullananlara, 

E) Parti kongreleri ve Parti Grubları tarafından verilmiş olan kararlan, vazife 
sahibi olduğu halde yapmıyanlara, 

F) Parti vazifelerini yaparken bilerek nizamnameye uymayanlara, 
G) Partinin şeref ve haysiyetini kıranlara, 
H) Partiye girmek isteyenlerin usulü dairesindeki müracaatlarını muameleye 

koymayanlar veya bu yolda zorluk gösterenlere, 
İ) Parti işlerinde şahsî maksad güdenler ve bu uğurda Parti nüfuzunu istismara 

teşebbüs edenler ve şahsiyat ile uğraşmayı adet edinenlere, 
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BAŞKAN - Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 155. - İhtar cezaları kaza, ihtar ve ikinci ihtar cezaları vilâyet ve ihtar
larla muvakkat çıkarma cezalan Umumî İdare Heyetince ve tard cezası Parti 
Genel Başkanlık divanında verilir. Seçim sıralarında İdare Heyetlerinin bu 
salâhiyetleri birer derece yükselir. Bir İdare Heyeti işlenen fiil için tatbik edilmesi 
lâzımgelen cezayı kendi salâhiyetinden yüksek görürse bunu, tasdika salahiyetli 
makama arzedilmek üzere, bir derece yukarı İdare Heyetine yazar. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 156. - Verilen ceza âzânm bağlı olduğu Parti teşekkülüne bildirilir. 

Tard cezalan bütün teşkilâta tamim edilir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 157. - İkinci ihtar cezası almış olanlar bir yıl içinde İdare Heyetlerine 

seçilemezler, seçilmiş iseler vazifelerinden çekilirler. 
Muvakkat çıkarma cezası alanlann bir yıl müddetle Partiden alâkaları kesilir 

ve bunlar bu müddet zarfından Parti kongrelerine giremezler. 
NEŞET AKKOR (Aydın) - Efendim, bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde ev

velce kabul etmiş olduğumuz 78 nci madde hilâfında karar vermiş olacağız. 
Burada ikinci ihtar cezası almış olan bir Partilinin ya bir yıl içinde idare heyetine 
girmiyeceği yahud idare heyetine seçilmiş ise idare heyetinden çekilmesini 
mutazammın bulunmaktadır, aynı zamanda fırka teşkilâtı olan kongrelerde bulu
nacağı ikinci fıkrada ima edilmektedir. Halbuki bu madde muvakkat tard cezası 
olanların idare heyetinde vazife alamayacağmı söylemektedir. 

78 inci maddede deniyor ki, (Kongreler kendi sahalarındaki bütün Parti işleri 
için karar ve murakabe uzvudurlar. Kongreler açık bulunduklan zamanlarda 
lüzum görürlerse idare heyetlerinin bütün salâhiyetlerini kullanabilirler). Demek 
ki, kongrelerde idare heyeti salâhiyeti vardır. Binaenaleyh böyle ikinci ihtar ceza
sı almış olan zevatın kongrelerde bulunması idare heyeti vazifesine iştiraki demek 
olur ki, eski nizamnamede bulunan bu kaydın yeni nizamnamede bulunmaması 
icabeder. Bu suretle tashihini istiyorum. 

M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - İki madde arasında tenakuz yoktur. (İşitmi
yoruz sesleri). 

RECEP PEKER (Kütahya) - Neşet Akkor arkadışımızın bahsettiği iki madde 
arasında tezat yoktur. Şimdi okunan madde mevzuu cezaya uğrayan Partilinin 
idare heyetinde bulunamamasmı gösteriyor. Geçen maddede zikri geçen hal büs-

792 



bütün başkadır; kongrelere girememek meselesidir. Kongreye girmemek Partiden 
muvakkaten tardedilmenin neticesi olabilir. Kongre zamanlarında idare heyetleri 
vazifesinin kongrelerde oluşu bu hükmü değiştirmeğe sebep teşkil etmez. 

NEŞET AKKOR (Aydın Delegesi) - Demek istiyorum ki kongreler aynı 
zamanda idare heyetlerinin vazifelerini kontrol etmekle mükelleftirler. İcab ettiği 
takdirde idare heyeti vazifesini (Gürültüler). 

BAŞKAN- Başka mütalea var mı? Takrir verilmemiştir. Maddeyi aynen 
reyinize arzedeceğim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 158. - Hakkında bu cezalardan biri verilecek olan Partilinin yazı veya 
sözle kendisini müdafaa etmek hakkıdır. Yalnız seçim sıralarında yapılan suçlarm 
cezaları, müdafaa hakkı kullanılmadan da verilebilir. Bu takdirde seçim bittikten 
sonra cezalının, müdafaası alınır ve haklı olduğu anlaşılırsa cezası kaldırılır. 

Müdafaalar için müddet tebliği tarihinden itibaren bir aydır. Bu müddeti 
geçirenler müdafaa hakkım kaybederler. 

Cezalılar, kendilerine yazı ile tebliğ edildiği günden itibaren bir hafta içinde, 
kaza idare heyeti kararlarına karşı vilâyet idare heyetine ve vilâyet idare heyetine 
kararına karşı da umumî idare heyetine itirazda bulunabilirler. Umumî idare 
heyetinin vereceği karar katidir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 159. - Bir idare heyetine dahil âzâ hakkında o idare heyetince inzibat 

cezası verilemez. 
Bu husustaki salâhiyet, verilecek cezanın nevine göre, ancak yukarı idare 

heyetlerine aittir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
Partili gazetecilerin riayet edecekleri noktalar : 
Madde 160. - Sahibi Partili olan gazete ve mecmuaların yazılan ile Parti 

âzalarının neşriyatı Parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur. 
Partili gazeteciler, mecmua sahihleri ve muharrirlerle bu yolda görüş birliğine 

yanyacak temas ve toplantılar yapılır. Partililer sermayesile alâkalı ve idaresinde 
müessir bulundukları gazete, mecmua ve matbualarda Parti program ve nizam
namesine, iç ve dış siyasetin ana hatlarile yüksek Devlet menfaatlerine aykırı 
düşen yazılar neşrettiremezler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

793 



ON BİRİNCİ KISIM 
Namzedlik şartlan 

Madde 161. - Genel Başkanlık divanı karan olmadıkça ve yahud talimatına 
göre yoklama yapılmadıkça seçimlerde namzed gösterilemez. Bu takdirde seçim
ler serbest yapılır. Bu gibi hallerde Parti mensublan hususî teşebbüslerle namzed 
gösterilebileceği gibi idare heyetleri de seçimden beklenen iyi neticeyi almak ve 
Parti mensublarmı kazandırmak için seçimi münasib surette sevk ve idare 
edebilirler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 162. - Parti teşkilâtında çalışanlar, Parti vazifesinden başka âmme hiz

meti gören imtiyazlı şirketlerin, sermayesinde Devletin veya mahallî idarelerin 
hissedar bulunduğu müesseselerin idare meclisi âzâlığı murakıblık gibi işlerile 
vilâyet umumî meclisi, belediye meclisi, ticaret ve sanayi odaları âzâlığı gibi va
zifelerin birden fazlasını uhdelerinde cemedemezler. Parti vazifesinden başka bu 
işlerden birini uhdelerinde toplayanlar hayır cemiyetlerinde dahi munzam bir va
zife alamazlar. 

Parti teşkilâtında fiilî vazife sahibi olmayan Partililer için de bu maddenin 
gözettiği maksad daima göz önünde tutulur. 

BAŞKAN - Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 163. - Parti idare heyetlerinde veya Parti adına bir işte bulunabilmek 
için yardım paralanmn tamamen ödenmiş olması şarttır. 

BAŞKAN- Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 164. - Partililerin ehliyet ve liyakatlerine göre yapabilecekleri hizmet
lere, o hizmetler için aranan şartlan başkalarile aynı derecede haiz oldukları tak
dirde, tercihan yerleştirilmelerine Parti Hükümeti ile Partinin teşkilât ve âzâlan 
hususî bir alâka gösterirler. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ON İKİNCİ KISIM 

Vilâyetlerde Parti Grupları 
Madde 165. - Âzalarının hepsi Parti mensubu olmayan mahallî meclislerdeki 

Parti âzâlan bir grup teşkil ederler. 
CEHDİ ÇETİN (Manisa Delegesi) - Arkadaşlar, benim anlayışıma göre bu 

maddede bir mübayenet vardır. Parti yoklama talimatnamesinin icabı olarak 

794 



vilâyetler Parti teşkilâtı gerek belediyeler ve gerek şehir meclislerinde yoklama 
yaparak namzed gösterir. Bizim gördüğümüze göre Partimizin kazanamamasını 
tasavvur bile etmiyorum. Acaba mebus intihabında olduğu gibi ileride bunları da 
müstakil grublara mı ayıracağız. Bu gibi meclislerde tek bir müstakil olduğunu 
bile kabul etmiyorum. Ve hatta açıkça söyleyeyim mahallî teşkilât el çabukluğu 
yaparak böyle bir şey yapacak olsa bile biz onu çabukça Partiye âzâ yaparak Par
tili âzâ yaparız. Böyle olduğu halde bu maddenin buraya konulması hiç bir mana 
ifade etmez. Bunun için bir takrir vereceğim. Belediye ve umumî meclisler için 
bir grup toplantısı icabederse buna oranın en yüksek idare heyeti karar verebilir. 
Eğer çok mühimse ki -Biz vilâyetimizde böyle Parti grubu yaptığımızı hatır
lamıyorum- ve fevkalâde bir hal olursa oranın en yüksek salahiyetli adamı bir 
grub yapar. Buna karar verilirse ya meclisi umumî veya şehir meclisi bir müstakil 
âzâ bulundurur. Bu meclis idarî, içtimaî bir çok ehemmiyeti olan bir meclistir. 
Burada bir tane ve yahud üç tane Partili arkadaşın bulunmayacağına ihtimal yok
tur. Onun için Yüksek Başkanlığa bu hususta bir takrir veriyor, arkadaşlarımın da 
reylerine müracaat edilmesini rica ediyorum. 

M. ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Bundan evvelki mevzuatımıza göre de 
vilâyetlerde bu gruplar vardı, toplanmaktaydı. Bunlar geçen defaki Kurultayda bu 
şekle konuldu. Bu gibi yerlere hasredilmesine fayda mülâhaza edildiği için bu 
şekilde yazıldı. Malûmuâliniz nizamnameler, kanunlar her türlü ihtiyaç ve ih
timaller derpiş edilerek yazılır, tedvin edilir. Onun için arkadaşımızın mütaleaları 
varid değildir. Binaenaleyh "Rey sahibi" kaydi silinmek suretile maddenin aynen 
muhafazasını encümen namına rica ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Vilâyetlerde mahallî meclislerdeki grublar hakkındaki maddenin aşağıdaki 

şekle ifrağını teklif ederim. 
31-V-1939 

Manisa Delegesi 
Cehdi Çetin 

Vilayetlerde mahallî meclis olarak görülen belediye ve umumî meclisler için 
bir grub toplantısı icabederse buna oranın en yüksek idare heyeti karar verebilir. 

BAŞKAN - Reye arzediyorum. Nazarı itibara alanlar... Almayanlar... Nazarı 
itibara alınmamıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 166. - Grub çağırıldığı vakit oradaki en yukarı Parti idare heyeti 

reisinin reisliğinde toplanır. 
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BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madd 167. - Grublann kongre kararlarını ve Partiyi yakından alâkalandıran 
meseleleri konuşmak için yaptıkları toplantılarda Parti idare heyeti azaları da 
bulunurlar ve reye iştirak ederler. 

BAŞKAN - Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 168. - Bu grupların çalışma usulleri hususî bir talimatname ile gös
terilir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yarın 15'te toplanmak üzere bugünkü içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.30 

Üçüncü Toplantı 
BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 15 

BAŞKAN - Hilmi Uran (Seyhan) 
KÂTİBLER : Cavid Oral (Niğde), Sadri Ertem (Kütahya) 

BAŞKAN- Celse açılmıştır Türkkuşu riyasetinin bir tezkeresi vardır, ar
zediyorum : 

C.H.P. Büyük Kurultayı Başkanlığına 
Kurultay delegesi olarak hariçten Ankara'ya gelmiş olan arkadaşların, havacı 

gençliğin mesaisini yakından görmelerini arzu etmekteyiz. 2 Haziran 1939 günü 
saat sekizde Parti binası önünde, Türkkuşu meydanlarına gidebilmek için vasıta 
hazır bulundurulacaktır. Motorlu tayyarelerle Planörlerin uçuşlarını ve paraşütle 
atlamaları zevkle seyredeceklerini ümid ettiğimiz delege arkadaşlara lütfen 
ricamızın bildirilmesine müsaade Duyurulmasını dilerim. 

l-VI-1939 
Türk Hava Kurumu Başkanı 

Erzurum Mebusu 
Ş. Koçak 

BAŞKAN - Arzu buyuran arkadaşlar yarın Parti önünde bulunurlar. Nizam
name projesinin 29 uncu maddesini encümen almıştı. Maddeyi yeni şekliyle şim
di arzediyorum: 
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C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayı Yüce 
Başkanlığına 

Tekrar görüşülmek üzere encümene alınan nizamnamenin 29 uncu maddesi, 
Başvekil ve Parti Genel Sekreteri hazır oldukları halde, tedkik ve müzakere olundu. 

Başvekil tarafından verilen izahattan Genbaşkurca bu hususta yazılmış olan 
teklifin Genel Sekreteri âzâ sıfatile Parti Hükümetlerine iştirak ettirmek mak
sadını istihdaf ettiği anlaşılmış ve encümenin evvelki ve şimdiki kanaati de bu 
merkezde bulunmuş olmakla lüzumuna inanılan bu esası tahakkuk ettirmek için 
maddenin aşağıdaki şekilde yazılması muvafık görülmüştür. 

1-VI-1939 
29 - Genel Sekreterin Parti Hükümetine âzâ olarak girmesi temin olunur. 

Reis 
Sivas Mebusu 

Şemsettin Günaltay 
Kâtip 

Aydın Mebusu 
A. Menderes 

Âzâ 
Bolu Delegesi 

Sabri Karaçayır 
Âzâ 

Balıkesir Delegesi 
Osman Gönen 

Âzâ 
Sivas Mebusu 

İ. Memed Uğur 
Âzâ 

İzmir Mebusu 
Memed Aldemir 

Âzâ 
Çoruh Delegesi 

Ziya Üçüncü 

Mazbata muharriri 
Samsun Mebusu 
M. Ali Yörüker 

Âzâ 
Kayseri Delegesi 

Adem Çilsal 
Âzâ 

Balıkesir Mebusu 
Hacim Çarıklı 

Âzâ 
Erzincan Delegesi 

Receb Sezgi 
Âzâ 

Bursa Delegesi 
M. Erdem 

Âzâ 
Afyon Mebusu 
İzzet Akosman 

Âzâ 
Konya Delegesi 
Lûtfi Berkman 

Âzâ 
Afyon Delegesi 

Saib Mumcu 
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BAŞKAN - Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Bu madde ile nizamnamenin heyeti umumiyesinin müzakeresi bitmiştir. Bu 

itibarla nizamname projesinin heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir (Alkışlar). 

Parti programımızın müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEDHAL 

Cumhuriyet Halk Partisinin programına temel olan ana fikirler, inkılâbımızın 
başlangıcından bugüne kadarki fiiliyat ve tatbikatta aşikârdır. 

Bundan başka bu fikirlerin başlıcalan Partinin 1927 senesinde Büyük Kong
rece de kabul olunan nizamnamesinin umumî esaslarında ve aynı kongrece tasvib 
edilen umumî reisliğin beyannamesinde ve 1931 Büyük Millet Meclisi intihabı 
münasebetile neşredilen beyannamede tesbit olunmuştur. 

Yalnız bir kaç sene için değil, istikbale de şâmil olan tasavvurlarımızın ana 
hatları burada toplu bir halde yazılmıştır. Partiye esas olan bütün bu prensibler 
(Kemalizm) yoludur. 

G. AHMED YAZGAN (Urfa) - Medhal kelimesine temas edeceğim. Ne için 
giriş diye yazılmamış? 

MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Bu çok kullanılmamış bir kelimedir. 
Maamafih yazılabilir. 

BAŞKAN - Bir teklif yapınız. 
KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) - Sayın arkadaşlar, sözümü heyeti umumiye 

hakkında söylemek isterdim. Fakat anlayamadığım için söz isteyemedim. Şimdi 
söylüyorum. Sözüm medhal hakkındadır : Yalnız bir kaç sene için değil, istikbale 
de şâmil olan tasavvurlarımızın ana hatları burada toplu bir halde yazılmıştır; Par
tiye esas olan bütün bu prensibler (Kemalizm) yoludur. Kemalizm nedir? Eğer 
bunu biz yalnız programın heyeti umumiyesine atfedip de onun esasına giriş-
miyecek olursak, halkımız ve parti mensublarmca Kemalizm yalnız bir kelime
den ibaret olduğu zannedilmek ihtimali vardır. Bendeniz memleketin her tarafını 
gezerim. Her tarafta arkadaşlarla ve vatandaşlarla temas ederim. Görüyorum ki 
bir çok yerlerde Kemalizmin ne olduğunu bilenler yoktur. Hatta Parti arkadaş
larımız arasında Partimizin, Türkün amentüsü sayarak onu okumuş hazmetmiş ve 
ona göre hareketi kendisine prensip ittihaz etmiş olanlar azdır. (Çoktur sesleri). 
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Maatteessüf arkadaşlar. Bunun üzerine hiç kitab yazılmamıştır. Yalnız bir kitap 
yazılmıştır. Onu yazan da Tekin Alp isminde bir musevi vatandaşımızdır. 
Kemalizm yalnız siyasî bir revaç değil, aynı zamanda siyasî, içtimaî bir felsefedir. 
Bu felsefeyi değil yalnız kendi memleketimizde bütün dünyaya ilân etmek mec
buriyetindeyiz. Nitekim 3 üncü maddeye geldimizi vakit orada altı prensibden 
bahsedilirken o hususta da noktai nazarını izah edeceğim. Yalnız çok temenni 
ederim ki, Partimiz Kemalizm esaslarını halkın anlayacağı bir dil ile ilmî esaslara 
dayanarak izah edici bir kitab yazdırsın veya yazsın. Bunu bütün vatandaşalara 
tevzi etsinler. 

Arkadaşlar, Kemalizm bir ideal değildir. Tahakkuk ettirilmiş bir takım 
realitelerdir. Siyasî, iktisadî, içtimaî, ziraî velhasıl bir milletin bütün siyasî 
faaliyetine giren şeyler bu Kemalizmin içinde dahildir. Bu vesile ile arzetmek is
tiyorum ki, Kemalizmin bütün prensiblerini bizim bünyei esasimiz dahilinde izah 
ve tafsil edecek bir kitaba ihtiyacımız vardır. Kemalizmin diğer siyasî ve içtimaî 
akidelerle mukayesesi lâzımdır. Meselâ Kemalizm ile Sosyalizm arasında ne gibi 
bir benzerlik ve mübayenet vardır? Komünizm ile Kemalizm arasında ne gibi 
benzerlik veya mübayenet vardır? Bizim Cumhuriyetimiz başka memleketlerin 
cumhuriyetlerine benzemiyen, bizim milliyetçiliğimiz başka memleketlerin mil
liyetçiliğine benzemeyen milliyetçiliktir. İşte bu esaslar dahilinde bir kitab yaz-
dınlmasını Partiden rica ediyorum. Diğer noktalar hakkında sırası geldikçe 
maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN - Başka mütalea var mı? Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Medhal kelimesinin (Giriş) olarak Türkçe yazılmasını dilerim. 
Urfa Mebusu 

Gl. Ahmed Yazgan 
BAŞKAN - Takriri reye arzediyorum. Nazarı mütaleaya alanlar... Almayan

lar... Takrir nazarı mütaleaya alınmıştır. 
O halde (Giriş)i heyeti umumiyesile reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BİRİNCİ KISIM 

Esaslar 
1) Vatan, 2) Millet, 3) Devletin esas teşkilâtı, 4) Amme hukuku. 
Madde 1. - Vatan; Türk Milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derin

liklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleriyle yaşadığı bu günkü siyasî 
sınırlarımız içindeki kudsî yurttur. Vatan hiç bir kayid ve şartla ayrılık kabul et
mez bir küldür. 
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BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler Kabul edilmiştir. 
Madde 2. - Millet; dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaş

ların teşkil ettiği içtimaî ve siyasî bir bütündür. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3.- Devletin esas teşkilâtı: 
Türkiye; Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkılâbçı bir Cumhuriyettir. 
Türk milletinin idare şekli vahdeti kuva esasına müsteniddir. Hâkimiyet bir

dir. Kayıdsız, şartsız milletindir. Büyük Millet Meclisi Millet namına hâkimiyet 
hakkını kullanır, Teşrî salâhiyeti ve icra kudreti Türkiye Büyük Millet Meclisin
de toplanır. Meclis teşri salâhiyetini bizzat, İcra salâhiyetini de kendi arasından 
seçeceği Cumhurreisi ile onun tayin edeceği İcra Vekilleri Heyeti marifetile kul
lanır. Devlet teşekküllerinin en muvafıkı bu olduğuna Parti kanidir. Türkiye'de 
mahkemeler müstakildir. 

YUSUF ZİYA SOMER (Kırşehir) - Bu maddeye bir fıkra ilâvesini rica edi
yorum. Efendim, biraz evvel nizamname mucibince Genel Sekreterin Vekiller 
Heyetine girmesini kabul ettik. Şimdi burada bir fıkra ilâvesile o hususun teyidi 
muvafık olur. (Ne münasebet sesleri, bu madde ile alâkası yok sesleri). Fıkra 
şudur : Üçüncü maddenin sekizinci satırındaki İcra Vekilleri Heyeti ibaresinden 
sonra (ve Devlet vekili sıfatile bu heyete dahil olan Parti Genel Sekreteri) fık-
rasıdır. Bunun Programda bulunmasını çok yerinde buluyorum. 

KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) Sayın arkadaşlar; demin bu altı prensib 
üzerinde söz söylemek istediğimi arzetmiştim. Altı prensib bizde altı okla temsil 
edilmiştir. Ne için altı köşeli bir yıldızla temsil edilmemiştir de altı okla temsil 
edilmiştir? Bunu bana sordular. Demek ki, nizamnameyi de bir çoklarımız oku
mamış bulunuyorlar. (Öyle şey olur mu, techil etme sesleri). 

Ben sizin muhterem heyetiniz gibi kalabalık bir heyet huzurunda söz söy
lemekten âcizim. Bu kadar senelik hocalığıma rağmen bunu yapamıyorum. 
Binaenaleyh, söz söylemekten vazgeçiyorum. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? 
Dr. Yusuf Ziya Somer fikrinizde ısrar ediyorsanız bir takrir lütfedersiniz. 
DR. YUSUF ZİYA SOMER (Kırşehir) - Hayır, İsrar etmiyorum. 
BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 4. - Âmme hukuku : 
A) Yurtdaşlann ferdî ve içtimaî hürriyet, müsavat, masuniyet ve mülkiyet 

haklarını mahfuz bulundurmak Partimizce ehemmiyetli esaslardandır. Bu haklar 
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Devlet varlığı ve otoritesi sınırı içindedir. Ferdin ve hükmî şehsiyetlerin faaliyeti 
umumî menfaatlere aykırı olmayacaktır. Kanunlar bu asla göre yapılacaktır. 

B) Parti yurttaşlara hak ve vazife vermede kadın erkek ayırmaz. 
C) Mebus seçimi kanunu yenilenecektir. Yurdumuzun umumî şartlarına göre 

vatandaşın yakından tanıdığı ve emniyet ettiği kimselere rey vermesini temin 
eden iki dereceli seçimi demokrasinin amelî icablarına daha uygun buluruz. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 
Cumhuriyet Halk Partisinin ana vasıfları: 
Madde 5. - Cumhuriyet Halk Partisi: A) Cumhuriyetçi, B) Milliyetçi, 

C) Halkçı, Ç) Devletçi, D) Lâik, E) İnkılâbçıdır. 
A) Parti Cumhuriyetin, millî hâkimiyet mefkuresini en iyi, en emin surette 

temsil ve tatbik eder Devlet şekli olduğuna kanidir. Parti bu sarsılmaz kanaatle 
Cumhuriyeti bütün tehlikelere karşı her vasıta ile müdafaa eder. 

B) Parti, terakki ve inkişaf yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde 
bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk iç
timaî heyetinin ikinci maddede izah olunan mânada hususî seciyelerini ve başlı 
başına müstakil hüviyetini mahfuz tutmayı esas sayar. 

C) İrade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hâkimiyetin, Devletin 
vatandaşa ve vatandaşın Devlete karşı karşılıklı vazifelerinin hakkile ifasını tan
zim yolunda kullanılması Partice büyük esastır. 

Kanunlar önünde mutlak bir müsavat kabul eden ve hiç bir ferde, hiç bir aile
ye, hiç bir sınıfa, hiç bir cemaate imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı 
olarak kabul ederiz. 

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkeb değil ve fakat fer
dî ve içtimaî hayat için iş bölümü itibarile muhtelif mesaî erbabından teşeklül et
miş bir camia telâkki etmek esas prensiblerimizdendir. Çiftçiler, küçük sanayi er
babı ve esnaf, amele ve işçi serbest meslek erbabı, sanayi erbabı, tüccar ve 
memurlar Türk camiasını teşkil eden başlıca çalışma zümreleridir. Bunların her 
birinin çalışması, diğerinin ve umumî camianın hayat ve saadeti için zaruridir. 

Partimizin bu prensible istihdaf ettiği gaye sınıf mücadelesi yerine içtimaî in
tizam ve tesanüd temin etmek ve birbirini nakzetmiyecek surette menfaatlerde 
ahenk tesis eylemektir. Menfaatler, kabiliyet ve çalışma derecesile mütenasib 
olur. 
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Ç) Hususî mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az 
zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin 
umumî ve yüksek menfaatlerinin icab ettirdiği işlerde bilhassa iktisadî sahada 
Devleti fiilen alâkadar etmek mühim esaslanmızdandır. 

İktisad işlerinde Devletin alâkası fiilen yapıcılık olduğu kadar hususî teşeb
büsleri teşvik ve yapılanları tanzim ve murakabe de etmektir. 

Devletin hangi iktisadî işleri fiilen yapacağının takdiri milletin umumî ve 
yüksek menfaatlerinin icabına bağlıdır. Eğer Devletin bu icab yolundan fiilen 
yapmaya karar verdiği iş hususî bir teşebbüs elinde bulunuyorsa bunun alınması 
her defasında bir kanun yapmaya bağlıdır. Bu kanunda hususî teşebbüsün bu yüz
den uğrayacağı zararın Devlet tarafından tazmini şekli gösterilecektir. Zararın 
takdirinde istikbale ait muhtemel kâr düşünülmez. 

D) Parti, Devlet idaresinden bütün kanunların, nizamların ve usullerin, ilim ve 
fenlerin muasır medeniyete temin ettiği esas ve şekillere ve dünya ihitiyaçlarına 
göre yapılmasını ve tatbik edilmesini prensip kabul etmiştir. 

Din telâkkisi vicdanî olduğundan Parti, din fikirlerini Devlet ve dünya işlerin
den ve siyasetten ayrı tutmayı milletimizin muasır terakkide başlıca muvaffakiyet 
âmili görür. 

E) Parti, devlet idaresinde tedbir bulmak için tedricî ve tekâmülî prensiple 
kendini bağlı tutmaz. Parti, milletimizin bir çok fedakârlıklarla yaptığı inkılâblar-
dan doğan ve inkişaf eden prensiblere sadık kalmayı ve onları müdafaa etmeyi 
esas tutar. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İktisad 

Ziraat ve sanayi, madenler ve ormanlar, 
ticaret, nâfıa işleri 

Madde 6. - İktisadda hareketli sermaye mühimdir. Normal sermayenin yegâne 
membaı millî sây ve tasarruftur. Bunun için çalışmayı arttırmak, ferd ve aile 
hayatında ve umumiyetle Devlet idaresinde mahallî ve millî idarelerde tasarruf 
fikrini kökleştirmek Partimizin başlıca prensibidir. 

BAŞKAN - Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. - Kredi meselerile ihtiyacın taleb ettiği ehemmiyette iştigal 
olunacaktır. Kredilerde faiz, iskonto ucuzluğu ve kolaylık temini başlıca 
emelimizdir. 
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A) Parti yurdda kredi emniyetine büyük ehemmiyet verir. 
Bunun, borç veren müesseselerde doğru ve sağlam teminatı birinci derecede 

göz önünde tutulmakla yerine getirileceğine ve ancak bu yoldan kredi ile iş gör
mek hevesinin hakikî iş adamlarına inhisar etmesi mümkün olacağına kanidir. 

B) Çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak, ziraî istihsali verim-
lendirmek ye iyileştirmek, çiftçiyi araziye ve ziraî işletmeye sahib kılmak ve ziraî 
mahsullerin sürüm ve satışını kolaylaştırmak ve arttırmak, ziraî kredinin hedef
leridir. 

C) Küçük çiftçilerin mevsimlik kredisini ziraat kredi kooperatiflerile temin 
etmek, çiftlik sahihlerinin yıllık kredi ihtiyaçlarını ipotek karşılığı yerine getir
mek doğrudur. 

Ç) Mahsul, hayvan ve çift âlet ve makineleri karşılığı kredi temini usulleş-
tirilir. 

D) Çiftçi kredilerinde ödeme gününün ele geçecek mahsulünün alıcı tazyiki 
olmaksızın satılması mümkün olacak zamandan sonraya bırakılması temin edilir. 

E) Madenciler, sanayi, küçük sanatlar erbabı, esnaf, küçük tacir, balıkçı ve 
süngercilerin kredi ihitiyaçlan temin edilir. 

F) Sanayiciler ve deniz mahsulleri için makine ve âlet karşılığı kredi temini 
usulleştirilir. 

G) Yurttaşları ev sahibi yapmayı mühim prensip sayan Partimiz, esası dar 
olan emlâk kredisi sermayesini arttırmaya ehemmiyet vermekle beraber şimdilik 
Emlâk Bankası sermayesinden yeni yapılara verilen kısmın yalnız mesken in
şasına hasrını iltizam eder. Bu meskenlerden başka emlâk ve akar gibi yeni 
yapılar için kredi açmaz. Eski yapılmış gayrimenkuller üzerine yeni emlâk, akar 
yapmıya tahsis edilmemek şartile kredi açılır. Bu suretle mevcut sermayenin 
maksada hizmeti şümullenmiş olur. Öte taraftan daha ucuz ve uzun vadeli bir 
kredi fonsiye tipinin kurulup yaşatılmasını mümkün olduğu kadar çabuk tahak
kuk ettirilmesi lâzımgelen bir iş sayarız. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Emlâk kredisi hakkında burada düşünülen esas 
zaten tecrübe edilmekte, yapılmaktadır ve kanaatimce de bu doğru değildir. Bir 
ev inşasına ne şekilde olursa olsun, isterse herkes hususî mesken şeklinde ve is
terse apartıman ve saire yapabilir. Esas maksat mümkün mertebe çok bina yap
maktır. Bu da tabiidir ki mesken bedellerinin, apartman kiralarının ucuzlamasını 
temin edecektir. Burada bir acayip vaziyet vardır. Şimdi bir adamın bir evi vardır. 
Bunu rehin ederek bankadan para alıyor. Bu parayı isterse kumarda yiyebiliyor. 
Fakat başka bir bina yapması menediliyor. Bu açıkça bina yapmayı güçleştiriyor. 
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İnşaat güçleştikçe de mesken ve kira paralan yüksek tuttulmaktadır. Binaenaleyh 
buradan bu maddeyi kaldırmak lâzımdır. 

Sonra hususî ev diyor. Bundan istifade edecek kaç kişi vardır. Ekserisi 
memurdur ki, vasatı yüz lira civarında maaş alırlar. Bu paradan hem kira verecek, 
hem yiyip içecek, hem de para arttırıp ev yaptıracak. Bu çok güç bir iştir. Bundan 
başka memurlarımızın çoğu seyyardır, bugün burada, yarın orada. Bunlardan is
tifade edip ev yaptırması kolay bir iş değildir. Bu itibarla bu maddenin kaldırıl
ması lâzımdır. Eğer kaldırılırsa mesken inşaatı bakımından fayda hâsıl olur, zarar 
hâsıl olmaz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Mevzubahs olan fıkra şöyle başlar : "Yurd-
daşları ev sahibi yapmağı mühim bir prensib sayarız" demek oluyor ki, Parti esas 
olarak yurddaşları ev sahibi yapmağı esaslı bir vazife olarak alıyor. Emlâk Ban
kasını münhasıran bunun için tavzif ediyor. Binaenaleyh akar inşası tamamile 
programa, bilhassa ev inşaatından evvel girmiş bir mevzu değildir. Elbette evvelâ 
düşünülecek şey Ankara gibi mesken buhranı olan vatandaşları ve bin bir müş-
kilât içinde çalışan Devlet memurlarını ev sahibi yapmak gayemizdir. 

1935 Kurultayında kabul edilen maddenin esası şudur : O vakit Dilek en
cümenine ve Parti merkezine ve bilhassa Ankara'da ev yaptırmak istiyenler 
müteaddit şikâyetler yaptılar, dediler ki; Emlâk Bankası parasını irâd getiren 
menabie, akarete, tahsis ediyor. Ankara'da bir iki akar yaptıranlar vardır. Bunlara 
Emlâk Bankası kredi açıyor. Memurlar, küçük esnaf ve işçiler bunu temin 
edemiyorlar. O vakit hâdiseyi mütalea eden Kurultay Emlâk Bankasının kendi 
menabiini tahsisen ev inşasına hasretmesini faydalı buldu. Nihayet memlekette 
akaretin yapılması, büyük apartmanların yapılması menedilmiş gibi bir hüküm 
programda mevzubahs değildir. Yalnız bunları yaptırmak istiyenler diğer ban
kalardan ve eşhası hususiyeden para bulur. Asıl ev yaptırmak istiyen serveti 
bulunmayan; fakrı hali olan vatandaşların yegâne müracaat edecekleri memba 
Emlâk Bankasıdır. Onun için zannederim hüküm yerindedir. Takdir Heyeti 
Âliyenizindir. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) - Emlâk yaptırmak istiyen her han
gi bir banka memuru bankadan para alamıyor. Bu zannedersem bankalar kanunu 
ile menedilmiştir. Bunun değiştirilmesine imkân yok mudur? 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bu doğrudan doğruya malûmu âliniz eşhası 
hususiye muamelâtı dahilinde olub kanun mevzuudur. Biz programda Devletin 
hal ve istikbal için yürüyeceği ana hatları çiziyoruz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşhane) - Bu madde yerindedir. Yalnız burada bir 
şey var. Emlâk Bankası yalnız Ankara, İstanbul ve İzmir'e yardım ediyor. Diğer 
harab olmuş vilâyetlere yardım edemiyor. Encümen bunun için ne düşünüyor?. 
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MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bunun için dilek işleri burada mevzubahs 
olurken ben şahsen mütaleanıza iştirak eder ve size yardım ederim. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) - Teşekkür ederim. 
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) - Muhterem arkadaşlar, mesken meselesi 

bir milletin teşekkül ve itilâsında en mühim bir noktadır. Mesken sahibi olmak 
lâzımdır. Arsa satışları üzerinde bir spekülâsyon görülmektedir. Eskiden yirmi 
paraya, altmış paraya alınan yerler bugün elli liraya, altmış liraya çıkmıştır. Buna 
karşı bir tedbir alınamaz mı? 

Ben bunun tedbirlerini Almanya, İsviçre, Hollanda'da gördüm. Oralarda bir 
yeri mahalle haline ifrağ ediyor ve burası bin metreden aşağı satılmaz ve iki sene 
zarfında yapılmazsa parasını geri verir. Acaba böyle bir tedbir bizde de düşünüle
mez mi? Ve arsalann pahalılığı yüzünden emlâk kiralarını indirmek çaresi 
düşünülüyor mu? Bunların nazarı dikkate alınmasını rica ederim. Bu suretle mes
ken meselesi aşağı yukarı halledilmiş olur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Bu maddede eski yapılan gayrimenkul üzerine 
yeni akar yapmıya tahsis edilmemek şartile kredi açılır cümlesi sarahaten gös
teriyor ki bir adam bankadan emlâki mukabilinde para alabilir. O parayı istediği 
yerde sarfedebilir. Fakat yeniden ev yapamaz. Demek ki, mesken buhranını hafif
letmeye tahsis edemez. Hiç olmazsa bu fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum ve 
bunun için de bir takrir veriyorum. Umumî surette bu şekil bina yapılmasını yavaş
latan bir şekildir. Bilhassa böyle bir şeydir. Emlâke tahsis edilmiş bir paranm behe
mehal emlâke sarf edilmemesi için bir kayıd vardır. Bu doğru değildir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Bu tatbikatta da böyledir. Dün Emlak Ban
kası müdürü encümende idi. İzah etti. Menedilmiş olan şey sadece apartman ve 
akarata aiddir. Bir insan ev yaptırırken ikinci bir evin var mıdır diye Emlâk Ban
kası müracaat edene sormuyor. 1935 Kurultayı dilekleri tedkik edildiği zaman 
bunun umumî dilekler meyanında olduğu görülecektir. Encümen de bunu değiş-
tirmiye lüzum görmemiştir, aynen koymuştur, takdir Heyeti âliyenizindir ve icab 
ederse Maliye Vekili Heyeti âliyenizi daha iyi tenvir edebilir. 

GALİB DEMİREL ( Afyon Delegesi) - Programımızın bu maddesindeki 
münakaşa mevzuu olan fıkra üzerinde durulması lâzım gelen bir meseledir. Sayın 
Mümtaz Ökmen arkadaşımızın buradaki imar işleri hakkındaki dilekler müzakere 
edilirken istediklerimizi serbestçe söyliyebileceğimizi söylemeleri çok yerin
dedir. Bittabi arkadaşlar, bu mesele üzerinde icab ettiği kadar konuşulacaktır. Yal
nız bu gün imar işleri muhtelif kasaba ve şehirlerimizde memleketin, iman ve in
kişafı hususunda hız almış olan bu imarı besliyecek sermaye membaları hiçtir ve 
bu meselede bir çok şehirlerimizde imar işleri duraklamıştır veya plân tatbikatı 
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geri kalmaktadır. Yarın dilekler konuşulurken memleketin imarına müteâllik bu 
dâva üzerinde memlekette sermayenin seferber edilmesi ve işe konması hakkın
da bir karar alınırsa o zaman bize denilmez mi ki, Parti, programında inşaat için 
karar alınmıştır. Ev inşaatı için alınan kararla ve Parti, programile bu günkü hali 
filî tezad teşkil ediyor diye bir teklif karşısında kalacağımızdan korkarım. Onun 
için kasaba ve şehirlerdeki imarı besliyecek ve hızlandıracak şekilde maddeler 
konmasını ve Ankara gibi büyük şehirlerde olduğu gibi diğer şehir ve kasabalar
daki imar, hareketlerinin beslenmesi kanaatindeyim. İç Anadoluda imar için 
gayet güzel adımlar atılmıştı. Bankalar kanununun son tadilâtile ancak Emlâk ve 
Eytam Bankasının bu işle alâkadar olup, diğer bankaların para vermemesi bu iti
razı doğurmuştur. İşte bu maddenin bu fıkrasının tashihini istemek zaruretini bun
dan dolayı duydum. Memleketin imarına hadim diğer inşaata yardım edilecektir, 
kaydinin konmasını onun için rica ederim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arkadaşlar, ikinci fıkra doğrudan doğruya 
Emlâk Bankasının şahsiyetine aid fıkradır. Yani Parti bu fıkra ile akarat ve büyük 
binalar inşaatını meneden esasî bir hüküm koymuş oluyor. Müsaade buyurursanız 
tekrar okuyayım: (Partimiz esası dar olan emlâk kredi sermayesini arttırmaya 
ehemmiyet vermekle beraber şimdilik Emlâk Bankası sermayesinden mesken
lerin istifade etmesini esas tutar). Yani bu gün esas Emlâk Bankasının mevcud 
olan sermayesi ancak mesken inşasını temin edebilecek miktarda göründüğü için 
evleviyetle bunu kabul ediyoruz. Fakat bu, memlekette ümran, inşaat yapılamaz 
demek değildir. Bu memlekette ümrana, inşaata en büyük ehemmiyet veren sizin 
Partinizdir. Eser meydandadır. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Arkadaşlar, Mümtaz Ökmen arkadaşım maksadı 
iyi izah etti. Ben bir az daha aydınlatmağa, bir az daha genişletmeye çalışacağım. 

Bunun iki renkten iki bakımı vardır : Biri amelî bakımdan, öteki içtimaî 
bakımdandır. Amelî bakımdan Türkiye'de kredi fonsiye ihtiyacını tatmin edici, 
uzun vadeli, az faizli bir kredi teminine imkân bulunamamıştır. İşte Parti bu esası 
umde farzetmiş ve Devletin uzun zamanda ödenecek az faizli bir kredi fonsiyeyi 
bulup bu ihtiyacı karşılamıya tahsis edecektir. Şimdiki vaziyetteki ihtiyaç doğ
rudan doğruya memleketteki ihtiyacı karşılayacak bir sermaye olmak üzere vak-
tile Eytam birikintisi paralardan vücude gelmiş olan bu bankayı esaslı bir mües
sese olarak göze almalıdır. Bu müessesenin sayısı mahdut olan parasını alelitlâk 
bütün inşaata kredi ile verirse bundan hâsıl olacak mahzur nedir? Sayısı belli olan 
bir parayı inşaat yaptıracak vatandaşlara verirken hem ev, hem apartman inşaatını 
karşılayacak bir genişlikte mi yapmalıdır, yoksa Türk vatandaşını ev sahibi, top
rak sahibi kılmak gibi içtimaî bir sahaya mı hasretmelidir? Burada bu sualin ceva
bını verirken geniş mikyasta hem ev, hem apartıman inşaatına hasredelim dersek 
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iki mahzur birden kendini gösterir. Birisi, bütün vatandaşı ev sahibi kılmak im
kânı kalmaz. Diğeri de sayısı belli olan bu para azlığı dolayısile Ankara hududu 
dışında inşaatı karşılayacak bir kredi temini mümkün olamaz. Öte yandan rantiye, 
hazır gelir olduğu, paranın kendisine hazır bir şey temin eden insanlar kitlesini 
halkedip, beslemek içtimaî ve siyasî bakımdan bir milletin durumu için faydalı ve 
pratik bir şey olmaz. Binaenaleyh, bu maddenin ruhu, tedvini esnasındaki müza
kerelerin neticesinde, bu esaslardan mülhem olarak tespit edilmiş olduğu için Par
tinin bir evvelki Kurultayda tespit edilen bu esasa bağlı kalmasında Partinin İsrar 
edeceği tabiidir. 

Hikmet Bayur arkadaşımızın ikinci meselesine gelince : Mademki çok inşaat 
mesken sahihlerine tesir ediyor. O halde bir defa mesken sahibi olmuş vatandaşa, 
meskenini ipotek yaptırarak, Emlâk Bankasından kredi alması yolunu kapıyalım, 
diyor. Yanlış anlamadımsa. Bence arkadaşlar bu başka bir bakımdan mahzur
ludur. Bir çok vatandaşlar vardır ki dünya varlığının temelini evi teşkil eder. Ev 
sahibi olmuş bir vatandaş, servet sahibi olmuş demektir. Bunu icabında paraya 
kalbederek bu sermaye ile bu vatandaşı kendi olurundan başka bir ev sahibi 
etmektense diğerini yeni bir ev yapması imkânını temin etmek daha faydalıdır. 

Bununla beraber ev sahibi olan vatandaşları da kredi bulmak imkâmndan 
mahrum etmemek için aynı zamanda bankanın operasyon kıymetini mahdud bir 
çerçeve içine sokmamaktır. Bunin için bu fıkra ilâve edilmiştir. Maddenin değiş
tirilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Madde olduğu gibi kalmalıdır. Çün
kü maksada ve politikamıza uygundur. 

Dr. YUSUF ZİYA SOMER (Kırşehir) - Arkadaşlarım, şu maddenin müzeke-
risini mucib olan mesele Partinin nizamnamesine koyduğu şu maddenin istihdaf 
ettiği gaye iki fikirle tefsir edilebilir. Biri, Partinin koyduğu bu madde meskensiz-
leri mesken sahibi etmek midir, yoksa herkesi emlâk sahibi yapmak mıdır? Bunun 
için de memba Emlâk Bankası gösterilmiştir. Hepimiz pek iyi biliyoruz ki, Par
timizin gayesi fakirlere, düşkünlere yardım etmek, mahdud maaş alan memurları 
mesken sahibi yapmaktır. Malûmu âlinizdir ki, her bankanın sermayesi muayyen
dir. Ve bir maksad uğruna parasını sarfeder. Sayın Recep Peker'in anlattığı gibi 
her mesken sahibine yardım etmekle beraber emlâk sahihlerine bir de kredi açar
sa zaten mahdud olan sermayesi büsbütün heba olmuş olur. Bu suretle de mesken 
sahibi olmak isteyenlere yapılacak yardım ortadan kalkmış olur. Onun için 
nizamnamedeki maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Bir defa şunu söylemeliyim ki, ben mevcud ev 
veya emlâk üzerinden kredi açılmasın demedim ve böyle bir şeyi de hatırımdan 
geçirmedim. Böyle bir fikir hem gayri mantıkî ve hem de gayeye mugayir olur. 
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Bir adamın bir mücevheri vardır, kiç kimsenin işine yaramaz. Terhin edib para 
alıyor. Fakat evi vardır, ona mukabil para alamaz. Böyle bir şeyi söylemek ne ak
lımdan ve ne de fikrimden geçer, demokrasi fikri ile giden bir adam aklına gele
cek bir şey değildir. Benim burada takrirle teklif ettiğim cihet şudur : Bir adamın 
evi vardır, evini terhin edip para alıyor. Deniliyor ki burada, o aldığı parayı is
tediği yerde sarfeder, israf eder, hatta kumar oynar, kumarda kayıp bile eder. 
Fakat o para ile şayet bir ev yapıyorsa bunun önüne geçeceğiz. Yani bu paranın 
tekrar meskene yatırılmasını menediyoruz. Bu kalkarsa, zaten mevcud emval ve 
emlâk üzerine kredi vardır, yanız bu paranın tekrar emlâke yatmlmamasını em
rediyor. Ben diyorum ki, bunu kaldıralım, aldığı parayı eve sarfetsin. Her halde 
hayır işlemiş oluruz. Kumarda yemektense bunu binaya yatırsın, menetmiyelim 
diyorum. Bu fıkra kalktı mı bilmiyorum. Kalkmadıysa encümene gitsin, bu fık
rayı tayyedersek bu adam o evin mukabilinde istediği gibi para alabilir. Ve zaten 
ev yapılıyor. Maksadım ona bir şey ilâve edebilsin. Takririm bundan ibarettir. 
Recep Peker'in anladığı mânada ise o başka, yani bunlar üzerinde kredi yapıl
masını temin etmektedir. 

BAŞKAN - Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

7 nci maddenin (g) fıkrasında aşağıdaki cümlenin kaldırılmasını rica ederim. 
Eski yapılmış gayrimenkuller üzerine yeni emlâk, akar yapmaya tahsisedil-

memek şartile kredi açılır. 
Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

BAŞKAN - Takriri nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 8. - Tefecilikle mücadele Partimizin prensiplerindendir. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 9. - Sigorta işi ehemmiyet verdiğimiz mevzulardandır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 10. - Partimiz kooperatifçiliği ana prensiplerden sayar. Kredi 

kooperatifçiliği ana prensiplerden sayar. Kredi kooperatiflerile yurt mahsullerinin 
hakikî değerinden müstahsilleri faydalandıracak olan satış kooperatiflerinin 
kurulmasına ve çoğalmasına ehemmiyet vermekteyiz. Kooperatifçiliğin faydalı 
görülen diğer istihsal ve istihlâk kısımlarına da ehemmiyet veririz. 
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T. C. Ziraat Bankası; Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerile birliklerinin 
ana bankasıdır. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11.- Ziraat Bankasını daha çok çiftçi ve köylü ekonomisine yararlı bir 
halde ve kanun yolundan murakabesini temin edici şekilde bulundurmak 
gayemizdir. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? Reyinize arzediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. - Tediye muvazenemizi temin için dış alış verişimizi lehimize in
kişaf ettirmek gerekli işimizdir. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? Reyinize arzediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. - Küçük ve büyüksanayi, ibtidaî madde müstahsillerinin menfaat
lerine daha uygun himayeye nail olacaktır. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? Reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. - Elişleri ve küçük sanatlarımıza inkişaf imkânı verilmesine ve 
halkın mutad işleri haricinde boş kalan vaktinin bu sahada kıymetlendirilmesine 
çalışılır. 

BAŞKAN- (Çalışacağız yerine çalışılır denecek, tashih edilmiştir). Bir 
mütalea var mı. Reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 15. - Her iktisadî teşebbüs umumî menfaate olduğu kadar millî ve 
bütün çalışmanın ahengine de uygun olacaktır. İş verenle işçinin çalışma birliğin
de de bu ahenk esastır. 

İş Kanunu ile işçilerin ve iş verenlerin karşılıklı münasebetleri tanzim olunur. 
İş ihtilâfları uzlaşma yolu ile ve bu mümkün olmazsa Devletin kuracağı telif vası
talarının hakemliği ile hallolunur. Grev ve lokavt yasaktır. 

Milliyetçi Türk işçilerinin hayat ve haklarile bu esaslar içinde alâkalanırız. 
Mevzuatımız bu esaslara uygun olacaktır. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? Reye arzediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. - Yurdun sanayileşmesi için Devletin ve hususî teşebbüslerin-
kuracağı müesseseler bir ana programa uygun olacaktır. Devlet planları yurdu 
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kısa zaman içinde millî bir sanayi manzumesi haline getirecek gibi birbirini 
kovalıyacaktır. 

Sanayi müesseselerinin memleketin muayyen köşelerinde toplanması yerine -
kurulmaları ekonomik de olmak şartile- genişlikle yayılmasını göz önünde tutarız. 

Sanayi müstahsillerile müstehlikleri arasında menfaat çatışmasına mahal ver
memek için Devlet fiat kontrolünü tanzim edecektir. Devlet fabrikaları ayrıca 
malî ve teknik kontrol altında bulundurulur. 

Sermayenin ekseriyeti veya tamamı Devlete ait olan sınaî müesseselerin malî 
kontrolleri ticarî olan mahiyetleri icabına uygun düşecek yolda tanzim edilir. Ras
yonel çalışmaya ehemmiyet vereceğiz. 

Müstehlik halk aleyhine fiat birliği yapacak tröst ve kartellere izin yoktur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) - 16 ncı sayıfanm 2 nci fıkrasında sanayi mües

seselerinin memleketin muayyen köşelerinde toplanması yerine -kurulmaları 
ekonomik olmak şartile- genişlikle yayılmasını göz önünde tutarız. Zan
nediyorum ki burada askerî bakım unutulmuştur. Bunu tayyare hücumuna karşı 
müdafaa bakımından belki aynı müdafaa sahası içinde yaygın olmaları icab eder. 
Encümen bu ciheti düşünmüş müdür? Kayseri'de bir fabrika için müdafaa, Nazil
li'de bir fabrika için müdafaa, Karabükte bir fabrika için müdafaa tertibatı almak 
mecburiyeti vardır. 5-6 fabrika bir müdafaa tertibatı içine alınabilir. Fakat 
aralarındaki mesafe bombaların isabet nisbetini azaltacak nisbette olabilir. En
cümen bu ciheti nazarı itibare almış mıdır? Bunu bilmek istiyorum. 

MEMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Efendim, Hikmet Bey arkadaşımız 
eğer harb sanayii müesseselerini kasdetmişlerse tabiatile bu, maddenin şümulü 
haricinde bir mahiyet arzeder. Erkânıharbiye onu askerî icablara göre tayin eder. 
Eğer maksadları kurulacak olan bütün sanayiin toplu bulunmalanndaki askerî 
mahzurun nazarı dikkate alınması meselesi ise o da tabiatile nazarı dikkate alınır. 
Burada harb sanayimden gayri sanayi müesseselerinin ekonomik sebeplerle ser-
piştirileceği gösteriliyor. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Şunu işaret etmek isterim ki, bütün sanayi, 
harb sanayiidir. Harb esnasında harb sanayii mahiyetini almayacak hiç bir sanayi 
şubesi yoktur. Bu bakımdan harb ve diğer sanayi diye ayrılacak bir şey yoktur. 
Binaenaleyh bu nokta sanayi işinde düşünülmemiş hissini vermektedir. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - Efendim, bunu düşünmiye lüzum görmemiş
tir. Çünkü yaptığımız ve yazdığımız madde, Parti programının bir maddesidir. 
Burada sanayi müesseselerinin nasıl ve nerelerde yapılacağı, toplu mu, yoksa 
yayılmış bir şekilde mi yapılacağım gösteren bir maddedir. Bayur arkadaşımızın 
buyurdukları mesele, bunların hava ve sair hücumlara karşı muhafazası mesele-
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sidir ki, bu Parti programına girecek bir mesele değildir. Onun için Parti bunları 
yaparken ve Hükümet bu müsaadeleri verirken tabiî onların muhafazası çarelerini 
düşünecektir. İhtimal bunu düşünmeyi temin için de mevzuatı kanuniyeye koyar. 

BAŞKAN -16 ncı maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 17. - Memleketin inkişafında bütün ticaret faaliyetleri mühimdir. Nor

mal çalışan ve tekniğe istinad eden sermaye sahihleri teşvik ve himaye olunur. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 18. - İhracatı, mühim millî işlerden ve haricî ticaretin tanzimini ana 

ekonomik vazifelerden sayarız. Ticaret erbabının bu yoldaki faaliyetini semereli 
kılacağız. Millî mahsulât ve mamulâtımızın revaçlarını teshil, şöhretlerini 
muhafaza ve ihraçlarını temin ve standardizasyon tedbirlerile yakından alâkadar 
oluruz. 

Dış ticaretimizi her gün artan bir dikkatle piyasaların çeşidlerine ve icablarma 
uygun ahenkli bir ihraç politikası yolunda çalıştırmak Devlet yardımlarile kuvvet
lendirmek isteriz. Onlann bu çalışmada muvaffak olmak için muhtaç oldukları 
malûmatı verecek teşekkülleri olacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 19. - Lüzumunda dış ticaret transitlerinden Devleti faydalandıracak 

serbest mıntaka yapmayı iyi bir iş sayarız. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 20. - Liman, rıhtım, iskele ve hammaliye tarifeleri millî ekonomi icab

larma göre tanzim olunur. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 21. - Balıkçılığa ve süngerciliğe ehemmiyet veririz. Balıkçılık sanayii 

hem müstahsil esnafın hem de halkın faydalanmasına uygun bir şekilde inkişaf et
tirilecektir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Buradaki 22 nci madde konser

veciliğe aittir. Bunu 32 nci maddenin ziraî sanayi kısmı arasında aldık. Onun için 
bunu takib eden maddelerin numaralı değişti. Madde 23, 22 oluyor. 

Madde 22. - Turizmi, Türk yurdunu tanıtıp sevdirici ve Türk ekonomisini fay-
dalandırıcı bir mevzu sayarız. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 23. - İktisadî mülâhazalarımızla her hangi vekâlet ve makamlara taal

lûk eden bütün Devlet işlerinin millî iktisad noktai nazarından mutlak kârlı ve 
faydalı olması kaidelerini umumiyetle esas tutarız. 
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Partimiz, çalışmada iktisadî işlerine bu ehemmiyeti vermekle beraber iktisadî, 
her biri ayrı ehemmiyette bulunan Devlet işlerinin bir kolu tanır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 24. - Kara, deniz hava nakliyeciliğinin tanzim ve inkişafına çalışa

cağız. Bu üç çeşid nakil vastılarmın yurda tam değerinde fayda verebilmesi için 
işletme ve tarifelerinde birbirine uyucu ve birbirini tamamlayıcı bir ahenk kur
mayı yurdun iktisadî ihtiyaçlarından sayarız. Devlet Deniz işletmesini, geniş bir 
programla yürüteceğiz. Bu arada şilebciliğe de ehemmiyet veririz 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 25. - İktisadî maksadları karşılayacak büyük su işi idealimizdir. Küçük 
su işlerimizi başarmak ilk hedeflerimizdendir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 26. - Nâfıa işlerimiz, her şubesinde amelî ve verimli bir tatbik prog
ramına tevfikan takib olunacaktır. Bu işlerden büyük feyiz ve kuvvet vasıtası 
olan demiryolu inşaatına devam edeceğiz. Limanlar inşaatına münasib zamanlar
da başlamak lüzumu göz önünde tutulacaktır. 

Memleketi bağlayan iyi şose şebekelerine kavuşmak için ameli bir program 
tatbik olunacaktır. Yol programında millî ekonomi ve yurdun emniyet ve 
müdafaası düşüncesine dikkat edilecektir. En ehemmiyetli merkezleri bağlıyan 
ana yollardan bir kısmının ve büyük köprülerin Devletçe deruhde edilmesi, 
vilâyet yollarının umumî ve mıntakavî bakımlardan sınıflandırılması yolların iyi 
geçit verir halde korunmaları ve her sınıf yolun yapı ve daimî tamirleri yol iş
lerinin ana prensipleridir. 

Devlet yapılarında ve şehircilik işlerinde teknik ve planlı esaslarla çalışılacak
tır. 

ARİF BAYTIN (Ankara) - Muhterem arkadaşlar, memleketin hayatî 
meselelerinden olan yol işlerinin vüsat ve şümulü, Partinin programına dahil ol-
masile, şükranla görülmeye layıktır. Ancak bu noktada bir cihetin sarih olarak 
görülmesi muvafık olacağı kanaatindeyim. Bugün memleket dahilinde bulunan 
yol kümeleri eski devirden kalmış ve sureti umumiyede Hükümet merkezine 
müteveccih değildir. Halbuki mütemeddin ve müterakki memleketlerde mem
lekete şâmil olan çerçevesi her halde merkezi Hükümete doğru müteveccihtir. Bu 
itibarla memleketimizde açılacak ve esaslı tamirata başlanacak olan yolların baş
langıcının Ankara'dan geçmesi için bu maddenin beşinci fıkrasının başına "Dev-
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let merkezi Ankara başta olmak üzere en ehemmiyetli merkezler" tabirinin 
ilâvesini teklif ediyorum. Ve bunun için de bir takrir veriyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Arif Baytın arkadaşımıza ben de Ankara 
mebusu sıfatile teşekkür ederim. Fakat programda böyle memleket ismi zikredil-
memesi ve güdülmemesi daha muvafık olur kanaatindeyim. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - Bu program meselesi değildir. Hükümetin 
takdir edeceği bir iştir. Onun için buraya koymaya encümence lüzum gör
müyoruz. 

BAŞKAN - Takriri okutacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

Nâfıa dileklerinin 26 ncı maddesinin 5 inci fıkrasının başına "Devlet merkezi 
Ankara başta olmak üzere en ehemmiyetli merkezler" tabirinin ilâvesini teklif 
ederim. 

Ankara Mebusu 
Arif Baytın 

BAŞKAN - Encümen bunun bir Nâfıa programını çizer mahiyette olmadığı 
kanaatile teklifi kabul etmiyor. 

Şimdi takriri reyinize arzediyorum : Nazarı itibare alanlar... Almayanlar... 
Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

Mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 27. - Posta, telgraf, telefon ve telsiz işlerini teknikçe üstün ve yurd ih
tiyacına uygun bir düzene getireceğiz. Şehirler arası telefon bağlarını durmadan 
artıracağız. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 28. - Parti, radyoyu milletin kültür ve politika terbiyesi için en değer
li vasıtalardan sayar. Kuvvetli verici istasyonlar kuracağız. Alıcı makinelerin 
kolay ve ucuz tedarikini temin edeceğiz. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 29. - Toprak mahsul ve meyvelerimizi ihracata elverişli tiplere ircaa 
ve dahilî sanayie lüzumlu miktar ve vasıfta iptidaî maddeler yetiştirilmesine çok 
ehemmiyet veririz. Bunun için tohum ıslahı, fidanlıklar ve aşı işlerile sıkı bir 
surette uğraşacağız. 
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BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MEHMED ALİ YÖRÜKER (Samsun) - Sinemamn terbiyevî gayesine dair 
bir madde vardır. Eski 30 uncu madde. Halbuki müzakere etmekte olduğumuz 
fasıl iktisadî işlere aiddir. Aşağıda gelen millî talim ve terbiye kısmına bunu koy
duk. Maddelerin tekrar ona göre değişmesi lâzımdır. Ona göre okunmasını rica 
ederim. 

Madde 30. - Ziraat sanayiinin ilerlemesi ve bilhassa konserveciliğin teşviki 
baş işlerimizdendir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 31. - Toprak mahsullerimizin mikdar ve kıymet itibarile başmda gelen 
buğdaym fiatını değerinden aşağı düşürmemek, gerek yetiştirici, gerek müstehlik 
aleyhine olabilecek değişiklikleri önlemek için alınan tedbirleri daha genişletmek 
ve esaslandırmak göz önünde tuttuğumuz mevzulardan biridir. 

Bunun için girişilen silo ve ambarlar yapma ve kurma işine devam edeceğiz. 
Bu işler içinde yurt müdafaası ve umulmadık kuraklık yardımlarına yetişmek için 
buğday stoku bulundurmak vazifedir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 32. - Müstahsil emeklerini korumak için hayvan ve nebatların hastalık 
ve düşmanlarile uğraşacağız. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 33. - Toprak altı servetlerimizi, su kuvvetlerimizi ve ormanlarımızı is
tismar etmek ve kıymetlendirmek çalışmalarımızda bilhassa yer alacaktır. Bütün 
memleketi kaplıyacak elektrifikasyon teşebbüsünü Türk vatanını ilerletici başlıca 
mevzulardan sayarız. 

Bu nevi servetlerimizin hakikî kıymetlerini ve derecelerini tayin ve tespit için 
araştırmalara devam edeceğiz. Bu işler Partinin devletçilik vasfımn başlıca tatbik 
mevzulandır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 34. - Hayvancılığın teşvikine, ıslâhına, çoğaltılmasına ve hayvan mah
sulü sanayiinin ilerlemesine çalışılacaktır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 
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Madde 35. - Her Türk çiftçisini kâfi toprak sahibi etmek Partimizin güttüğü 
ana gayelerden biridir. Topraksız çiftçiye toprak dağıtmak için hususî istimlâk 
kanunları çıkarmak lâzımdır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 36. - Yurdumuzun coğrafî vaziyeti ve milletimizin medenî varlığı ve 
vazifesi yurddaşların spor, sıhhat, müdafaa ve umumî iktisad bakımlarından 
denizciliğe ehemmiyet vermelerini ister. Parti, bütün Devlet ve millet işlerinde 
bunun göz önünde tutulması gereğine inanır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Maliye 

Madde 37. - Partimizce devamlı ve hakikî tevazüne müstenid bütçe fikri 
maliyede esastır. Düzgün ödemeği Hazine için mühim iş saydığımız kadar yurt
taşın vergileri için de ana fikir olarak alırız. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 38. - Vergi matrahlarının mümkün olduğu kadar safî irâd ve vasıtalı 
esaslara ircaı hedefimiz olmakla beraber vergi kanunlarımızı amelî ve tatbikî bir 
itina ile ve milletin tediye kabiliyetini istihdaf etmiyen bir zihniyetle tekâmül et
tirmek hususundaki mesaiye devam olunacaktır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. - Gümrük tarifelerini ve muamelelerini milletin iktisadî menfaat
lerine daha uygun şekillere koymıya çalışmak ehemmiyet verdiğimiz hususlar
dandır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. - Kaçakçılıkla savaşı Türk hazinesinin hakkını ve kuvvetini 
koruyan mühim mevzu sayarız. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. - İnhisar idareleri Devlet hazinesi için gelir vasıtası olduğu kadar 
çalışma mevzularındaki mahsullerimizin değerini tutup koruyucu olmak vazife-
sile millî ekonomiye de hizmeti göz önünde tutar. 
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BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Millî talim ve terbiye 

Madde 42. - Millî talim ve terbiyede esas düsturumuz şunlardır : 
A) Maarif siyasetimizde temel taşı, bilimsizliğin giderilmesidir. Maarifimiz

de nisbeten daha fazla çocuk ve vatandaş okutacak ve yetiştirecek bir program 
takib olunacaktır. 

B) Kuvvetli cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâba vatan
daş yetiştirmek tahsilin her devresi için mecburî ihtimam noktasıdır. Türk mil
letini, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Devletini sayın tutmak ve tut
turmak bir vazife olarak telkin olunur. 

C) Fikrî olduğu gibi bedenî inkişafa da ehemmiyet vermek ve bilhassa 
seciyeyi de millî derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelerde tutmak büyük 
emeldir. 

Ç) Terbiye ve tedriste takib edilen usul, bilgiyi vatandaş için hayatın bütün 
safhalarında muvaffak olmayı temineden bir cihaz haline getirmektir. 

D) Terbiye her türlü hurafeden ve yabancı fikirlerden uzak, üstün, millî, 
vatanperver ve modern olmalıdır. 

E) Her tahsil ve terbiye müessesesinde talebenin teşebbüs kabiliyetini kır
mamağa, şefkat ve nüvazişle itina etmekle beraber onları hayatta kusurlu olmak
tan vikaye için ciddî bir intizam ve inzibata ve samimî ahlâk telâkkisine alıştır
mak mühim olduğu kanaatindeyiz. 

F) Partimiz, vatandaşların, Türk'ün derin tarih ve medeniyetini bilmesine fev
kalâde ehemmiyet verir. Bu bilgi Türk'ün kabiliyet ve kudretini, nefsine itimad 
hislerini ve millî varlık için zarar verecek her cereyan önünde yıkılmaz 
mukavemetini besliyen mukaddes bir cevherdir. 

G) Türk dilinin millî, mükemmel ve mazbut bir dil haline gelmesi hakkındaki 
ciddî çalışmalara devam olunacaktır. 

H) Türk dilinin millîleşmesi hareketinde elde edilen neticelere, bütün ilim ve 
tedris müesseselerinde tatbik imkânı verilecektir. Bunun tanzimi işi ile Maarif 
vekilliği meşgul olacaktır. 

BAŞKAN - Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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DURAK SAKARYA (Gümüşane) - Bendeniz bu hususta bir temennide bulu
nacağım; gerçi bu temennim Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu ile müeyyeddir. Zaten 
Türk umdelerile de müeyyeddir. Amma ne yapayım ki bir ekalli kalil bilmem ih
mal mi, ne diyeyim bunun için bir kelime bulamıyorum : Bu işin üzerinde iyi 
durulmuyor. Biz istiyoruz ki 18 milyon nüfus her birimizin lisanını, dilini bilelim, 
anlıyalım. Kendi dilimizden yabancı kelimeleri kaldırıp atarken diğer taraftan 
yeni yeni kelimeler, bir takım ecnebi kelimeler dilimize giriyor. Geçen gün Refik 
înce arkadaşımız bu kürsüden söz söylerlerken bir mecmuadan bir iki satır 
okudular. Hiç bir şey anlamadık. Türk dilinde, Türkçe karşılığı olmayanlara hiç 
bir diyeceğim yok. Bunda bir zaruret vardır, kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Fakat Türk dilinde karşılığı varken bir ecnebi dilini, kelimesini getirib oraya sok
mak benim kanaatime göre bir cinayettir. Bunu 18 milyon istemiyor. İsterseniz 
bir deneme yapınız. Bunda bir karışıklık daha vardır, Avrupa'ya tahsile giden 
zevat biri Almanya'dan, biri Fransa'dan, biri İsviçre'den geliyor. Almanya'ya 
giden Almanca, Fransa'ya giden Fransızca bir sürü kelimeler karıştırarak mec
mualarda, gazetelerde yazı yazıyor. Bunların dilinden hiç kimse bir şey an
lamıyor. Çok rica ederim. Türk diline hürmet edelim, Türk dilinde, Türkçesi var
ken bunun yerine ecnebi kelime kullanmayalım. Arkadaşlar; bütün yazıcılarımız
dan ehemmiyetle rica ediyorum, 18 milyon namına ehemmiyetle rica ediyorum, 
Türk dilini çiğnemesinler. 600 senedenberi kulağımızı dolduran kelimeleri 
dilimizden kaldırıp atarken bunun yerine tekrar bir takım ecnebi kelimeler koy
mak doğru değildir. Bizim milliyetimize, bizim Türklüğümüze, bizim umdemize 
asla muvafık değildir. Arkadaşlar; bunu Hükümetten de temenni ediyorum. 
Bunun üzerinde dursunlar (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN - Arkadaşımızın beyanatı madde muhteviyatını teyid mahiyetin
dedir. Maddeyi aynen reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 43. - Okullar hakkında başlıca fikirlerimiz : 
A) Normal ilk tahsil beş yıldır. Şehirlerde, köylerde veya köyler mıntıkasında 

vaziyet ve ihtiyaca göre ilk okullar, muntazam bir tatbik programı altında art
tırılacaktır. Köylerdeki okullarda sıhhat, yaşayış ve mıntıkası ile münasebeti olan 
ziraat ve sanat fikirleri verilecektir. 

B) Öğretmen gönderilmesine imkân olmayan köylerin öğretim ve eğitim iş
lerinde köylüye rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir. Bu tip köy 
okullarında tahsilin daha olgun yaşta başlaması, arasız devam etmesi ve Devlet
çe askerlik borcu gibi bir sıkılıkla takib edilmesi gerektir. Az nüfuslu bir kaç köyü 
okutacak normal ilk okullarda ayrı tipteki köy okulları için amelî yoldan pan
siyonlar kurdurulur ve korunur. 
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C) Meslek ve sanat okullarile akşam sanat okulları memleketin ihtiyacına 
yetişecek derecede arttırılacak ve lüzumlu kurslar açılacaktır. 

Ç) Her vilâyet merkezinde ve orta tahsili memlekete yaymak esası gözetilerek 
icab eden kazalar mıntıkalarında orta okul bulundurmak lüzumuna kaniiz. Orta 
okullardan uzak muhitlerdeki vatan çocuklarının huzur ve emniyetle istifadelerini 
temin için talebeyi gece ücretle yatıracak teşkilât yapmıya çalışılacaktır. Bu okul
larda mıntıkaları ile münasebeti olan meslekî malûmat verilmesine itina 
olunacaktır. 

D) Liselerimizi yüksek tahsile tam kabiliyetli talebe yetiştirecek surette her 
noktai nazardan takviye ve ikmal edeceğiz. 

E) Üniversite ve yüksek okullarımız kendilerinden beklenen ilim ve ihtisas 
elemanlarını yetiştirmek, memleket dahilinde ilmî hareketlere destek ve kaynak 
olmak üzere mükemmelleştirilecektir. 

Üniversite ve yüksek okullarımızın adedini arttırmak ve bunları Maarif 
Vekâleti idaresinde toplamak fikrindeyiz. 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Burada ilk tahsilin beş sene olması hak
kında bir nokta var. Biz bunu Maarif vekâletine bırakalım daha iyidir. Çünkü 
senelerdenberi yapılan tecrübelerde ilk tahsil ile orta tahsil arasında adetâ bir uçu
rum meydana gelmiştir. Bir çok ilk mekteb mezunları çok defa orta mektebe veya 
leylî, meccanî mektebe girebilmek için yapılan müsabaka imtihanlarında muvaf
fak olamıyorlar. Sebebine gelince : İlk tahsil için beş sene kâfi gelmiyor. Yani 
talebe biraz zayıf kalıyor. Bu itibarla biz burada tahsil beş sene olacaktır diye 
programa koymıyalım. Maarif Vekâletine bırakalım. Mütehassıslar, beş olursa 
mı, altı olursa mı daha iyi olur, tabiatile daha iyi bilirler ve öyle yaparlar. Orta 
mektebe girecek ilk mekteb mezunlarının Cumhuriyet ferdine yakışacak kadar 
bilgileri olmadığı kanaatindeyim. Bunu teklif ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Parti programında ilk tah
silin beş sınıflı ilk okullarda verilmesi, beş sımfı ve beş seneyi bir etap olarak tes
pit etmekten ileri geliyor. Çünkü henüz bu tahakkuk etmiş değildir. Bizim tahsil 
çağında iki milyon çocuğumuz var. Hem de mecburî tahsile tâbi. Halbuki biz 
bunun ancak üçte birini okutabiliyoruz. Sonra okutabildiğimiz çocuklarm hepsi 
de beş sınıflı mektebde okumakta değillerdir. Onun için beş seneyi bir ideal 
olarak koymuş bulunuyoruz. Bu ideal her tarafta tahakkuk ettirildikten sonra 6 
sene, 7 sene ve belki de daha ileri memleketlerde olduğu gibi 8 seneye çıkarmak 
düşünülebilir. O, daha yüksek ve daha uzun seneler sonra düşünülecek idealdir. 
Onun için programdaki beş seneyi olduğu gibi bırakmak lâzımdır. Buna dahi var
mak için katedilecek daha çok mesafeler vardır. 

818 



BAŞKAN- Başka mütalea yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. - Güzel sanatlara, bilhassa musikiye, inkılâbımızın yüksek tecel-
lisile mütenasib bir surette ehemmiyet vereceğiz. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 45. - Millî opera ve tiyatro mühim işlerimiz arasındadır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 46. - Sinemanın milletin seciye ve ahlâkına faydalı olacak ve bilgisini 

arttıracak bir terbiye vasıtası olmasını temine çalışacağız. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 47. - Müzelerimizi zenginleştirecek kıymetteki tarihî eserlerin toplan

masına ve bu maksadla hafriyat yapılmasına ehemmiyet verilecek ve umumiyet
le eski eserlerin tasniflerine ve icab edenlerin yerlerinde iyi muhafazalarına itina 
olunacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 48. - Kitab, neşriyat ve kütüphane işlerine ehemmiyet vereceğiz. Bil

hassa bir Türk lügati ve ansiklopedisini bir an evvel vücude getirmek başlıca 
emelimizdir. 

Şehir ve köylerde kütüphaneler kurmak ve arttırmak isteriz. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 49. - Maarifimiz bu günün ve yarının istiyeceği tahsil derecelerini ön

ceden gören bir tertible planlanacak ve bütün tahsil kademelerile sanat ve meslek 
ihtiyaçları bu plana göre düzenlenecektir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 50. - Klâsik okul terbiyesinin dışında yığma devamlı ve Yeni Tür

kiye'nin ileri gidiş yollarına uyar bir halk terbiyesi vermeyi mühim görüyoruz. Bu 
hizmet için çalışan halkevleri ve halk odaları teşkilâtını Devlet mümkün olduğu 
vasıtalarla koruyacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 51. - Parti, inkılâb müzesi kuracaktır. Bunu, halka inkılâb terbiyesini 

aşılamak için tesirli vasıta sayarız. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 52. - Türk gençliği, onları temiz bir ahlâk, yüksek bir yurd ve inkılâb 

aşkı içinde toplayacak millî bir teşkilâta bağlanır. Bütün Türk gençliğine neşe ve 
sıhhatlerini, nefse ve millete inanlarını besliyecek beden terbiyesi verilecek ve 
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gençlik, inkılâbı ve bütün istiklâl şartlarile yurdu müdafaa etmeyi en üstün vazife 
tanıyan ve bu vazifeyi yerine getirmek uğrunda her varlığın fedasına hazır tutan 
bir zihniyetle yetiştirilecektir. Bu ana terbiyenin tam netice vermesi için Türk 
gençliğinin bir yandan düşünme, karar verme ve teşebbüs alma gibi yüksek 
muvaffakiyet hassaları inkişaf ettirilecek ve öte yandan gençlik, her zorlu işin 
başarılmasında tek unsur olan sıkı disiplinin tesiri altmda çalıştırılacaktır. 

Türkiye'de spor teşkilâtı bu esaslara göre düzenlenecek ve yürütülecektir. 
Gençlik teşkilâtının üniversite, okullar ve Enstitüler, Halkevleri, toplu işçi kul
lanan fabrika ve müesseselerle irtibatı ve yukarıdaki gayeler etrafında iş ve yol 
birlikleri tanzim edilecektir. 

Yurdda beden ve inkılâb terbiyesile spor işlerinde yeknesaklık göz önünde 
tutulacaktır. Okullarda, Devlet müesseselerinde ve hususî müesseseler ve fab
rikalarda bulunanlar arasında yaşlarına göre herkesin beden terbiyesile meşgul ol
ması mecburiyet altma alınacaktır. Spor ve beden terbiyesi için lüzumu olan saha 
ve kurumlar meydana getirilecektir. Sahaları teminde hususî idare ve belediyeler 
bilhassa alâkalandırılacaktır. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
İçtimaî hayat ve umumî sıhhat 

Madde 53. - Türk içtimaî hayatında ailenin mahfuziyeti esastır. 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. - Nüfusumuzun arttırılması ve müstakbel neslin sağlam ve gürbüz 
olarak yetiştirilmesi her zaman dikkatle takib edilecek işlerimizdendir. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 55. - Şehir ve kasabalarımızla köylerimizin sıhhî şartlarını ve içilecek 

sularını fennî usullere göre ıslâh etmek, köy evlerimizi düzeltmek ve köy
lülerimizin sağlık bilgilerini yükseltmek için muayyen programlarla çalışacağız. 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 56. - Partinin çocuk hayatı ve annelerinin sıhhati ile derin alâkası var
dır. Bunun için çalışmalara aşağıdaki ana çizgiler üstünde devam edeceğiz. 

A) Doğum evlerini arttırmak, Devlet hastanelerinde ayrıca doğum servisleri 
açmak, parasız doğum yardımı temin etmek ve çocuk bakımını öğretmek için her 
telkin vasıtasından istifade ile beraber fennî ebe ve ziyaretçi hemşireleri arttır
mak, 
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B) Şehir ve kasabalarda süt damlaları, süt çocukları muayene ve müşavere ev
lerini, kreşleri, öksüz ve yetim yurtlarını çoğaltmak, 

C) Amele mıntıkalarında işçi anneleri ve çocuklarını korumak. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 57. - Kimsesiz çocuklar, yardıma muhtaç ihtiyarlar ve malûller mil

letin vesayet ve himayesi altındadır. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 58. - İşçilerin ve ailelerinin sağlık ve içtimaî bakımdan ihtiyaçlarının 

teminine uğraşacağız. Bilhassa hayatını çalışarak kazanma vaziyetinde bulunan 
kadınlar için iş mmtakalarında kreşler açmaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 59. - Sıhhat işleri Partimizce hususî bir ehemmiyeti haizdir. Bu husus

taki mesai umumî ihtiyaçla mütenasib ve devamlı bir surette tevsi olunacaktır. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 60. - Sıtma, verem, frengi, trahom gibi bulaşık hastalıklarla savaşa 

devam edeceğiz. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 
Dahilî, adlî, haricî siyaset, memurlar, serbes meslek erbabı 

Madde 61. - Bütün inkılâb neticelerini, vatandaşların tam emniyetini ve millî 
nizam ve inzibatı dahilî ve adlî teşkilât ve kanunlarile koruyan ve hiç bir hâdise 
veya tesir önünde sarsılmayan bir Hükümet otoritesi kurmak ve işletmek iş
lerimizin temelidir. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 62. - Nüfus arttırma prensiblerimizin tatbiki işleri arasında yurd dışın

dan gelecek Türklere mümkün olan her yardımı ve kolaylığı göstereceğiz. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 63. - Adliyede mahkemelerin teşkilî kanununu, halkın ihtiyacına ve 

memleketin menfaatine en uygun gelecek surette tedvin ve ikmal edeceğiz. 
Teminatı ihtiva eden basit, amelî ve seri muhakeme usullerini genişleteceğiz. 
İcra ve tebliğ işlerinde matlub neticeleri seri ve kolay olarak temin edecek 

tedbirler alacağız. 
Mevkufları, mahkûmlardan ve çocukları büyüklerden ayırmıya ve hapis

haneleri birer ıslah yeri haline getirmeye çalışacağız. 
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BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 64. - Yurdda sulh ve cihanda sulh, başlıca prensiblerimizdendir. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 65. - Milletin yüksek menfaatini daima göz önünde tutarak bütün dik

kat ve ehemmiyetlerile vazifelerine hayatlarını hasreden memurlar her türlü huzur 
ve refaha lâyıktırlar. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 66. - Türkiye'de cins ve smıf ve rejiyonal fikirleri koruma ve yayma, 

sınıf mücadelesi uyandırma maksadlarile cemiyet kurulmıyacaktır. Devlet, hususî 
idare ve belediyelerle Devlete bağlı müesseselerden hizmet karşılığı aylık ve üc
ret alanlar bulundukları vazifenin sıfat ve hüviyeti ile cemiyet kuramazlar. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 67. - Amme hizmeti gören hayır cemiyetlerinin ve bilhassa bunlardan 

(Umumî, hususî ve belediye bütçelerinden) yardım görenlerinin Devletçe hususî 
bir murakabeye tâbi tutulmalarına ehemmiyet verilecektir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 68. - Talebe cemiyetleri adını taşıyan kurumlar hiç bir suretle siyaset

le iştigal edemezler ve hiç bir suretle bulundukları mektebin, fakülte ve ens
titünün idaresine karşı herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 69. - Türk işçilerini ve esnafımızı milletin ana varlığı içinde o varlık 

için kuvvet ve fayda verici yolda ve bu programda çizilen zihniyetle teşkilâtlan
dırmayı iş edineceğiz. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 70. - Beynelmilelci maksadlarla cemiyet yapılamayacağı gibi kökü 

yurd dışında olan cemiyetler kurmak yasaktır. Milletler arasında beraberlik yap
makta Devletin fayda göreceği maksadlarla cemiyet kurmak veya kurulu olan
ların şubesini açmak için İcra Vekilleri heyetinin karan lâzımdır. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 71. - Memur olmayan serbest meslek erbabının millî Türk mev

cudiyeti için lüzumlu ve faydalı olan hizmetleri, Partinin takdir gözü önünde tutu
lur. Kabiliyetleri ve hizmetleri karşılığım görmeleri için faaliyetleri sahasını açık 
ve emin bulundurmak vazifelerimizdendir. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 72. - Yeni Türkiye'nin hayatında köyü her bakımdan mühim sayarız. 
Köylünün sıhhati, güler yüzlülüğü, kültür ve inkilâb anlayışında değerli ve 
ekonomik alanda varlıklı olması, bütün çalışma kollarımız için mühim iş olarak 
göz önünde tutulacaktır. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
SEKİZİNCİ KISIM 

Vatan müdafaası 
Madde 73. - Vatan müdafaası millî vazifelerin en mukaddesidir. Gereğinde bu 

uğurda yurdun canlı cansız bütün varlıklarını ve kuvvet vasıtalarını kullanmayı 
esas tutarız. Parti, askerliğin umum vatandaşlara istisnasız tatbiki esasını kabul et
miştir. Türk ordusu her türlü siyasî mülâhaza ve tesirin üstündedir. Ordunun, ken
disine verilen yüksek vazifeyi her an muvaffakiyetle ifa edebilecek kudreti haiz 
ve asrın tekemmüllerine uygun vasıtalarla mücehhez olmasına ehemmiyet veririz. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 74. - Devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan ve millî mef

kureyi, millî varlığı ve inkılâbı kollayan ve koruyan cumhuriyet ordusunun ve 
onun fedakâr ve kıymetli mensublannm daima hürmet ve şeref mevkiinde tutul
masına sureti mahsusada itina ederiz. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) - Bendeniz bir ufak temennide daha bulu
nacağım. Kongrenin zabıtlarını matbuat tamamile yazmıyor zannederim. Halbuki 
efkârı umumiyeye bu zabıtları harfi harfine okutabilirsek zannederim ki is
tifademiz daha iyi olur. Çünkü kongremiz herkese açıktır. Bu zabıtlar tamamile 
harfiyen gazetelerde ilân edilirse efkârı umumiye tenvir edilmiş olacaktır. Onun 
için Dahiliye vekilinden rica ediyorum. Matbuat Umum Müdürlüğü vasıtasile 
bunu temin etsinler. 

BAŞKAN- Bunun madde ile alâkası yoktur. Bir temennidir. Maddeyi 
reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program müzakeresini bu suretle bitirmiş oluyoruz. Şimdi heyeti umumiyesi-
ni reyinize arzedeceğim. Yalnız bugün kabul ettiğimiz nizamnamemizin bir mad
desi mucibince programda yapılan her tadil mevcudun sülüsanı ekseriyeti ile 
kabul edilmek lâzım gelir. Binaenaleyh bunu anlayabilmemiz için reyinizi ayağa 
kalkmak suretile kullanmanızı rice edeceğim. 

Program heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler... Ayağa kalksınlar... Heyeti umumiyesi müttefikan kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Şimdi hesab encümeni raporunu okutacağım. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı 
Yüksek Başkanlığına 

Partimizin merkez teşkilâtının 1934 malî yılının Mayıs ayı ile 1935, 1936, 
1937 malî yıllarının 12'şer aylık ve 1938 malî yılının Nisan nihayetine kadar 11 
aylık hesablannı inceledik. İlişik cedvelde müfredatı gösterildiği veçhile bu müd
dete aid gelir yekûnunun (4.899.983) lira (64) kuruşa ve gider yekûnunun da 
(4.688.314) lira (05) kuruşa baliğ olduğu ve aradaki (211 669) lira (59) kuruş far
kın 1938 malî yılının Mayıs ayına devredildiği ve bunun (192.775) lira (92) 
kuruşunun İş Bankasında mevcud bulunduğu, mütebaki (18.893) lira (67) kuruşu
nun da Beşinci Büyük Kurultay dolayısile mahsupları Nisan sonuna kadar yapıla
mayan avans hesablarmda kaldığı anlaşılmıştır. 

Tedkik ettiğimiz bu devreye aid bütün hesabatın müsbet evraka müstenid ve 
usulünde yapılmış ve kayıtların günü gününe ve çok muntazam bir şekilde tutul
mak suretile mümtaz bir itina gösterilmiş olduğunu arzederiz. 

31-V-1939 
BEŞİNCİ KURULTAY HESAB 

Reis 
İzmir Mebusu 

M. Esad Bozkurd 
Sekreter 

Samsun Delegesi 
O. Cudi Gürsoy 

Âzâ 
Bursa Delegesi 

Gl. Aşir Atlı 
Âzâ 

Kocaeli Delegesi 
A. F. Abasıyanık 

Âzâ 
Kayseri Delegesi 
Hayrullah Örkün 

Âzâ 
Tekirdağ Delegesi 

Hüseyin Tokuç 

ENCÜMENİ 
Mazbata Muharriri 

Urfa Mebusu 
Şeref Uluğ 

Sekreter 
Denizli Delegesi 

Naili Küçüka 
Âzâ 

Tokad Mebusu 
Cemal Kovalı 

Âzâ 
İstanbul Delegesi 

İ. K. Baybura 
(Bulunmadı) 

Âzâ 
Rize Mebusu 

Ali Zırh 
Âzâ 

Kayseri Mebusu 
A. H. Kalaç 
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Âzâ Âzâ 
Kars Mebusu Kütahya Delegesi 
Ömer Küntay Halil Benli 

Âzâ 
İçel Mebusu 

Dr. M. Berker 
BAŞKAN - Rapor ve ilişik cedvel elinizdedir. Bir mütalea var mı? 
ZİHNİ URAL (Çoruh Delegesi) - Encümen raporunda gelir ve masrafın 

mahiyeti izah edilmemiştir. Eğer mümkünse fasıl halinde gelir ve masrafın 
mahiyetini izah buyursunlar. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Müstakil hesab encümeni vardır. Onun maz
bata muharriri izah ederler. 

HESAB EN. N. AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) - Teşkil buyurduğunuz 
Hesab Encümeni Fırkamızın hesaplarını tamamile ve ayrı ayrı tedkik etti. 
Buradaki arzettiğimiz mazbata sene itibarile sarfedilen masraflar ve fırkamızın 
varidatı karşılaştırıldıktan sonra her senenin yekûnu ve binnetice bugün bankada 
ve avanslarda mevcud olan hususları gördük. Bize tamamile kanaat geldi ki, 
bütün masraflar gerek usulü muhasebe itibarile ve gerekse sarfiyattaki itina 
dolayısile tamamile usulüne muvafıktır. Ve evrakı müsbitesine müstenittir. Buna 
binaen mazbatamızı hulâsatan arzediyoruz. Burada bir cedvel vardır. Bu cedvel 
Partimizin senelik geliri ve senelik masrafları zikredilmiştir. Bu suretle dört 
kurultay senesi zarfında olan mevcut varidatı ile masrafı Heyeti âliyenize arzet-
miş bulunuyoruz. 

ZİHNİ URAL (Çoruh Delegesi) - Benim Hesab Encümeni raporuna bir iti
razım yoktur. Yalnız burada masraf ve varidatın mahiyeti izah edilmemiştir. Bunu 
anlamak istedim. 

AHMED KALAÇ (Devamla) - Menabii varidat nizamnamede mezkûrdur. 
Bütçe dolayısile Hazineden yardım edilen kısım vardır ki bunlar ayrı ayrı tedkik 
edilmiş olduğu için burada ayrıca zikrine lüzum görmedik. (Muvafık, reye ses
leri). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Nizamname Cumhuriyet Halk Partisinin para 
kaynaklarını tadat etmiştir. Âzânın taahhüdatı, teberrüat ve muhtelif yardımlardır. 
Malûmuâlinizdir ki, yeni bütçeyi yapmak nizamname mucibince merkeze, Kurul
taya değil, doğrudan doğruya Genbaşkura aiddir. Kurultay yalnız hesabat ve sar
fiyatın evrakı müsbitelerini tedkik edip doğru olup olmadığına bakar. Teşkil etmiş 
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olduğunuz Hesap Encümeni bütün evrakı inceden inceye tedkik etmiş, hesabat ve 
sarfiyatın bütçeye ve evrakı müsbiteye müstenid olduğu kanaatine varmıştır. Bu 
da Heyeti âliyenizi tatmin eder zannederim. 

BAŞKAN - Hesab encümeni raporunu reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edecek başka birşey kalmamıştır. Yarın saat 15'te 
toplanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16.45 

Dördüncü Toplantı 
BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 15 

BAŞKAN - Hilmi Uran 
KÂTİBLER - Vedit Uzgören, Sadri Ertem 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. Bu günkü ruznamemiz Dilek komisyonumuzun 
raporu ve dilekler hakkında ittihaz ettiği kararlardır. Gerek rapor, gerek kararlar 
tevzi edilmiştir. Müsaade buyurursanız mazbatayı okutacağım. Bundan sonra her 
vekâlete aid olan dilek kararlarını ayrı ayrı okutup müzakere mevzuu ittihaz ede
ceğim. Onlar geçtikten sonra, heyeti umumiyesi üzerinde yapılacak müzakere 
kâfi görülünce, aynca raporu reyinize arzedeceğim. Şimdi raporu okutuyorum : 

C.H.R Beşinci Büyük Kurultayı 
Yüce Başkanlığına 

Büyük Kurultayca seçilen Dilek encümenimize Parti Genel Sekreterliğinin 
29-V-1939 tarihli ve 1/14681 sayılı tezkeresile havale buyurulan vilâyet kon
greleri dilekleri alâkalı vekil ve umum müdürlerin huzurlarile ve büyük bir dik
kat ve itina ile müzakere ve tedkik olundu. Parti teşkilât kademelerini takib 
ederek Yüksek Kurultayın ruznamesine kadar gelen bu dilekler halkımızın ehem
miyetli ihtiyaçlarını tebarüz ettirmesi ve ilk kademeden son kademeye kadar kon
grelerimizin nazarı tasvibinden geçmesi itibarile üzerinde kemali ehemmiyetle 
durulması lâzım gelen bu dilekler encümenimizce baştan nihayete kadar geniş bir 
surette incelenmiş ve bu meyanda üyeler tarafından yapılan teklifler de ehem
miyetle mütalea ve tedkik edilmiştir. Vekillerimizin encümenimiz çalışmalarını 
kolaylaştırıcı alâka ve duygularını şükranla kaydetmeyi bir vazife biliriz. 
Müzakere neticeleri hulasaten aşağıda olduğu gibi tertib sırasile tespit edilmiş 
bulunmakla Yüksek Heyetin nazarı tasvibine saygılarımızla arz olunur. 
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Dilek Encümeni Reisi 
Çorum mebusu 

İsmet Eker 

Âzâ 
Ankara mebusu 

Şakir Kınacı 
Âzâ 

Manisa mebusu 
Hüsnü Yaman 

Âzâ 
İstanbul mebusu 
Gl. Refet Bele 

Âzâ 
Giresun mebusu 

Talat Onay 
Âzâ 

Gümüşhane mebusu 
Şevket Erdoğan 

Âzâ 
Zonguldak Delegesi 

Nihat Arkat 
Âzâ 

Van mebusu 
Münib Boya 

Âzâ 
Ankara Delegesi 

Hayrullah Özbudun 
Âzâ 

Kocaeli mebusu 
Ragıb Akça 

Âzâ 
Maraş mebusu 
Ziya Kayran 

Kâtib 
İstanbul mebusu 
Fakihe Öymen 

2-VI-1939 
Mazbata Muharriri 

Mardin mebusu 
Riza Erten 

Âzâ 
Kastamonu mebusu 

Tevfik Aslan 
Âzâ 

Niğde Delegesi 
Şevki Alpagut 

Âzâ 
Kayseri mebusu 

Nazmi Toker 
Âzâ 

Yozgad Delegesi 
Asım Bektaş 

Âzâ 
Balıkesir mebusu 
Muzaffer Akpınar 

Âzâ 
Bitlis mebusu 
Tevfik Temelli 

Âzâ 
Çanakkale Delegesi 

Raşid Usumu 
Âzâ 

Çankırı mebusu 
Dr. Akif Arkan 

Âzâ 
Tokad Delegesi 
Tahir Tüfekçi 

Âzâ 
Kütahya mebusu 
Alâettin Tiritoğlu 



Âzâ Âzâ 
İstanbul mebusu Yozgad mebusu 

Dr. Tuğamiral H. Şinasi Erel Ekrem Pekel 

BAŞVEKÂLETLE İLGİLİ DİLEKLER 
Dilek encümeniniz Başvekâlet ile ilgili dileği Başvekâlet Müsteşarı Vehbi 

Demirel'in huzuru ile müzakere ve tedkik etti: 

Dilek, İnönü Şehidler Âbidesi ile Eskişehir şosesi arasında bulunan piyade 
siperlerinin bulunduğu yere Millî Şef ve Reisicumhur İsmet İnönü'nün heykel
lerinin rekzi hakkında Bilecik (Bozöyük)ün dileği idi. Milletin makûs talihini 
yendikten sonra Ebedî Şef Atatürk'ün yanında ve bu gün de başımızda olarak 
Türk Milletinin istiklâlini temin etmiş ve bütün varlığı ile bu günkü Milletler 
arasında benlik ve şerefini kazandırmış ve yaratmış olan Millî Şef İsmet 
İnönü'nün millî tarihi ve millî şerefi gururlandıracak olan bu yerde bir heykelin 
kendisine karşı milletin duymakta olduğu minnet ve şükran nişanesi olarak dikil
mesi dileğine candan bir istekle iltihak eden Encümenimiz Hükümetimizin yakın
dan vaki alâkasını verilen izahattan anlayarak icabeden teşebbüslerin fasılasız 
takibi hususunu tasvib etmiştir. (Alkışlar, iştirak ederiz sesleri). 

BAŞKAN - Mütalea olmadığına göre geçiyoruz. 

EVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE İLGİLİ DİLEKLER 

Bu umum müdürlüğüne aid dilekler umum Müdür Fahri Kiper hazır olduğu 
halde konuşuldu: 

Cami ve eski eserlerin tamiri : 
Tarihî veya mimarî kıymeti haiz asar ve âbidelerce zengin bulunan mem

leketimizde bunların şimdiye kadar maruz kaldıkları bakımsızlıktan kurtarıl
malarını temin için Evkaf idaresinin bir program dahilinde çalışmak mec
buriyetinde bulunduğu ve bunun için de tanzim olunan üç senelik programa göre 
şimdiye kadar üç yüz elli bin lira kadar sarfedilmiş ve bu seneki bütçede de bu işe 
hasretmek üzere 600 000 lira tahsisat alınmış olduğu ve bu meyanda dilekteki 
Niğde'nin Alâettin Camiinin de tamir edileceği ve fakat dilekte ismi geçen diğer 
camilerin pek harab bulunmakta olmalarından onların yalnız eski eserler halinde 
muhafaza olunacağı bununla beraber onlar hakkında da yeniden bir tedkik yap
tırılacağı verilen izahattan anlaşılmıştır. 
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Arazi temliki: 
İstanbul ve Tekirdağ'a aid olub üzerinde iskân edilmiş olanlara arazinin tem

liki hakkında olan bu dilek üzerinde yapılan konuşmalar neticesinde buralarda 
biri adi iskân suretile ve diğeri de kendiliğinden gelme olarak iki türlü yerleş
menin vaki olduğu, birinci şekilde olanların 50 seneyi mütecaviz bir zamandan-
beri bu yerleri işgal etmekte olup bunlardan tapulu olanlarının Vakıflar Kanununa 
göre tâviz bedelleri alınarak ellerindeki arazinin kendilerine teffîz ve temlikine 
çalışıldığı, tapusuz olanlar hakkında da temlik muamelesinin yapılacağı, ikinci 
şekilde olanlar için ise tapu senedi olanlar hakkında da aynı muamelenin tatbik 
edileceği ve fakat tapusuz olup ruzulen işgal etmiş mevkiinde bulunanlar için 
müracaatlarında takdir edilecek misil kıymet üzerinden arazinin ancak verilebile
ceği öğrenilmiştir. 

Türlü dilekler : 
Orman İdaresine ve Evkafa aid resimlerin birleştirilmesi hakkındaki İstanbul 

(Şile) dileği Evkafın resim almayıb satış bedelini aldığı orman idaresince alınan 
Devlete aid resim olması itibarile birleştirilemiyeceği anlaşılmıştır. 

1580 sayılı Kanunla mezarlıkların bütün hukuk ve vecaibi ile belediyelere 
devrolunmasından ve Evkaf bütçesinin de müsaid bulunmamasından Uşak'ça 
mezarlık için istenilen yardımın yapılmasına imkân görülememiştir. 

Kütahya için istenilen sinema binası parasının da vakıflarına lüzumlu irâd 
temini hakkında alman karara uymaması dolayısile mümkün olamıyacağı; 

Manisa (Demirci)nin icarei zemin vergisinin kaldırılması ve şimdiye kadar 
ödenmemiş olanlarının da affı hakkındaki dileğinin ise Umum Müdürlüğün 
mühim bir gelir kaynağına temas etmesi ve esasen Vakıflar Kanununun hüküm
lerine göre mukataalı ve icareteynli gayrimenkullar hakkında yapılan tasfiye 
işinin 1945 tarihinde bitirilmesi lâzımgeleceği ve tasfiye işi tatbik edilinceye 
kadar tasarruf edenlerin ancak kendi zamanlarına aid mukataa veya icariyesini 
vermekle mükellef oldukları anlaşılmıştır. 

Havza kaplıcalarının ıslahı hakkındaki Samsun dileği, bu işte mahallî hususî 
idarenin de hissesi olması dolayısile birlikte yapılacak görüşme ve araştırmalar 
neticesinde tespit olunduğu, teşebbüse girişildiği öğrenildi. 

Evkaf idaresinin, mutlak bir surette müemmen ve iyi gelir getirir yerlere 
parasını sarfederek iradını arttırması ve bu yüzden temin edeceği varidat fazlasile 
bir taraftan kıymetli âbide ve asarı kurtarması, diğer taraftan sosyal yardımlarda 
bulunması esas prensib olmakla beraber bütçesinin bu günkü vaziyeti karşısında 
vaki olan istekleri tamamen karşılıyamıyacağı; 
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Gazianteb (Kilis, Nizip)in Evkafın mahallî imar işlerine iştiraki hakkındaki 
dileğinin de bu cümleden olduğu ve kasabalarm imar planlarının henüz yapıl
madığı anlaşılmıştır. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? (Hayır sesleri). Geçiyoruz. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ 
İLE İLGİLİ DİLEKLER 

Dilek, Beden Terbiyesi Genel Direktörü General Cemil Taner'in huzuru ile 
konuşuldu. 

Beykoz, Fatih ve Üsküdar semtlerinde birer saha yapılmasına dair olan İstan
bul dileğine karşı verilen izahattan 3530 numaralı kanuna uyarak hususî idare ve 
belediyelerce ayrılan tahsisatın % 80'lerinin mahallin spor tesislerine ayrılacağı 
ve tesisatın vilâyetlerde muntazam bir şekilde yapılması için beş senelik bir prog
ramın hazırlanmasının vilâyetlere tebliğ edildiği, bu meyanda mevzubahs saha 
yerlerinin de göz önüne alınacağı anlaşıldı. Bununla beraber Üsküdar için bu sene 
10.000 lira gönderilerek ufak bir yardımda bulunulduğu da öğrenildi. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? 
EKREM ORAN (İzmir Delegesi) - Aziz arkadaşlar; yurdumuzun en büyük 

karar huzuru olan yüksek huzurunuzun verdiği heyecanla ifadelerim belki noksan 
olacaktır. Bunu şüphesiz hepinizin muttasıf olduğu samimiyetine bırakırsınız. 

Efendim; bir çok vekâletleri alâkadar eden ve şimdi okunan mevzuumuza 
temas eden bir takrir de Yüksek Riyasete takdim edilmiş bulunmaktadır. 
Atatürk'ün yurdumuzda yarattığı ileri hamlelere, şüphesiz ki, Hükümetin uyduğu 
kadar belediyelerin, hususî muhasebelerin ve bütün memleket teşkilâtının uyması 
mecburiyeti hepimizin arzu ettiği, tatbik ettiği, yarattığı mevzulardır. Fakat bu 
ileri hamlelere çok kere içimizden doğan imanla fiil mevkiine konulması kabil 
iken, bazan da madde ve paraya tevakkuf edenleri olduğunu biliyoruz. Bunun 
içindir ki, devrimin gidişine ayak uydurmak mecburiyetinde olan bu mües
seselere bu maddî imkânın temin edilmesi hepimizin düşündüğü, arzu ettiği esas
lı bir nokta olduğunda müttefik olduğumuz kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; uzun sözlerle sizi yormak istemem ve zaten arzettiğim gibi, heye
canım, aczim de buna mânidir. Onun için size kısaca söyliyeceğim. 

Bütün Devlet idarelerinde görülen intizam ve çalışmalar muhasebei 
hususiyeler ve belediyelerde de kıyas kabul etmez bir tarzda ilerlemiştir. 
Binaenaleyh tahsilat hemen hemen en yüksek hadlere erişmiştir. Fakat gene dev
rimin icab ettirdiği ve halkın istediği o kadar büyük ihtiyaçlar vardır ki bütün bu 
çalışmaların tanzim ve tevzii için mevcud kanunlar bunların hakkile bu işleri ita 
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etmelerine mâni olmaktadır. Bunu memleketin dört bucağından gelen arkadaş
ların hepsi bilirler. Size bazı vilâyetlerden misaller vereceğim. Bilhassa murah
hası olduğum İzmir Vilâyetinden erkama müstenid bazı doneleri müsaadenizle 
vereyim: 

Arkadaşlar; İzmir Vilâyetinin 1936 varidatı 2.241 201 liradır. 1937 senesi tah
silatı 2 484 424 liradır. 1938 senesinin tahsilatı 2 214 404 liradır. Görülüyor ki İz
mir Vilâyetinin muhasebei hususiyesinin sıai maliyesi azamî 2 200 000 liradır ve 
bunlar hakikaten gerek idare makamları ve gerek bununla ilgili olan sair makam
ların azamî derecede ve dürüst çalışmalarının neticesidir. Buna mukabil muhtelif 
kanunların icabı olarak muhasebei hususiyelerin vermekte oldukları paralar var-
dırd ki bunların da % l'i Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi, % 6'sı müşterek 
tekaüd sandığı hissesi. Şimdi kanun mevzuu olan 3530 numaralı kanunun 
muhasebei hususiyelere % 2, belediyelere % 4 nisbeti; gene bina ve arazi ver
gilerinin muhasebei hususiyelere devrinden mütevellid bazı vilâyetlerin Hazineye 
vermekle mükellef oldukları hisseler 2562 numaralı kanunla Nâfıaya vermeye 
mecbur oldukları % 10, yatı mekteblerine yardım hissesi, 3041 numaralı kanun 
mucibince askere giden muallimlerin son altı aylık ücretleri, maaşları. Müşterek 
neşriyat masrafı ve belediyelere tayyare ve Ziraat Bankası hisseleri, bir de 
% 1 'den aşağı olmamak suretile mahallî idarelerin bankası hissesi. Bunların tutarı 
İzmir Vilâyetine aid olmak üzere 1936 senesinde 639 000, 1937 senesinde 671 
000 küsur lira, 1938 senesinde 602 000. 1939 senesinde 643 000 liradır. 

Arkadaşlar; şimdi kanunen verme mükellefiyetinde olan ve hemen her 
vilâyette aynı mikdarı, aynı nisbeti muhafaza edeceği aşikâr olan şu para umumî 
tahsilattan çıkınca İzmir vilâyetinin elinde maarif, idare, sıhhiye, ziraat, baytar ve 
bilhassa çok mühim olan nâfia işlerini görmek için 1 600 000 lira kalır. Arkadaş
larım; gene biliyoruz ki devrimin icabı olan kültürü yükseltmek hevesi, maarif 
üzerinde çok hızlı adımlar atmak mecburiyetinde bırakmaktadır. Bunun neticesi 
olarak maaliftihar, şükranla, göğsüm kabararak söyliyebilirim ki, bu % 20 bazı 
yerlerde % 40, % 60'a. İzmir Vilâyetinde % 80'dir. Belki İstanbul'da % 90 dere
cesini bulmuştur. Bu hiç şüphesiz ki daha müterakki bir tarzda ilerliyecektir. 
Fakat bunun istilzam ettiği bir masraf vardır. O tabiî masraf muallimlerin çoğal
masından mütevelliddir. Şimdi Maarifin İzmir vilâyetinde kendisinin sarfiyatı 
için muhtelif hizmetlere elinde kalan 1 600 000 liradan vermiş olduğu paralan ar-
zedeceğim: 

1935 senesinde 778 289 lira, 1936 senesinde 814 781 lira, 1937 senesinde 902 
000, 1938 senesinde 925 000 liraya baliğ olmuştur. Bu 1935 senesinden itibaren 
başlayan fazlalık birtaraftan muallim adedinin çoğalmasından inbias ettiği gibi, 
bir taraftan da muallimlerin her üç senede bir otomatik terfilerinden neşet etmiş-
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tir. Hepimiz biliyoruz arkadaşlar, ben de okudum ve arkadaşlarımdan sorarak öğ
rendim. Otomatik terfi şudur: 

BAŞKAN - Sadedin çok haricine çıkıyorsunuz. 
EKREM ORAL (İzmir Delegesi) - Zannedersem sadedin çok dahilindedir. 

Emrederseniz susarım. 
Arkadaşlar; ben şunu tebarüz ettirmek istiyorum ki muhasebei hususiyelerin 

ödemek mecburiyetinde oldukları bir çok hizmetler vardır. Eğer sizi sıkıyorsam 
bunu tafsil etmekten sarfınazar ederim. (Fena olmaz sesleri). Gerek otomatik ter
filerin icabı, gerek muallim adedinin artması sebebile muhasebei hususiye bütçesi 
mütemadiyen kabarmaktadır. Binaenaleyh 1 600 000 liradan ibaret olan vari
datımızın 1 000 000 lirası maarif işlerine geri kalan 600 000 liranın 300 000 lirası 
idare masraflarına, 300 000 lirası da hastanelerin mecburî masraflarına veriliyor. 
Geriye ziraat işleri, nâfıa işleri, umuru baytariye işleri kalıyor ki, bunlara ay
rılacak tahsisatımız yoktur. Binaenaleyh bunların icabettirdiği tahsisatı koyabil
mek için bütçelerde samimî davranılmıyor. Büyük rakamlarla bütçe geliyor, ne
ticede hesabı katî geldiği zaman bir çok bütçe açıklan meydana çıkıyor. Bu suret
le vilâyetlerin zaten yapamamakta olduğu hizmetler büsbütün felce uğruyor. 
Onun için maruzatım şudur ki, bu tahsisatı bu seneki bütçe tanzim edilmiş ol
duğuna göre, bu sene tatbika imkân olmadığını kabul etmekle beraber hiç olmaz
sa bundan sonra muhasebei hususiyenin, kanunen yapmakla mükellef olduğu iş
leri yapabilmesi sahasını hazırlamak üzere demin arzetmiş olduğum, vermekle 
mükellef olduğumuz hisseleri Hükümet nazarı dikkate alsın, ya muhasebei 
hususiyelere para vermek suretile yardım etsin, yahud da almakta olduğu his
selerden vaz geçsin. Bu suretle muhasebei hususiyelerin iyi çalışmalarına imkân 
versin. Bu maruzatım aynen belediyeler için de varittir. Hepimiz biliyoruz ki, 18 
milyon nüfusumuzun yüksek bir mikdarı şehirlerde sakindir. Bunlar doğduğu 
günden itibaren ölümüne kadar alâkadar olan, gerek sıhhatlerile ve gerek zevk-
lerile velhâsıl bin bir türlü ihtiyacı medeniyesi ile alâkadar olan belediyelerdir. 
Halbuki bunlar da dediğim gibi aynı tazyik altındadırlar. Hükümetten istirham 
ediyoruz, bu sene olmadığı takdirde gelecek seneden itibaren bu hisseleri artık al
masın. Maruzatım bundan ibaret. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Arkadaşımızın beyanatı beden terbiyesi mevzuundan ziyade 
belediye idaresine munzam bazı teklifler yapıldığından şikâyette bulundular. 
Mevzuumuzun haricinde olmasına rağmen hürmetle dinledik. Yalnız şunu 
tebarüz ettireyim ki, biz müzakere mevzuu olarak elimizde bulunan Dilek encü
meni kararlarını esas olarak aldık. Bunlar haricinde arkadaşların vereceği takriri 
usulüne tevfikan Dilek encümenine havale edeceğim. Orada tedkik edildikten 
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sonra Heyeti Umumiyeye arzedeceğim. Buna müsaadenizi rica edeceğim. Vak
timiz çok kısadır. Arkadaşlardan bilhassa bunu rica ederim. Başka mütalea yoksa 
beden terbiyesi mevzuuna aid olan fıkrayı geçiyorum. 

CEHDİ ÇETİN (Manisa Delegesi) - Geçen celsede nizamname tedkik edil
diği sırada dileklere aid verilecek takrirleri dilekler okunurken verirsiniz denmiş
tir. Şimdi bu hakkımızı muhafaza ediyor muyuz? 

BAŞKAN - Hakkınız daima mahfuzdur. Şimdi Devlet şûrası ile ilgili dilekleri 
okuyoruz. 

DEVLET ŞÛRASI İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Devlet şûrası Reisi İsmail Hakkı Göreli huzuru ile görüşmeler yapıldı : 

Dileğin mevzuu arazi tahriri dolayısile vaki olan müracaatların bir an evvel in
tacından ibaretti. Zonguldak (Bartın)ın bu dileğine verilen cevab, Şûrayi devletin 
eski teşkilâtının müsaadesizliği yüzünden bu gibi dosyaların az zaman içinde ik
mallerine imkân olmadığı, son çıkan kanunla iki daire daha ilâve kılınmış ol
duğundan taraflara tebligat suretile tekemmül ettirilmiş olan 2616 sayılı dosyadan 
bu sene 980'inin hazırlıkları bitirildiği ve bunların tâcilen karara bağlanacakları 
ve diğerlerinin de aynı suratla intaç edilecekleri söylenmiştir. 

BAŞKAN - Meteoroloji Umum Müdürlüğü ile ilgili dileklere geçiyoruz. 

METEOROLOJİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
İLE İLGİLİ DİLEKLER 

Umum Müdür Tevfik Göymen'in huzuru ile görüşülen dilek yalnız Manisa 
(Salihli) de bir istasyon açılmasına dair idi. 

Bu dileğin de yerine getirileceği ifade olundu. 
BAŞKAN - Adliye vekâleti ile ilgili dileklere geçiyoruz. 

ADLİYE VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Adliye vekili Fethi Okyar'ın huzuru ile konuşuldu : 
Adliye binası: 
Çanakkale, Denizli ve İstanbul (Üsküdar) ve Kayseri (Develi)'nin bu dileği 

vekâletin her sene tahsisat aldıkça bu gibi bina ihtiyaçlarını ehemmiyetleri sırasile 
temine çalışılmakta olduğu ve nitekim bu seneki tahsisatla Kastamonu ve Manisa 
adliye binalarının yaptırılacağı ifade olundu. 

Ceza evleri: 
Memleketimizin bir çok yerlerinde bugünkü ihtiyaçlara cevab verebilecek 

sıhhî ceza evlerinin bulunmaması dolayısile lüzum görülen yerlerde ve bir metod 
dahilinde ceza evleri yaptırılmakta olduğu ve konulan tahsisata göre de sıralanan 
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yerlerde yapılacağı ve nitekim Antalya, Gümüşhane, Erzincan ve Üsküdann ceza 
evleri inşaatının da ön sırada bulundukları izah edildi. 

Hâkim tayini: 
Mevcud münhalâtın 275 olduğu ve her sene tezyid olunan kadro mucibince 

boşlukların doldurulmasına çalışıldığı cihetle dilekte mevzubahs olan yerlerinde 
bu meyanda kapatılacakları bildirildi. 

Kanunlarda değişiklik: 
Bahçe hırsızlığının önüne geçilmesi hakkındaki Antalya dileği, ceza 

kanununun 494 üncü maddesi mucibince beş aya kadar hapis cezası hükmolun-
masmı âmir olduğundan cezanın suçun nevi ve mahiyetile mütenasib görülerek-
değiştirilmesine lüzum olmadığı kararma varıldı. 

Gene avukatlık kanununun tatbiki zarurî olup beş avukatı bulunan ve bir baro 
merkezine bağlı olan yerlerden maada mahallerdeki ruhsatlı dâva vekillerinin 
vekâletlerine mâni bulunmadığı anlaşılmıştır. 

İcra ve adlî harç kanunlarında değişiklik istiyen Bursa ve Samsun (Vezirköp
rü) dilekleri vekâletçe tedkike değer görülmüştür. 

Borçlarını vermiyenler hakkında yeni bir hüküm ilâvesini istiyen Konya (Il
gın) dileği de icra ve iflâs kanunu tedkikatı sırasında göz önünde tutulacaktır. 

Hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi için cezanm ağırlaştırılmasına dair olan 
Zonguldak dileği üzerinde encümenimiz uzun uzadıya durdu. Vekâlet her ne 
kadar hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanuna göre hayvan hırsızlığı veya 
yataklığı şayi ve mütevatir olanların usulü dairesinde ve altı ay müddetle uzaklaş
tırılacağından bu cezanın kâfi geleceğini ileri sürerek kanunda değişikliğe lüzum 
olmadığını beyan etmişse de suçlunun bazan pek yakın bir yere nakledilmesi 
yüzünden her hangi bir suretle geri gelerek şikâyetçisini tehdid ve evini veya har
manını yakarak zararlandırdığı bile vaki olduğundan nakil işinde uzak mesafelere 
gönderilmesinin temini için hüküm konmak üzere kanunda değişiklik yapılması 
karar altına alınmıştır. 

Mahkeme tesisi: 
Nerelerde ne gibi mahkemeler tesisi icab ettiğinin yeniden tedkik edilmekte 

olup bu araştırmalar neticesi konacak ihsaî ve icabî usullere alınacak tahsisata 
göre dilekte mevcud yerlere de kadro gönderilceği beyan olunmuştur. 

Noter tayini: 
Ankara'ya üçüncü bir noter tayin edildiği ve fakat yapılan tedkikat neticesin

de Beykoz (İstanbul)'a lüzum olmadığı anlaşılmıştır. 

834 



Başka yerde çalıştırılan zabıt kâtibinin kadrosuna dahil olduğu yere iadesine 
dair olan Gaziantep (Nizip) dileğinin yerine getirildiği öğrenilmiş ve gene aynı 
vilâyetin Pazarcık kazasının, adlî teşkilât bakımından da idarece bağlı olduğu 
vilâyete raptedilmesi dileği de diğer dilekler hakkında verilen izahat muvafık 
görülmüştür. 

Yalnız boşanma işlerinde kolaylık gösterilmesine dair olan Ordu dileği ehem
miyetli bir münakaşa yolu açtı. Ayrılık kararının kaldırılması hakkındaki yapılan 
mütaleata karşı ortada yalnız bir karı ve bir koca meselesi mevzubahs olmayıp 
fevrî asabiyetlerin geçici mahiyetleri ve yetim düşecek olan ve hiç bir suî taksiri 
bulunmayan çocukların düşünülmesi icab edeceği öne sürülerek mühim ve 
şümullü bulunan ve netice itibarile umumî ahlâk ve içtimaî durumu bakımından 
gayet hassas bulunan bu meselenin inceden inceye tedkike mevzu olduğu anlaşıl
mıştır. 

KÂZIM AZAMET (Antalya Delegesi) - Evvelemirde arzedeyim ki, huzur
larınızı fazla rahatsız etmiş olmayacağım. Adliye vekâleletinin dilekleri kısmında 
bulunan maddeler üzerinde tekrar maruzatta bulunacağım. 

Hâkimlerin tayini: 
Maruzatım hâkimlerin tayini vaziyeti üzerinde değilse de gene hâkimlerin 

vezaifî görmeleri üzerinde tecelli eden en esaslı bir nokta olduğu için huzurunuz
da bu noktayı tebarüz ettirmek istiyorum. 

Malûmdur ki, hâkimlere her sene muayyen bir müddetle mezuniyet verilmek
te ve bu mezuniyet kanunî hükümlere tâbi bulunmaktadır. Fakat vekâlet, hâkim
lerin bu mezuniyetleri zamanında her hangi bir vilâyetin bir kazasındaki bir hâki
mi, diğer bir vilâyetin bir vilâyetin bir kazasına göndermektedir. Şu suretle bilhas
sa yaz mevsiminde bir kazada vazife gören hâkimler muhtelif mevkilerde, muh
telif sahalarda yer değiştirmektedir. Ben bu hususu bilhassa muhakemelerin tesrii 
noktasından arıza verdiğini tebarüz ettirmek istiyorum. Meselâ Mihalıççıktaki 
bir hâkim Beyşehire gidiyor, Beyşehirdeki bir hâkim de Mustafa Kemalpaşa 
kazasına. Yani her hâkim mezuniyetini istimal etmekle beraber bu mezuniyet eğer 
iki hâkim arasında mevki değiştirmek suretile oluyorsa bu mezuniyet üzerine 
memleketin yüzlerce kazasında hâkimin mevkii değişmiş olur. Mevki değiştiren 
bir hâkime bir yurddaşın dâvası arzedildiği zaman nihayet bir aylık iş gören bu 
hâkim dâvânm eski safahatını bilmediği ve bir aylık hakkı kazası bulunduğu için 
o dâvayı talik vaziyetinde kalmaktadır. Bendeniz şu maruzatta bulunuyorum ki, 
hâkimlerin mezuniyet istimali kaziyesinde hem harcırah bakımından hem de 
görülecek işler bakımından bu usul çok aksak neticeler vermektedir. Bu hususta 
muhterem Adliye vekilinin nazarı dikkatlerini celbederim. Hâkimlerin mezuniyet 
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şualarında, istimali mezuniyet kaziyesi hiç olmazsa uzun kazalar arasında değil, 
civar ve aynı vilâyet dahilindeki kazalar arasında olması tevzii adalet noktasından 
çok müfid olur kanatindeyim. 

İkinci nokta kanunlardaki değişiklik meselesi: 
Bu mevzu üzerinde bir çok noktalan istemiye her halde ne vaktimiz ne de 

dileğimiz kâfidir. Yalnız bendeniz şunu arzetmek isterim ki, dileklerimiz üzerin
de en mühim nokta kanun meselesidir. Çünkü kanun bir millet camiasının nizamı 
ammesini tahtı temine alan en büyük bir düsturdur. Bilhassa muhterem Heyeti 
Vekileden ve çok yüksek olan kuvvei teşriiyeden istirhamım şudur ki; kanunun 
tedvini meselesinde hiç şüphe etmiyoruz ki, kanunlarımızı tedvin eden kuvvei 
teşriiyemiz Türk milletinin en güzide erbabı faziletinden mürekkeb ve İcra Vekil
leri Heyeti ve vekâletler erkânı da memleketin en yüksek ve güzide erbabı ih-
tisasındadır, kuvvei teşriiyedeki hakikaten üstad olan ve çok kıymetli hukuk
çularımız kanunlarımızın çok esaslı olarak çıkmasına hizmet etmektedirler. Yal
nız şunu arzetmek isterim ki, kanunları çıkarıyoruz. Fakat bazı mühim kanun
larımızı az bir zaman zarfında tadil zarureti karşısında kalıyoruz. 

Bir misal: Meselâ arzettiğim ceza kanunu, Türk ceza kanunu ki, bunu biz en 
üstün bir kanun telâkki ediyorduk. Bilâhare bunun yerine hakikaten kıymetli ar
kadaşlarımızın Avrupa tedkikleri neticesinde bize bu kanunu hazırladılar. Bu 
Türk ceza kanununun az zaman sonra bir çok maddeleri tadile uğramıştı. Bir 
kanun ki az bir zaman sonra tadil vaziyeti gösteriyor, şu halde o kanun o husus
taki ihtiyaçlarımıza tekabül etmeyen bir tedvin vaziyeti arzetmiş oluyor. Bunun
la, şunu demek istiyorum. Bir kanun tedvin edilirken garbın fuyuzatını iktibasen, 
garbin esasatma muvazi olmak kıymeti Türk inkılâbının ihmal edemiyeceği bir 
harekettir. Fakat kanunun tatbik sahası millet camiası olduğu için onun üzerindeki 
tesirini, millî kültürün ve millî ihtiyaçların dahi göz önünde bulundurulmasını 
bendeniz çok zarurî görüyorum. Bir kanun vazederken garbin ilmî esaslarmı ve 
feyizlerini tedkik ettiğimiz gibi umuma aid olan bu gibi kanunları yaparken, 
hazırlarken erbabı ihtisasın da fikirleri alınması zaruridir. Tekrar ediyorum bir 
kanun tedvin edilirken en ücra yerlere kadar gidilerek o kanunun doğurabileceği 
ihtilâflar üzerinde derin tedkikatta bulunulmasını, tatbik kıymeti bakımından çok 
lüzumlu görüyorum. Binaenaleyh bu noktayı mukaddime olarak arzettikten son
ra, bahçe hırsızlığı meselesindeki ceza hükümlerine geleceğim. Mıntıkam bulu
nan Antalya'daki bahçe hırsızlığı için encümen ceza kanunundaki müeyyideyi 
kâfi görmüştür. Hiç şüphesiz ki bahçe sahiplerinin huzurunda vaki olan gizli in
tifa hâdisesinde umumî hükümler varken ne için ayrıca bir mevzuata ihtiyaç hâsıl 
olsun. Bunda ceza kanunundaki müeyyide mevcud olduğu müddetçe başka bir 
hükme lüzum yoktur denilmektedir. Bendeniz kanun deyince millet ihtiyaç-
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lannın tatminine matuf bir nizam ve düstur hatırlarım. Antalya havalisi takdir 
buyurursunuz. Türkiye'nin en mutena bir narenciye ve bahçecilik kıtasıdır. 
Orada bahçelerde narenciye ve saire bir çok eşcar ve sebze yetişmektedir. Bu 
memlekette portakal, mandalina, sebze ve saire yetişiyor. Portakallar olmadan 
bizim tabirimizce portakalı ağaç üzerinde görünmeden ahar tarafından toplan
mayı şahid oluyoruz. 

Binaenaleyh her bahçe sahibi hattâ mahsulünü emniyeti tamme altında yetiş
tirmesine meydan kalmadan portakalları elden gidiyor. Binaenaleyh hayvan hır
sızlığı gibi hâdisata şamil bir hususî müeyyide vazını pek isabetli bir ihtiyaca te
kabül etmiş bir mevzuat olacağı kanaatindeyim. Bu itibarla bendeniz velevki 
umumî kanunda buna mümas bir müeyyide mevcud olsa bile nihayet kanun 
denilen mefhum bir camianın ihtiyacını tatmine matuf desatir olacağına göre her 
halde bu nevi hırsızlık meselesi hakkında yüksek vekâletin dikkat nazarını cel-
bederim. Kanunî mevzuat meyanında telâkkisini dilerim. 

İcra kanunu meselesi hakikatta adliye tarihimizde her bakımdan göz önünde 
tutulacak en mühim bir kanundur. Adliye vekâleti Avrupadan bir ecnebi mütehas
sıs getirerek mahallî tedkikatta da bulunmuş ve bu mütehassısın hazırladığı 
raporu Adliye vekâleti gerek barolara, gerek icra dairelerine ve gerekse hâkimlere 
göndermiştir. Bu rapor üzerinde Adliye vekâleti incelemelerine devam etmekte 
olmasına binaen bu hususta bu mevzuu işlemesini zaid görüyor isem de yalnız 
buna ilâve etmek istediğim nokta şudur ki ecnebi mütehassısın yaptığı ve Adliye 
vekâletinin projede çok mühim bir noktanm gözden kaçmış olduğu kanaatin
deyim. Kanun tedvini esnasında mahallî ihtiyaçları yakından tedkik lüzum ve 
zarureti babındaki maruzatım bu defa yeniden vaz ve tekvini derdest olan icra 
kanununda da bu tezahür ve teeyyüd etmiştir. İcra, adaletin tevzin edici en yük
sek, kıymetli bir infaz mevkiidir. Alacaklı senelerce borçlu ile uğraşarak ilâm is
tihsal ederek ilâmı icra dairesine getirir, borçlu ödeme emrini tebellüğ etmeden 
evvel veya edince veya muamelei kanuniye tekemmül edinceye kadar borçlu em
vali gayrimenkulesini elinden çıkarıyor. Adliye vekâleti bu nakısai kanuniyeye 
karşı belki bize diyecektir ki alacaklı iptal dâvası açsın. Rica ederim, borçlu em
vali gayrimenkulesini ahara devrettikten sonra alacaklı ikinci defa mahkemeye 
gidip de tekrar uğraşmayı istilzam ettiren bir istifayı hak külfeti tahmil edebilir 
mi? Bu sakat bir noktadır. İptal mevzuunda esas şudur : Alelıtlak bir borçlu em
valinin kaçırılması meselesi değil her hangi bir kimsenin gayet mektum servetin 
emvali gayrimenkulesinin sıhriyeti dahilindeki kimselere ve iflâs hallerine ve 
saireye kaçırılması meselesidir. Binaenaleyh Yüksek Adliye vekilinden rica edi
yorum, icra kanununun tadili esnasında bilhassa bu nokta üzerinde tevakkuf et
sinler. O kanuna : Borçlu icradan icra emrini tebellüğ edince emvali gayrimen-
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kulesinin her hangi bir kimseye intikalinin bir kıymeti olamayacağı yolunda bir 
madde koymalıdırlar. İşte borçlu adalet makinesi karşısında alacaklıyı izrar kas
tına matuf bir menfez temini imkânına sapmak yolunu kapasın. Borçlu, Devletin 
idare mekanizması tarafından kendisine tebliğ edilen ilâmla mahkûm olduğunu 
görüp bu bapta hükmün de katiyet kesbettiğini görünce borcunu artık eda ve tes
viye etmek mecburiyetinde olduğunu hissetsin. 

Müsaade buyurursanız, bilmem huzurunuzu çok rahatsız etmiş oldum mu? 
Bir de noter meselesine temas edeceğim; arzetmek istediğim noter meselesi ve 
noter tayini ve noter kanunu değildir. Bendeniz bu noter meselesinde bilhassa bir-
nokta üzerinde tevakkuf edeceğim. O da aynı maddede boşanmanın kolaylaştırıl
ması hakkında bazı dileklerdir ki, bir mahzuru da tebarüz ettireceğim. Filhakika 
memleketimizin aile hukuku cephesinden tesis edilmiş olan bir aile yuvasının az 
zaman zarfında bozulması ve millî camianın esası olan aile yuvasının bu suretle 
rahnedar olması Türk milletinin kültürü ve düşüncesi cephesinden yaralı bir ıs
tıraptır. Bu mahkemelerimizde bilhassa tekessür etmiştir. Fakat bendeniz boşan
ma dâvalarının tekessür etmiş olmasını adlî cepheden tedkik etmek istemiyorum. 
Çünk bu bir adlî hâdise cephesinden tedkikten ziyade mahkemeye intikalinden 
evvel bir moral meselesi olduğu kanaatindeyim ve boşanma işlerinin kökünü 
nihayet yetişiş terbiyesinde bulmaktayım. Türkiye hâkimleri boşanma dâvası 
gelince hemen bu işi kolaylaştırıyorlar ve hemen böyle bir dâva gelince ayrılma 
hükmünü basıyorlar diye adlî ve kanun ve hâkim cephesinden bir mesele mev-
zubahs değildir. Bir boşanma kolaylaşma vaziyeti yoktur. 

Zaten boşanma ferdin elinden alınmıştır. Bu gün boşanma hakkı nihayet 
kanunun hâkime verdiği bir hak ve salâhiyettir. Hâkim dahi elindeki mevzuatı 
kanuniye ile bu dâvada boşanmayı icab eder bir şey görürse o zaman hükmünü 
verebilir. Binaenaleyh bendeniz hâkimlerimizin ve kanunun boşanmayı biraz tes
ri ediyor vaziyetinde bir hâdise düşünülmemekle beraber böyle bir kolaylaştırmak 
dileğini de muvafık bulmuyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Bir dâva senelerce sürüyor. 
KÂZIM AZAMET (Antalya Delegesi) - Buna bir noktayı ilâve etmek is

tiyorum. Bu mevzu dahilinde bir hükmün, bir şeklin medenî kanunumuza ilâvesi 
için nazarı itibare alınmasını ve bu hususun yüksek Adliye vekâletince tedkike 
değer bir mevzu telâkki edilmesini rica ediyorum. Malûmu âlileri boşanma 
sebebleri hakkında kanunu medenimizde 5-10 madde mevcuddur. Fakat her iki 
tarafın muvafakati halinde hâkim boşanmaya karar vermez. Yani her iki taraf 
aralanndaki şiddetli geçimsizlik ve saire dolayısile hâkime gelseler veyahud ayrı 
ayrı boşanma dâvası açsalar hâkim hiç bir hüküm veremez. Bendeniz bu hususta 
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şunu teklif ediyorum: Boşanma dâvası dolayısile her iki taraf mahkemeye geldiği 
zaman, muhakkak ki her iki tarafı mütekabilen rahnedar etmiş bir vaziyette 
tesadüf bulunmuş demektir. Kanunî cepheden yapacağımız tedkikatta nihayet ev
lilik belediye huzurunda tarafeynin akdetmiş olduğu bir akdî kanunî olması 
dolayısile bu akdin gene tarafeyn nzasile feshedilmesi diğer ukudattaki ahkâma 
imtisalen yapılmasında kanuna aykırı bir tarik olmayacağı kanaatindeyim. Her iki 
taraf musir şekilde boşanma iddiasında bulunmalarının bu cihetin boşanma 
sebeblerine mevzu teşkil etmesinin vekâletçe nazara alınmasını arzediyorum. 
Sonra bir ciheti daha arzedeceğim : O da noterlerimizin bir akid tesbitindeki 
ehemmiyetli noktalan tedkik etmemesidir. Takdir buyurursunuz ki bir hizmet ak
di meselesi vardır. Bu vesile ile en bakir muhitlerimizde bir çok kimseler hizmet 
yapacağım kaziyesile bir aile ocağına girmektedir. Halbuki noterler nihayet ah
kâmı umumiyenin ve kanunun kendilerine muvafık gördüğü ukudatı tespit etmek
le mükelleftirler. Noterlerin bu ahkâmı kanuniyeyi rahnedar etmemeleri için Ad
liye vekâletinin şiddetli emir vermesini rica ederim. 

SADIK TAHSİN ARSAL (Bursa Delegesi) - Bendeniz boşanma kolaylıktan 
yapılsın diye söz söyleyeceğim. Dün Cumhuriyet Halk Partisi programı tespit 
edilirken aile mefhumuna da temas olunarak buna büyük bir kıymeti mahsusa 
izafe edildi. Bu esas cidden yüksektir. Boşanmıya dair bir hüküm vardır ki bunda 
hâkime ahkâmı umumiye dışında namütenahi bir salâhiyet verilmektedir. Bu 
madde medenî kanunun 151 inci maddesidir. Hâkim, şahidler ve delâil dâvada 
mutabakat halinde bulunsalar bile ben buna vicdanen kail değilim, diyerek dâvayı 
reddetmektedir. Bunu bendeniz ifrat telâkki ediyorum. Hâkimin muasır telâk
kilere göre bir dâvada beyyinat ve şahadet mutabakatı halinde dahi sırf boşanma 
dâvasına mahsus olmak üzere ben buna vicdanen kail değilim, diye dâvayı red
detmesinde çok büyük bir isabetsizlik vardır gibi geliyor, bendenize. Onun için 
nikâh akdini bir amme müessesesi telâkki etsek bile bu işte ferdlerin de vaziyeti
ni düşünmek lâzımdır. Çünkü hâkimin bir kararı ile ferdleri ebedî bir ıstıraba 
mahkûm ediyoruz. Onun için zaten filen yıkılmış bir müesseseyi hükmen yık-
mamakta bendeniz bir isabet görmüyorum. Onun için Adliye vekilimizden 
kanunu medeninin bu 151 inci maddesi üzerinde durmalannı dilerim. 

ŞÜKRÜ CONKBAYIR (Kastamonu Delegesi) - Muhterem arkadaşlarım; 
katil hâdisesi insanlık tarihi kadar eskidir. Her içtimaî cemiyette ve her memleket
te katil hâdiselerine tesadüf edilmektedir. Bu hâdiselerin muhtelif sebebleri ve 
mevziî sebebleri de vardır. Meselâ bizim memleketimizde, Kastamonu'da, bilhas
sa kan güdme esasına dayanmadığı halde en ufak bir tehevvür neticesi vukua 
gelen katil hâdiseleri pek çoktur. Bu çokluğu kanaatimce, besliyen iki esas vardır: 
Birisi, katillerin hapishanede aileleri ve köylülerile temasları neticesinde muhit-
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lerinde katil olmazdan evvel mevcud olmayan bir otorite ve nüfuz temin et
meleridir. İkincisi, katiller hapisten çıktıktan sonra halk tarafından bilhassa 
namuslu komşuları tarafından korkuya müstenid bir hürmet görmeleridir. Erbabı 
namus bunların şerrinden kurtulmak için bunlara itibar gösteriyor, bunların sof
rasında bulunmayı yeni yetişen genç nesil için bir kabadayılık oluyor. Zaten 
yaradılışta fena olan, ilim ve mekteble beslenmiyen bazı gençlerimizi bu vaziyet
ler teşvik edici bir âmil olmaktadır. Bunun için Adliye vekâletinden istirhamımız 
şu noktadır : Bu iş için riyasete bir de takrir verdim. Böyle her hangi bir sebeble 
katil olmuş ve bir ev söndürmüş olan kimselerin cezalarını kendi muhitlerinde ve 
ailelerinin yardımını temin edecekleri yerde olmasın. Bunlar da yalnızlığın tadını 
tatsın. Benim bakanım var, şuyum var, buyum var, ben buradan çıkınca asarım, 
keserim, diye söylenmelerine ve güvenmelerine mâni olmak lazımdır. Bu gibiler 
hapisten çıktıktan sonra muayyen bir müddet için, hiç olmazsa iki sene başka yer
lerde iskân edilsin bunlar ara sıra karakola gitsinler ve görenler de, bak katil 
karakola gidiyor, polise gidiyor, diye muhakkak yeni yetişen gençler üzerinde 
Devletin otoritesini tesis etmekliğimiz için rica ederim. Maruzatım bundan ibaret
tir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

SALÂH YARGI (Kocaeli) - Adliye dilekleri hakkında söz söyleyen bazı 
delege arkadaşlarım kanunların değiştirilmesine taallûk eden noktalardaki 
mütaleaları üzerine bendeniz bazı düşüncelerimi arzetmek üzere huzurunuza 
çıkıyorum. 

Antalya Baro Reisi olduğunu öğrendiğim arkadaş, ceza kanununun çok ek
leme bir hal aldığını ve çok değişiklik yapıldığından bahsettiler. Filhakika kanun
larda istikran hep arzu ederiz. Yalnız, ihtiyaçlar kanunların değiştirilmesini icab 
ettirirse, istikrar arzusu düşüncesile bu ihtiyacı yüzüstü bırakmak da caiz değildir. 
Her şeyde hayatiyet olduğu gibi bütün içtimaî münasebetler de, içtimaî ihtiyaçlar 
da yeni hareketlere göre bir takım hayatiyet eserleri gösterirler. Buna taallûk eden 
kanunlarda da tabiatile değişiklik yapılması icab eder. 

Ceza Kanunu, malûmu âliniz 1926 tarihinde Cumhuriyetin ilk çıkardığı adlî 
kanundur. Bunda istical edilmesi pek haklı idi. Bu itibarla gerek nazariyata taal
lûk eden, gerek ceza tertib eden ve gerek suç unsurlarını gösteren maddelerde, tat
bikatta görülen noksanların ikmal edilmesi zarureti ile zaman zaman tadiller 
yapılmıştır. Büyük tadiller Türkiye Cumhuriyetinin Cemiyeti Akvama girmesin
den sonra beyaz kadın ticaretinin meni 1912 Lâhey mukavelenamesinin uyuş
turucu maddeler hakkındaki mukavelenameye iştirakimiz dolayısile beynelmilel 
kabul edilen hükümlerin kanunumuza alınması dolayısile büyük tadiller yapıl
mıştır. Evvelki sene yapılan tadil de rejimi koruma bakımından baştan aşağı ceza 
kanununda bir tarama yapıldıktan sonra icra edilmiştir. Ayrı bir kanun tedvinine 
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mahal görülmemiş, ancak ihtiyacı karşılayıcı hükümlerde, suç unsurlarında 
değişiklik, cezalarda bazıları teşdid edilmiştir. Hulâsa, arzedeyim ki ister ceza 
kanunumuzda ister ceza usulü muhakemeleri kanununda olsun, ister diğer kanun
larda olsun daima Partimizin ve onun hükümetinin kezalik Büyük Millet Mec
lisinin takib ettiği maksad, istikrarsızlıkla her gün yeni bir hüküm ortaya çıkar
mak değildir. Her halde yapılan tadiller büsbütün tatbik edenleri ve halkı şaşır
tacak mahiyette telâkki edilemez. Gene o hatib arkadaşımız, icra kanunundan 
bahis buyurdular. Hakikaten 1929 tarihinde neşredilen icra ve iflâs kanunu sonra 
baştan başa tadile uğramasına rağmen hâlâ üzerinde şikâyetler yükselen bir mev
zu halini almıştır. Yalnız Büyük Kurultaydaki delege ve bütün arkadaşlarımız tak
dir buyururlar ki, icra kanunu ile yapılacak iş, borcunu malı olduğu halde ver-
miyen ve vermekte temerrüd edenler hakkında Devlet bütün zor kuvvetini kul
lanarak ondan ihkak edilecek hakkı istifa eder yoksa hiç bir memlekette Devlet, 
şahıslar arasındaki münasebetten doğan bir alacağın istifasına mütedair bir ilâm 
veya bir icra vesikasını alacaklı lehine olarak ödemeyi tekeffül etmiş değildir. 
Yalnız ilâmla lâzimülifa bir hal alan icra dairesindeki vesikaya istinad eden bir 
hakkı, malı olduğu halde vermemekte temerrüt etmek karşısında o borçlu aley
hinde her türlü zor tedbirleri kullanır ve kendisinin bu vaziyetine karşı alacaklının 
hakkını istifa edilmez bir vaziyete düşürmez. Bununla beraber yekdiğeri ile 
muamelede bulunacak kimselerin, kendi, işlerinde kimlerle muamele yapmaları 
lâzımgeleceği hakkında basiretkâr bulunmaları da icab eder. Noterlik bu gibi 
münasebetlerin sağlam vesikalara bağlanması ve ileride her hangi bir müşkülâta 
düşmemeleri için halkın lehinde bir teşekküldür. Şimdi mesele böyle olmakla 
beraber icra kanunu tatbikatının doğurduğu ve verdiği tecrübelere müstenid ol
mak üzere birtakım tadilât yapmayı mucib olan haller vardır. Dilek encümeninde 
verilen izahattan da öğrenilen ve raporda da hülâsatan bahsolunduğu veçhile 
Hükümet iktibas ettiğimiz memleket olmak dolayısile, İsviçre'den getirttiği bir 
mütehassısa bazı icra dairelerinin muamelâtını da tedkik ettirerek ondan bir rapor 
almış ve barolarla hukuk erbabının mütaleasını da toplıyarak şimdi temyiz mah
kemesi hâkimlerinden teşkil edilmiş olan yeni bir heyette tedkikat yaptırıyormuş. 
Şüphesiz bu tedkikler neticesinde halkın ihtiyacına uygun şekiller tespit edilecek
tir, amma muhterem arkadaşımız bilsin ki, icra kanununun mahzuru olarak ortaya 
koyduğu iki kişi arasında dâva olmuş, hükme bağlanmış, fakat bu sırada borçlu 
gayrimenkulunu satmış... Bunu nasıl satabilir, diyorlar. Böyle hükümler ne bugün 
vardır, ne yapılacak tedkik üzerinde yeni bir tadil ile konulabilir. Bu teklif hiç bir 
zaman semikabul bulamaz. Çünkü bir kimse diğerinden bir hak iddia ediyor diye 
onun mülkünü satabilmek salâhiyetini elinden almak onu hacir altına koymak 
gibi bir şey olur. Eğer o adamdan alacağı olduğu hakkında bunu tespit edecek 
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vesaik varsa, ihtiyatî haciz diye kanunda ihtiyatî tedbirler alınabilecek hükümler 
konmuştur. Bu yolu bırakıb da yalnız dâva edilmek ve dâva neticesinde belki 
kanun yollarına müracaat edilmek, imkânı olan bir hükümle tasarruftan borçluyu 
alelitlak menetmek doğru olamaz. Kendileri, iptal dâvasında umumî hükümlerin 
mevcud olduğundan bahsettiler. Eğer o kasten mal kaçırmak istiyorsa onu ön
leyici tedbirler kanunda mevcuddur. Hülâsa icra kanununda yalnız alacaklıyı 
mutlak olarak haklı bir mevkide telâkki etmemelidir. Bir çok alacaklı vaziyete 
gelen adamların haksız olabilecekleri de nazarı itibare alınmalıdır. İcra kanunun
dan şikâyeti biraz içtimaî bakımdan da tedkik edecek olursak bu şikâyetlerin fer-
yad halini almasının sebebleri arasında tefecilik meselesini de görebiliriz. 
Malûmu âliniz tefecilik esasen kaldırılmıştır. Tefecilikle Cumhuriyet Hükümeti 
mücadele etmektedir. O itibarla böyle borç için hapiste tazyik gibi tehdidler altın
da diledikleri faizleri belki yüz kere resülmali ödedikleri halde hâlâ tefeciden ken
dini tahlis edemiyen çok borçluların vaziyetini, bütün memleketin ihtiyaçlarını 
takdir buyuran yüksek heyetiniz takdir buyururlar. 

Hulâsa icra kanununda değişmesi icab eden hükümler varsa zaten tedkik edil
mektedir. Bunlar değişebilir, fakat tekrar edeyim ki tasarruf serbestisini ihlâl ede
bilecek bir hükmün icra kanununda yeri yoktur. O hakkı temin edecek zaten 
hükümler mevcuddur. 

Ondan sonra söz söyliyen diğer muhterem bir arkadaşım boşanma meselesin
den, kanunu medeniyi hemen ortadan kaldıracak mahiyette bir mütalea beyan et
tiler. Kan koca arasmda geçimsizlik iddia olunur ve her iki tarafın tesaduku an
laşılırsa rızası ile nasıl ki bidayette evlenme akdi icra edilmişse gene tarafeynin 
rızası ile bu akid feshedilmelidir ve bunun için de hâkim diğer hususlarda beyyine 
ile nasıl bağlı oluyorsa burada bağlı olmuyor. Bir kere hâkimlerin beyyine ile bağ
lı olmaları bu günkü hukuk zihniyetlerinden çok uzaklaşmıştır. Ceza dâvalarında 
yegâne medarı hüküm vicdanî kanaat olduğu malûmdur. Bütün delâil hâkimin 
vicdanî kanaatinin husulüne kâfi gelirse hükmünü verir. Hukuk ve ticaret işlerin
de bile mevzuatımız hâkime geniş bir takdir hakkı vermiştir. Bu meyanda boşan
ma gibi mesaili içtimaiyede hâkime daha büyük bir takdir salâhiyeti vermiştir. 
Bu, menafii içtimaiyeyi muhafaza gayesile verilmiş bir salâhiyettir. Her hangi bir 
hâdisede hâkimin vaziyeti içtimaiye ve tarafların vaziyeti hususiyelerini nazarı 
dikkate alarak ona göre hüküm vermesi doğrudur. Yoksa eski bildiğimiz usuller
de olduğu gibi şahidlerin şahadetleri meşhudünbih müttefikullâfzı velmana 
muvafık ve şahidlerin ledettezkiye şahadetleri makbul ve âdil oldukları anlaşıl
mıştır diye bağlanarak hüküm vermesinin bu günkü muasır hukuk nazariyelerin
de yeri kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında şüphesiz hayatı iç-
timaiyeye şiddetle taallûk eden boşanma işlerinde bin bir türlü saikle ve bin bir 
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türlü hislere kapılarak gelip biribirlerinin uygun sözlerine istinad ederek derhal bu 
evlilik halini kaldırmasında hâkimi bağlar şekilde ahkâm vazı hiç doğru değildir. 
Zaten bu düşüncenin Büyük Kurultayca kabul buyurulmıyacağı bence muhakkak
tır. Maruzatım bundan ibarettir. 

ALİ CANÎB SÜMER (Konya Delegesi) - Bendeniz hukukçu değilim, Ticarî 
bilgimle şunu arzetmek istiyorum ki bu günkü icra kanununun çok mahzurlu ol
duğuna kaniim. Bir ticarî sened alıyorsunuz, icraya koyduğunuz zaman evvelâ 
imzasını inkâr ediyor. İmzasını inkâr ettiğinden dolayı tatbika gidiliyor. Onun ol
duğu sabit olunca bu defa da bedelsizlik iddia ederek senedin iptali için dâva 
açıyor. Bu suretle imzası sabit tanınmış bir tüccarın tahsilatı senelerce uzuyor. 
Memlekette ahlâk bakımından çok büyük mahsurlar doğuruyor. Eskiden bir tüc
car bir protesto almamak için candan çalışır, ve bunu bir namus telâkki ederdi. 
Şimdi gelen bir protestoyu taahhüdlü bir mektubdan farksız telâkki ediyor. Bu 
günkü icra ve iflâs kanunu ıslah edilemezse ileride ticarî vaziyetimiz çok 
bozulacaktır. Onun için bu kanun kanaatimce behemehal ıslah edilmelidir. Bu gün 
ben kasamda binlerce liram dururken kardeşim gibi sevdiğim bir adama 100 lirayı 
veremiyorum, çünkü tahsil edilemiyor. Benim aklım ermiyor, fakat muhakkak bu 
kanun ıslah edilmelidir. Emniyet gelmelidir. Demin de söylediğim gibi benim 
kasamda param varken 100 lira için bir kardeşim çırpınmamalıdır. Çok rica eder
im, bu kanun ne şekilde olursa olsun ıslah edilmenin yollan, çareleri aranmalıdır. 

ADLİYE VEKİLİ FETHİ OKYAR (Bolu) - Arkadaşlar, Kurultay azalarından 
bazı arkadaşların dilek encümeninin mazbatası okunduğu sırada adliyeye dair 
vuku bulan beyanatını kemali ehemmiyetle dinledim. Bunlardan Antalya murah-
hassı arkadaşımızın hâkimlerin mezuniyetine taallûk eden mütalea da mucibi is
tifade bir mütaleadır. Filvaki kendileri bazı hâkimlerin mezuniyeti dolayısile bir 
çok tebeddülat vaki olduğunu ve bu suretle muhakemelerin işi teahhur ettiğini ve 
yeni gelen hâkimlerin daha ziyade talik tarafını iltizam ettiklerini ve halkın mah
kemede bekledikleri seri kararların bu suretle teahhur ettiğini ifade buyurdular. 
Bu ciheti nazarı itibara almak borcumdur, vazifemdir. 

Adliye vekâletindeki arkadaşlarla konuşacağım. Hâkimlerin mezuniyeti mev
zubahis olduğu zamanlarda mahkemelerin işini tehir etmemek ve halkın uzun 
müddet mahkemelerde beklemesine mâni olmak için mümkün olan tedbirleri al-
mıya tevessül edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Kanunlarımızın tedvini hususundaki mütalealarma kısmen Kocaeli mebusu 
arkadaşım cevab verdiler. Hakikaten Büyük Millet Meclisinden çıkmış olan 
kanunların sık sık tebeddül ve tadile uğramaması pek sayam arzu bir meseledir. 
Fakat Türk ceza kanunu kendilerinin ifade buyurdukları veçhile ecnebi mem-
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leketten aynen alınmış bir kanundur. Bu kanunun tatbikatı sırasında bazı cihet
lerin millî ihtiyaçlarımıza ve içtimaî ihtiyaçlarımıza tevafuk etmediği bittecrübe 
anlaşılmıştır. Bunların tadil ve ıslahı da düşünülmüş ve icra edilmiştir. Öyle zan
nederim ki bu tadiller Türk ceza kanunu için bir tekâmül sayılabilir. Bu itibarla 
pek zarurî olan bu gibi tadilleri bu suretle hayırlı olarak telâkki etmek lâzımdır. 

Bahçe hırsızlıkları hakkında mütalealan hakikaten şayanı ehemmiyet bir 
mütaleadır. Filhakika mühim vilâyetlerimizin en büyük bir iktisadî faaliyetini 
sektedar eden bu gibi hırsızlıkların önüne geçmek için kanunî tedbirler almak 
vazifemizdir. Bir nevi ziraî asayiş teşkil etmekte olan bu meseleyi tedkik ede
ceğim. Bu günkü mevzuatımız buna müsaid değilse, bunu da tedkik edeceğim. 
Eğer imkân bulursam bahçe hırsızlıklarının önünü almak, sahil mıntakalanmızda, 
narenciye yetiştiren mıntıkalarda emniyet ve asayişi temin ve iktisadî hayatımızı 
her türlü halelden kurtaracak tedbirleri alacağım. (Bravo sesleri). 

İcra ve iflâs kanununun tadilinden bahsederken buyurdular ki ecnebi bir 
mütehassıs getirilmiş, o mütehassıs zaten bizim ihtiyaçlarımızı bilmediği için pek 
o kadar şayanı istifade mütalealarda bulunmamıştır. Filhakika İsviçre'den getiril
miş olan mütehassısın mütalealan alınmıştır. Fakat bu mütalealar aynı zamanda 
icra dairelerine ve icab eden barolara gönderilmiş ve onların da ayrıca mütalealan 
alınmıştır. Ve şunu diyebilirim ki ecnebi mütehassısın kanunda tadili icab ettiren 
ahkâma dair serdettiği mütalealar bir çok yerlerde bizim barolarca ve icra 
dairelerince münasib görülmemiştir; bu cihetle Meclisi âliye takdim edilmiyecek-
tir. Ancak ihtiyacatımıza muvafık gelen kısımlar Meclisi âliye takdim olunacak
tır. Emvali gayrimenkulenin ve bunun haciz altına alınması mahiyetinde olan tek
life de Kocaeli Mebusu Salâh Yargı arkadaşımız çok güzel mütalealarile bir dere
ceye kadar cevab vermişlerdir. İhtiyatî bir haciz ikamesi suretile bunun önü alına
bilir. Fakat, mülkiyeti tamamen takyid altına alacak herhangi bir kati ve şedid bir 
ahkâm vazetmek zannederim ki mümkün değildir. 

Boşanma bahsinde, hâkimin takdiri kati, umumî ve mutlaktır. Bunu takyid 
için vekâletçe tebligat yapmayı imkân dahilinde görmüyorum. 

Bazı noterlerin gayri meşru mukavelelere meydan vermemek ve bu gibi 
mukaveleleri yapmaması için vukubulan mütalealannı ehemmiyetle nazarı dik
kate aldım. Aldığım malûmata göre bu cihet zaten vekâlette de nazan itibare alın
mış ve noterlere bu gibi gayri meşru mukaveleler yapmamaları için taminen teb
ligatta bulunulmuştur. 

Bursa delegesi arkadaşımız boşanma bahsinde tarafeynin boşanmak için gös
terdikleri arzu karşısında artık hâkimin uzlaşmak talebine tavassut etmemesi ve 
derhal boşanma kararı vermesi hakkındaki kararı şayanı tedkik bir dilektir. 
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Boşanmayı kolaylaştırmak hususunda bazı arkadaşlar dilekler ileri sürdükleri gibi 
boşanmayı daha güçleştirmek hususunda da dilekler ileri sürülmüştür. Biliyor
sunuz, boşanmanın en kolay şekli kanunu medeninin çıkmasından evvelki şekil 
ve yoldur. Bir çok aile yuvalarının haklı haksız nasıl bozulduğunu ve içtimaî ha
yatı bozmak hususunda ne gibi zararlar yaptığını Cumhuriyet ve bu itibarla 
medenî kanun tedvin edilmiş ve Türkiye'nin şerefle iftihar edeceği bir kanun ol
muştur. Bu kanunun gene hükümlerini daha tahfif etmek ve boşanmayı kolaylaş
tırmaya doğru yürümek meselesi zannederim, menafii içtimaiyemiz için pek de 
şayanı arzu bir şey değildir. Her halde hâkimlerin sulh için, ayrılık için yaptıktan 
tekliflerde, ne kadar ailenin tekrar birleşerek aile yuvaları teşkil ettikleri ve ne 
kadar ailenin ayrılmak hususunda İsrar ettikleri hakkında istatistikî malûmat cel-
betmekteyim. Bu malûmata göre eğer boşanma hususunda hâkimlerin yaptıkları 
sulh teklifinde mühim bir surette ailelerin tekrar birleştikleri tebeyyün edecek 
olursa bunun böyle kalmasının menafii içtimaiyemiz için mühim olduğunu teslim 
buyuracağınıza eminim. Onun için bu takdirde bendeniz medenî kanunda ayrıca 
tadilât yapılmasını teklif edemeyeceğim. Eğer ayrılık ve sulh hususunda hâkimin 
vaki olan teşebbüslerinden ve gayretlerinden hiç bir netice hâsıl olmamış ve 
müracaatçılar gene eski iddialarında, ayrılmak arzularında İsrar ederlerse, o 
zaman lâzımgelen tadilâtı kanuniye için teklifatta bulunuruz. 

Bir arkadaşımız katil hâdiselerinin tekessür ettiğinden ve bunun da sui misal 
teşkil ettiğinden bahsile katilleri bulunduktan yerlerde ve ailelerile temas et
meyecek veçhile hapishanelere konulmaları ve uzak yerlere gönderilmesi 
hususunda mütalea dermeyan ettiler. Malûmu âliniz olduğu veçhile zaten katiller 
uzak yerlere gönderilmektedir. Fakat onlann cezalarını gördükten sonra ikinci 
defa olarak şu veya bu kayde tâbi tutulmaları ahkâmı kanuniye ile kabili telif 
değildir. 

Salâh Yargı arkadaşımızın cevab mahiyetinde söylediği mütalealara teşekkür 
ederim. Hakikaten onlar da ehemmiyetle nazan ehemmiyete alınacak mütalealar-
dır. Eğer başka bir arzunuz varsa mümkün olduğu kadar onları da izah etmeye 
çalışırım (Alkışlar). 

KÂZIM AZAMET (Antalya Delegesi) - Efendim; maruzatım arasında icra 
kanununun da katiyet kesbetmiş olan bir ilâmın icraya vazından sonra yapılacak 
muamelede gayri menkul tebeddülatın hukukî bir kıymeti olmamasını yeni icra 
mevzuatımızda yer almasının muvafık olacağını arzetmiştim. Bendeniz biraz 
dışarıda bulunurken kıymetli hukukçumuz Salâhattin Beyefendinin bu husustaki 
cevablarına şimdi ittila hâsıl ettim. Şunu arzetmek isterim ki; hükmü kesbi katiyet 
etmiş olan bir ilâmın icraya vazından sonra eldeki ilâma müsteniden aynca bir ih
tiyatî haciz talebi daha fazla bir külfettir. îcra emri tebliğ edildikten sonra borç-
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lunun mal kaçırmaması için alacaklının ihtiyatî haciz koyacağına dair icra 
kanununda bir hüküm mevcud ise de bu işi derhal karşılayacak bir hükmü Kanun 
değildir. İcra Kanununda hüküm vardır. İhtiyatî haciz taleb edilebilir. İhtiyatî 
haciz dâvadan evvel ve sonra alacaklının koyduracağı bir tedbirdir. Bendeniz di
yorum ki; bir alacaklı alacağını hükme rapt ve bu da katiyet kesbettikten sonra 
ilâmı icraya vaz ve icar emri de borçluya tebliğ edildikten sonra uhdesindeki bir 
gayri menkulü kaçırarak alacaklının mahallî istifasım mutazarrır kılacak bir 
hareketi önlemek ve bu itibarla katiyet kesbetmiş bir ilâmı icraya vaz ve icra teb
liğinden sonra gayri menkul emvalinin ahara ferağmı derhal tebliğ ve icra 
kanununda bu hâdisenin bilâ hüküm iptali tazammun edeceğine dair bir hükmü 
koymaktır. 

Aziz meslektaşım üstad Salâh Yargı'ya hitab ediyorum : Buna mümasil ve 
bunu telif edecek zaten bir hüküm icra kanununda mevcud değil midir? Vardır. Bu 
da emvali gayri menkulenin meni müdahalesine aid bir hükmün sudurundan son
ra mahkeme kaleminde veya icradan tapuya da tezkere tebliğ edilmesi hükmüdür. 
Tapu dairesi gayri menkul üzerindeki bir meni müdahalenin tapuya işaret veril
mesini kanunen kabil iken icra kanununa bu yolda bir hüküm vazolunmasın. Bu 
itibarla vatandaşlann böyle mahkemeler, temyizde senelerce dâvalarını takib edib 
de hüküm istihsal ettikten sonra icra dairesine geldiği zaman, ne yapalım, borçlu 
emvali gayri menkulesini kaçırmıştır, gibi vaziyet ne için olsun. Bu itibarla icra 
kanununa bunu mâni bir hüküm konmasını rica ediyorum. Şu şekilde yapılacak 
gayri menkul tedavülünün kıymeti yoktur, diye bir hüküm konacak olursa borçlu 
her halde borcunu itfaya mahkûm ve mecbur olduğu vazifesinden kaçamak bir 
yolu düşünmüş olmayacaktır. Bu vaziyet ortadan kalktıktan sonra alacaklı gay
rimenkul üzerinde her an hakkını istifa edecek bir hak bulacak ve bu suretle 
adaletin tahakkuk ve infazına bir kolaylık bulacaktır. Bu yapılmadığı takdirde her 
zaman gayrimenkullerde bir kaçırma olacaktır. Bu vaziyette alacaklı mahkemeye 
müracaat ederek ve iptal dâvası tarikile üçüncü şahıstan hakkını istemeye kal
kacaktır. Borçlunun hilesinden dolayı ne için hem üçüncü şahıs mutazarrır olsun, 
hem de alacaklı mutazarrır olsun? Adaletin biran evvel infaz ve tahakkukunda 
maruzatımdaki esbabı çok ehemmiyetli buluyorum. Bendeniz zannediyorum ki, 
bu suretle vazedeceğimiz herhangi bir hüküm, çok sarih olarak söylüyorum, ik
tisadî hayatımızı takviye edecektir. Muhterem Salâh Yargı tarafından dermeyan 
edilen iddia bendenizin arzettiğim gayeyi temin ve ihtiyaca tekabül edecek bir 
mahiyette değildir. 

ADLİYE VEKİLİ FETHİ OKYAR (Bolu) - Hükmü ilâm kesbi katiyet ettik
ten sonra yapılacak olan, borçlunun borcunu ödememesi için tevessül edeceği 
böyle emvali gayrimenkule satışlarının menine dair buyurduğunuz mütaleayı 
nazarı dikkate alırız. (Alkışlar) 
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KÂZIM AZAMET (Antalya Delegesi) - Teşekkür ederim. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) - Bendeniz bir hukukî meselenin münakaşasını şu 

kürsüde yapmak istemezdim. Fakat çok rica ederim mesele şayanı ehemmiyettir. 
Muhterem arkadaşımız kendilerini haklı bir alacaklı ve onun iddia ettiği hakkı 
ilâma bağlanmış ve lâzimülinfaz bir hale gelmiş de, borçlusundan bu parayı istifa 
edeceği bir gayrimenkul varmış, tam ona müracaat edeceği zaman o gayrimen
kulun satıldığını tasvir ediyorlar. Yalnız bu alacaklının hakkını gözetecek kanun 
hükümlerini koymak vaziyetinde isek yapılacak muamele gayet basit olur. Çok 
rica ederim, tapu sicillâtı açıktır. Herkes gayrimenkul satışında tapu sicilindeki 
vaziyeti görür. Tapu sicilinde hiç bir ilişik görülmezse hüsnüniyet sahibi üçüncü 
bir şahıs bahis buyurdukları borçlu adamın gayrimenkulunu, böyle mal kaçırmak 
istediğini bilmediği halde, satın alabilir. Çok rica ederim. Bu suretle hüsnüniyet
le satın almış olan bir adamın teferruğunu nasıl bâtıl addedersiniz? Bu sefer de 
tapu sicillâtında hiç bir ilişik olmadığını görmüş, tapu senedi de eline verilmiş 
amma onun ferağı tarihinde fariğ bir ilâmla mahkûm olmuşmuş. O ilâm da icra 
dairesine infaz için vazedilmiş ve icra emrinin tebliği ile muayyen olan müddetin 
inkızası arasındaki zaman zarfında o satış yapılmış diye bâtıl addedilsin, nasıl 
olur bu? Eğer üçüncü bir şahısla bu adamın malını kaçırtmak için bilerek almışsa 
ve böyle bir şey yapıyorsa elbette onun için ahkâm vardır. Amma böyle hüs
nüniyetle almışsa elbetteki o muamelei ferağiye muteberdir. Çünkü aldığı malı 
samimî olarak ve iyi niyetle almıştır. İcra kanununda bir cezaî hüküm var. O da : 
Ortada haczedilecek malı bulunmaz ve fakat hâkim bu adamm, yaşayış tarzına 
göre mutlaka bir kazanç vasıtası olduğunu anlarsa onu cezalandırır. Bu hususta 
diğer bir şey arzedeyim: İcar ve isticar mukavelenamesile konturatlı bir evde otu
ran kiracı, konturato musaddak olduğu halde ve yalnız belediye pulunun yapış-
tırılmasile değil, imzaları tasdikli konturato ile bu kiralamak akdî tapuya kay-
dedilmemişse satış halinde yeni sahibi içindekileri pekâlâ çıkarabilir. Bu hakkı in
tifamı tapuya kaydettirmesi lâzımdır. Tapu sicillâtında kayıd görülmezse o gay
rimenkul satılabilir. Filan falandan alacağı varmış, bunu ilâma raptettirmiş, icra 
dairesine gitmiş diye kendiliğinden hüsnüniyetle satın alan adamım hukukunu ez
mek adil ve hakka uygun olamaz. Her ihtimalâtı kanunlar nazarı dikkate almak 
mecburiyetindedir. İptal dâvasında gayrikanunî hareket eden suiniyete karşı 
tamamile kanun hak bahsetmiştir. Bundan daha ileriye gidilemez. (Bravo sesleri). 
İhtiyatî haciz tabiatile yapılabilir, ne için zor oluyormuş? Bu gün gayet kolaylaş
tırılmıştır. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Başka mütalea yoktur, müsadenizle geçiyoruz. 
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MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ İLE 
İLGİLİ DİLEKLER 

Vekâlet Ordu Dairesi Reisi General Abdi Pandır hazır olduğu halde konuşul
du : 

Antalya (Korkuteli) ve Kırşehir'de birer askerî alay veya kıta bulundurul
masını istiyorlardı. 

Askerî kıtaların konuşunun daha ziyade askerî lüzum ve icablara göre tespit 
ve tayini iktiza edeceğinden bu dileklerin tervicine imkân görülemedi. 

İstimlâk edilen arazi hakkındaki ilişiğin kesilmesi için Kırklareli tarafından 
yapılan dilek ise pek yerinde görülerek vatandaşların haklarının bir an evvel veril
mesi ve muhtelif yerlerdeki yekûnu 400 000 lirayı tutan bu borçlara karşı vekâlet 
bütçesinde ancak 30 000 lira görüldüğünden 1939 senesinde yapılacak münakale 
ve varidat fazlası nisbetinde munzam tahsisat ile esası mühim bu borcun öden
mesi lüzumu kararlaştırılmış, ve bu hususta Maliye vekilimizin bu işi tahakkuk 
ettireceği vadi de alınmıştır. 

Memnu mıntakaların işaretlendirilmesi hakkındaki aynı vilâyet dileği de En-
cümenimizce nazarı dikkate alınması gerekli bir dilek olarak kaydedilmiş ve 
diğer dilekler hakkında verilen izahat da kâfi görülmüştür. 

BAŞKAN - Mütalea var mı?.. Geçiyoruz. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Vekil Faik Öztrak'ın huzuru ile dileklerin görüşülmesi yapıldı: 
Belediye işçileri : Dahiliye vekili Atkaracalar Belediye teşkilâtının yeniden 

kurulması hakkındaki Çankırı dileği için yapılan, tedkikat neticesinde nahiye 
merkezi nüfusunun 2000'den aşağı olmasından 1935'te belediyesinin kaldırıl
dığını; 

Çankırı'nın imâr plânı tatbikatı için istediği yardım parası meselesinin Baş
vekâlete umumî bir surette arzolunduğunu, diğer yerlerden istenilen belediye teş
kili işlerinin de tedkik edilip kanunî şartların husulünde icabeden muamelenin 
yapılacağını, ve alelûmum fakir olan belediyelerimizin gelirlerinin arttırılması 
için Büyük Millet Meclisi Parti grubunda yapılmakta olan etüdlerin bir an evvel 
intacı için teşebbüsatta bulunacağını bildirdikten sonra belediye memurlarının, 
tekaüd haklarının tanınmasına dair olan İsparta dileğine karşı umumî bütçeden 
temini mümkün olmayan ve fakat bir esasa bağlanması iktiza eden belediye 
memurları için bir sigorta usulünün tatbikina gidilmesinin düşünüldüğünü aynı 
vilâyet tarafından istenilen ve umumî meclis azaları seçiminde kaza belediye 
azaları gibi nahiye belediye âzalarının da reye iştirak ettirilmesi dileğinin de ted-
kika muhtaç olduğunu, 
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Belediye Bankasında istikraz etmek isteyen Maraş (Andırın) Muğla ve daha 
sair belediyelere karşılık göstermek şartile alabileceklerinin bildirildiğini, 

Belediyeler Bankasının 15 sene gibi uzun vade ile ikraz etmekte olduğu pa
raların faizlerinin % 5,5'a indirileceğini, 

İmar plânlarının tedkiki için belediyelere yardım etmek üzere 10 senede 
müsavi taksitlerle vatandaşlardan para alınmasına belediye meclislerinin 
salahiyetli kılınmasına aid olan Ordu dileğinin mevzuata uygun olmadığını, an
lattı. 

Belediyelerin hududları içindeki bina vergisinden Emlâk Bankası için bir his
se ayrılması işinin muvafık olmıyacağmı söyliyen Dahiliye vekilinin bu ifadesi 
Encümenimizce de muvafık görüldü. 

Nüfus işleri : Evlenme işlerinin hafifletilmesi hakkındaki Bilecik, Çorum, 
Denizli ve Yozgad dilekleri hakkında verilen izahata göre evvelce 600 kuruştan 
ibaret olan evlenme harç masrafının 261 kuruşa indirilmesinin kararlaştırıldığı ve 
evlenme kâğıtlarının da parasız verileceği, kayıdsız çocukların nüfusa kaydı, gizli 
nüfusun cezasız yazılması için Afyon, Çorum, Denizli ve daha sair vilâyetler 
dileğinin 2576 numaralı kanuna göre bir buçuk ay müddetle cezasız olarak yapılan 
bu nevi nüfus muamelelerinin görülen lüzum üzerine kayıdlarının bir sene daha 
uzatıldığı, bundan sonra bir daha uzatılma veya affının halk üzerinde ruhî ve iç
timaî bakımdan iyi bir tesir yapmıyacağı gibi mübalâtsızlığa da yol açacağı. 

Umumî tahrir yapılması için Ordu vilâyeti tarafından vaki dileğe karşı verilen 
izahattan yeni bir tecrübe tahrir kanun lâyihasının hazırlandığı öğrenildi. 

Nüfusu çok olan kazalara bağlı uzak mesafedeki nahiyelere kadar bütçe 
müsaadesi nisbetinde birer nüfus memuru tayininin Hükümetçe tahakkuk ettiril
mesi düşünülen gayelerden biri olduğu, 

Evlenmeyi teşvik için evlenmiyenlerden muayyen bir vergi alınması işinin 
henüz tedkik edilmeyen bir mevzu bulunduğu, anlaşıldı. 

Nahiye teşkilâtı istenen yerler : 
Bir çok vilâyetler dileklerinde istenilen nahiye teşkilâtı işinin birer birer ele 

alınarak yapılacağı, ve fakat Gediz'in kışın geçid vermemesi dolayısile 
Manisa'nın Muradiye Köyünün nahiye olmaya elverişli bulunmadığı neticesine 
varıldı. 

Başka vilâyetlerden istenilen kazalar : 
Zile'nin, Amasya, İnegöl ve Yenişehrin Bileciğe, Koçhisar'ın Kırşehir'e, 

Of'un Rize'ye, Ereğli'nin Niğde'ye bağlanma işinin vilâyetler idaresi kanunun
daki hükümlere göre tedkiki münasib görüldü. 
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İrtibatı değiştirilmesi istenilen köyler : 
Çorum, İsparta ve Niğde'nin irtibatı değiştirilmek istenilen köyler hakkındaki 

dilekleri üzerinde de duruldu. Ve yukarıda arzolunun kanun hükümlerine göre 
icablarınm yapılması muvafık görüldü. 

Kaza teşkili: 
Kırşehir Manisa ve Rize vilâyetlerince kaza teşkili lüzumu bildirilen yerler 

için bütçede tahsisat olmadığından bu sene yalmz icabeden tedkiklerin yapılacağı 
anlaşıldı. 

Kazaya tahvili istenilen nahiyeler hakkında da aym sebebler gösterilmiştir. 
Hükümet konakları: 
Hükümetçe alman 500 000 lira tahsisatla evvelemirde hiç binası olmayan şark 

vilâyetlerinden başlayarak garb vilâyetlerine doğru Hükümet konaklan inşasına 
bir plan dahilinde devam edilmekte olduğu, yangm ve sair suretle harab olan her
hangi bir yerinkinin tercihan yapılmasının tabiî bulunduğu ifade edilmiş ve bu da 
encümemizce muvafık görülmüştür. Bu esasa göre hareket edildiğine nazaran İs
tanbul'un Sarıyerde veya Büyük Derede, Samsun'un da Alaçam'da birer 
Hükümet konağı isteği de bu program sırasile yapılacaktır. 

Kireyli Hükümet konağı için toplanan paraların sahiblerine iadesi enirinin 
Beyşehrine verildiği öğrenilmiştir. 

Tam teşekküllü olması istenilen nahiyeler : 
Yirmi vilâyetin dileği olan bu işin tahakkuku için 300 000 lira kadar bir mas

rafa ihtiyaç olduğu, bunun da tahsisat kondukça tahakkukuna çalışılacağı ifade 
olunmuş ve bu ifade yerinde görülmüştür. 

Kırşehir jandarma dairesi için tahsisat konduğu, Adapazarı vilâyet teşkili hak
kındaki Kocaeli dileğinin imkân dahilinde olmadığına dair verilen izahat kâfi 
görüldü. 

Polis teşkilâtı: 
Birçok vilâyetlerden istenilen polis teşkilâtının teşmiline Hükümetimizce de 

çalışıldığı, dördüncü Büyük Kurultaydan bu güne kadar 66 yerde bu teşkilâtın ar
tırıldığı ve gelecek Kurultaya kadar da bir o kadar artacağı verilen izahattan anlaşıl
mış ve bu emniyet işinin bir an evvel tahakkuku temenniye değer görülmüştür. 

Köy işleri: 
Köy kalkınma işinin, Devlet mekanizmasınca hep birlikte kül olarak ele ala

cağı mühim bir dâva olup bazı idarelerimiz tarafından alman sathî tedbirlerden 
sarfınazar edilmesi için kati emirler verildiğini, köylünün kendi ihtiyaçları için 
kendi ihtiyar heyetlerile icabeden külfeti temin edebileceklerini ve salma işi için 
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de hazırlanan kanun projesinin Mecliste tetkik edilmekte bulunduğunu beyan 
eden Dahiliye vekilimizin bu beyanatı bir çok köylülerin dileği halinde görülerek 
tahakkuku temennisi kararlaştırılmıştır. 

Köy kâtiblerinin kaldırılması hakkındaki Maraş dileğinin de aylıklı kâtib kul
lanılması mecburiyetinin kaldırılması suretile yerine getirildiği anlaşılmıştır. 

Mahallî idarelerden alman neşriyat hissesinin kaldırıldığı, Kayseri'nin köy 
birlikleri hakkındaki isteği ile vekâletin ilgileneceği söylendi ve diğer dilekler 
üzerinde vekâletçe yürütülen mütalealar encümenimizce de yerinde görüldü. 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Söyleyeceklerim köylü işleri üzerinde 
ve hepimizin malûmudur. Fakat bir defa daha hatırlatmış olayım. 

Köylü Devlete vergi verirken kendisinde bir huzur ve emniyet vardır. Çünkü 
gerek alınışında ve gerek sureti sarfında düzgün formüller olduğunu gözü ile 
görüyor. Sarfiyatın Divanı muhasebattan geçtiğini ve icabederse Büyük 
Kamutayın Hükümetten hesab istediğine kani olduğu için şüphesi kalmıyor. 
Fakat köy kanununda köylünün hesab soracağına dair bir kayıd yoktur. Yalnız bir 
şey vardır. Köy ihtiyar heyeti muhtardan aylık hesaplar ister. Fakat köylünün ihti
yar heyetine emniyeti yoksa ihtiyar heyetinin hüsnü niyetle verdiği hesabın ne
reye sarfedildiğini bilmez. Onun için bir çok dedikodular yapılıyor. Bu hususta 
köy kanununa; köylü ihtiyar heyetinden muayyen bir zaman zarfında hesab ister 
kaydının konmasını rica ediyorum. 

İkinci nokta; malûmu âliniz köy mühürlerinin hüsnü muhafazası hakkında 
köy kanununda madde vardır. Fakat bu gün köylerde bu madde hükümleri tatbik 
edilmiyor. Bu mühürler köy muhtarlarının ve bekçilerinin cebinde taşmıyor. Eğer 
bu kanunun kabiliyeti tatbikiyesi yoksa değiştirilmesini rica ediyorum. Bir nokta 
daha vardır. Müsaadenizle arzedeyim : Köy kanununda köylü mektebini kendisi 
yapar diye bir hüküm vardır. Köylü bütün vatan dertlerine şehirlilerle birlikte 
ortak olduğu halde ve şehir mektebleri Devlet bütçesinden yapıldığı halde böyle 
elli haneli, yüz haneli bir köye 3 000, 5 000 liralık bir mekteb yapacaksın demek, 
onları buna mecbur etmek mallarını haczettirerek onları mutazarrır etmeyi 
yerinde bulmuyorum. Bunun devlet bütçesinden yapılmasını rica ediyorum. 
(Alkışlar). 

HÜSNÜ GÜVEN (Bursa Delegesi) - Aziz arkadaşlar, maruzatım İnegöl'ün 
ve Yenişehir'in Bileciğe bağlanması hakkında olacaktır. İnegöl ve Yenişehir'in 
bütün alış verişleri Bursa ile yapılmaktadır. Halkın Bileciğe bağlanması için 
hiçbir temayülü yoktur. Çünkü İnegöl ve Yenişehir Bursa'ya daha yakın bir 
vaziyettedir. Bilecikle hiç bir münasebeti yoktur. Bunun da tahakkuk imkânı yok
tur. Bendeniz İnegöüüyüm. Bunu dilek halinde bile duyduğum zaman çok büyük 
bir heyecan duyuyorum. İmkânı olmayan bir arzunun mahallî idare ve meclisi 
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umumileri meşgul etmemesi ve benim gibi bundan heyecan duyacak 100 000 
vatandaşın müteessir olmaması için bu dileğin heyeti umumiye namına reddini 
rica ediyorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Muhterem arkadaşlar, bu raporda tam teşkilâtlı 
nahiyeler isteniyor ve bunlar mümkün olduğu kadar teşmil olunacaktır diye ifade 
olunuyor. Malûmu âliniz idarenin ilk kademesi nahiyedir. Nahiye müdürleri 
kavanini devletin kâffesini tatbikle mükelleftir. Kaymakam gelen evrakı havale 
eder, fakat nahiye müdürleri bizzat bunu tatbik ederler. Bazı tam teşkilâtlı 
nahiyelerde nahiye kâtiblerinin, nüfus memurlarının bazıları vilayetlerde kalem
lerde çalıştırılıyor. Halbuki nahiye müdürlerine köy kanunu, köy kalkınmasından 
başka bir çok vazifeler de tahmil edilmiştir. Bazan öyle oluyor ki, nahiye müdür
leri vazife dolayısile köylere giderek merkezde bulunmuyorlar. Bu yüzden gelen 
evrak aylarca jandarmanın masası üstünde bekliyor. Bendeniz muhterem Dahiliye 
vekilinden rica ediyorum böyle tam teşkilâtlı olan nahiyelerin kaza ve merkezi 
vilâyette çalışan memurları muhakkak nahiye merkezlerine iade etsinler. 

RAŞİD USUMU (Çanakkale Delegesi) - Muhterem arkadaşlarım, Çanakkale 
vilâyetine bağlı bütün köylerde yapılan köy bütçelerine köyün gerek mecburî ve 
gerek ihtiyarî işlerile alâkası olmayan tahsisatlar koydurulmakta olduğundan 
zaten Devlet vergisini vermekte zorluk çeken köylüler ihtiyaç içinde kıvranmak
tadır. Binaenaleyh bu şekilde eğri doğru toplanan bu paralar da köyün kendi ihti
yacına sarfedilmeyip idare âmirlerinin istek ve dilekleri üzerine köyle hiç bir 
alâkası olmayan mahallere sarfedilmektedir. Müstacelen bu işe nihayet ve
rilmesinin yüksek Kurultayca nazarı ehemmiyete alınmasını dilerim. Malûmat 
hâsıl olmak için iki köye aid bütçeyi de takdim ediyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Bütçeleri neden okumadın? 
RAŞİD USUMU (Çanakkale Delegesi) - Bütçeleri de okuyayım : Köylerde 

ebe yoktur. Bunu halktan birisi yaparsa dolandırıcı diye yakalarlar. Eşme Durağı, 
damızlık mubayaası ve iaşesi, kollektif fidanlık, arteziyen kuyuları, müşterek 
neşriyat, mahallî idareler banka hissesi, köy kâtibleri, sağlık koruyucusu, buğu 
sandığı, mekteblerde tavuk, tavşan istasyonları (gülüşmeler), yatılı okul inşası, 
bulaşık hastalık, Edirne talebe yurdu, tatil obası, çeşitli masraflar ve buna 
mümasil bir çok işler için tahsisat koydurulmaktadır. Bunları şimdi bütçeden 
çıkardım. İdarei hususiyemizde tavuk ve tavşanlar için 100 lira konmuştur. 

ABDÜLKADİR GÜNEY (Çorum Delegesi) - Sayın arkadaşlar, evvelce hatib 
arkadaşlarım tarafından köy kâtibleri hakkında söylenen sözler çok yerindedir. 
Yalnız bendeniz de şunu arzetmek isterim ki köy kâtibleri bu gün köyün köylünün 
başına belâ kesilmişlerdir. 
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Arkadaşlar, köyden hükümetin almış olduğu vergi miktarı 500 lirayı 
geçmezken köy kâtibleri 500,600,700 liralık bütçeler tatbik ederek suiistimallere 
girmekte olduğunu bütün köylü acıyarak görmektedir. Binaenaleyh bu parayı, 
verdiği halde hiç olmazsa köy kanunundan ve köy kanununun tatbikinde köy 
kâtiblerinden istifade etse, bu dahi yoktur. Zira tayin edilen köy kâtibi 10-15 lira 
maaşlı kâtiblerdir. Bu kâtibler kendi bütçelerini tanzim etmesini bilmiyorlar, köy 
kanununu tatbik etmesini ne bilecekler. Esasen köydeki muhtarların bir çoğu da 
cahildir. Köy kâtibleri bunların cehaletinden istifade ederek bu parayı suiistimal 
etmekte ve köylüyü ezmektedirler. Bunun için ya köy kâtiblerini tam manasile 
köy kanununu tatbik edecek bir şekilde ıslâh etmeli ve yahud bunları tamamile 
kaldınb köylüyü kurtarmalıdır. 

BAŞKAN - Başka bir mütalea var mı?.. 
DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Arkadaşlarımın, Dahiliye vekâle

tine müteallik olan dilekleri etrafındaki mütaleatı bir kaç noktaya irca edilebilir. 
Bunlardan bir tanesi tam teşekküllü nahiyelerde bulunan memurların nahiyelerde 
bırakılmayıp vilâyet ve kaza merkezlerine şevki işidir. Bununla alâkadar olacağım 
ve buna mâni olmıya çalışacağım. Bunun mahiyetini bilmiyorum. 

İnegöl ve Yenişehir'in Bileciğe bağlanmasına matuf olan beyanata gelince; 
muhterem arkadaşlarım, benden bu mevzu üzerinde bittabi ferî vaidler beklemez
ler. Tedkik mevzuudur, tedkik ederiz. Hangi kazanın hangi vilâyete raptı mem
leketin ve kendilerinin ihtiyaçlarına daha uygunsa kanunların gösterdikleri 
merasime tâbi olarak yapar ve işleri yoluna koymıya çalışırız. 

Köy derneklerinin köy bütçeleri üzerinde murakabe salâhiyetleri olmadığın
dan bahsedildi. Sayın arkadaşlarımın malûmudur ki, köy bütçelerini köyler 
yaparlar. Bunların hesabı katilerini köy dernekleri yapar. Binaenaleyh bunların 
üzerinde kontrolleri vardır. Bu haklarını kullanmak istiyenler varsa kullanabilirler. 
Mamafih yok zannedenler varsa buna bir tamimle nazarı dikkatlerini celbederiz. 

Köy kâtiblerinden beklenen hizmetleri yapmadıklarını ve bilâkis köylüleri 
izrar ettiklerini buyurdular. Köy kâtibleri meselesi daha evvel de vekâletin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve bunun için vilâyetlere buna dair emirler verilmiştir. Bir 
köyün behemehal bir kâtib tutmasına dair bir mecburiyet yoktur. Bu tebliğ 
edilmiştir. Hükümetin köy ihtiyar heyetlerinden istediği şey aldıkları ve verdik
lerinin mevzuata uygun mazbut bir hesaba müstenid olmasıdır. Bunu isterse köy 
muhtarı yapsın isterse okur yazar birisi tutsun, isterse köylerde kâtibler tutsun, 
isterse birkaç köy bir kâtible bu işi görsünler. Hatta isterlerse hiç kâtib tutmasın
lar. Yalnız hesablarda karışıklık olmayacak bir şekil bulunsun. 

Ondan sonra diğer bir mevzu kaldı. O da köy borçları ve köy borçlarile 
köylüye tahmil edilen salmadır. 
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Bu salma mevzuu bir müddetdenberi Hükümeti işgal etmektedir. Dahiliye 
Vekâletine gelmezden evvel o mesuliyeti üzerinde taşıyan arkadaşlarım bunu 
hesaba katmışlar ve bu salmaların haddi makule ircaı için lâzımgelen tebligatı 
yapmışlardı. Bendeniz o mesuliyeti aldıktan sonra bazı şikâyetleri ben de işittim. 
Arkadaşlara bu husustaki vazifelerini tavzih edecek tebligat yaptım. Bunda o 
kadar ileri gittim ki, bu senenin dördüncü ayında yaptığım bir tebliğde bunun 
köylere varıncaya kadar iblâğını istedim. Tâ ki, bunun haricinde muamele yapıla
cak olursa köylü bunu biz bilmiyoruz diye bir mazeret serdetmesin. Köy borçları
na köylünün mecburî ve ihtiyarî hizmetlerile alâkası olmayan ve bunların, 
haricinde olan bazı işler için tahsisat konulduğundan da bahsettim. Yani bunların 
önüne geçememek için çok, sarih tebligat yapılmıştır. Bu gün aldığımız malûma
ta göre yaptığımız tebligat tatbik ediliyor. Ne zaman tatbik edilmediğini duyarsak 
alâkadar hakkında lâzımgelen muameleyi tatbikte tereddüd edecek değiliz. 

Bu salma işi bir mükellefiyet olmak itibarile kanunun çizdiği hudud haricine 
çıktığı veya kanunun istilzam ettiği adalet haricine çıktığı takdirde elbette tesiratı 
çok fazla olur. Haksız mükellefiyete tâbi olan veya tahammülünden fazla 
mükellefiyete tâbi olan insanların şikâyet etmesi gayet tabiidir. Bunu biz bir 
taraftan yaptığımız tebliğlerle önlemiye çalışmakla beraber diğer taraftan da daha 
kuvvetli bir müeyyideye bağlamak için Meclise bir kanun lâyihası takdim etmiş 
bulunuyoruz. Bu meclis ruznamesine de alınmıştır. İnşallah yakında çıkarsa köylü 
daha kuvvetli bir müeyyide ile bu rahatsızlıktan kurtulmuş olur. (Alkışlar) 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Köylünün hesabmı vaktinde alabilmesi 
için köy kanununda böyle bir kayıd yoktur. Eğer tamimde böyle bir şey varsa 
bilmiyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Bütçeyi onlar yapar, 
hesabı onlar görür. 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Bütçeyi ihtiyar heyeti yapar, köylü 
katiyen karışmaz. 

OSMAN GÖNEN (Balıkesir Delegesi) - Sayın vekilimiz çok güzel izahatta 
bulundular. Köy bütçelerini köylü kendisi yapar; buyurdular. Fakat benim dört 
senelik görüşüme nazaran tatbikatta köylünün bununla zerre kadar alâkası yoktur. 
Maalesef ihtiyar heyeti hazırlıyor, ihtiyar heyeti sarfediyor. Köylünün sarfiyattan 
haberi bile olmuyor. İnşallah yapıldığı söylenen tamimden sonra böyle şeyler 
artık yapılmaz. 

BAŞKAN - Dahiliyeye aid olan dilekler bitti. Yarım saat fasıla veriyorum. 
Kapanma saati: 17.05 
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İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati: 17.35 

BAŞKAN - Hilmi Uran 
KÂTİBLER : Cavid Oral (Niğde), Hilmi Atlıoğlu (Ankara Delegesi) 

BAŞKAN - Celse açıldı. Maliye vekâletine aid dileklere geçiyoruz. 

MALİYE VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Maliye Vekâleti dilekleri, Vekil Fuad Ağralı'nın huzuru ile incelendi: 
Vergiler üzerinde türlü dilekler : 
Hayvanlar vergisi : Hayvanlar vergisine temas eden ve bir kısım yerlerden 

vaki dilekleri üçe ayırmak mümkündür: 
Afyon, Ankara, Antalya, Bilecik gibi bir kısım vilâyetlerimiz çift hay

vanatının vergiden istisnasını; Çorum, Erzincan, Erzurum gibi bir kısım yerler de 
hayvanlar vergisinden tenzilât yapılmasını; Bolu ve Tekirdağ gibi diğer bir kısım 
yerler ise sağmal inek, koyun ve keçilerle kısır veya henüz doğurmamış olanlar
dan ve erkek hayvanlardan vergi alınmamasını diliyorlar. Cumhuriyet 
Hükümetinin köylü lehine olmak üzere her fırsattan istifade ederek vergi ten
zilâtında bulunduğu ve 1931 senesindenberi gerek vasıtasız; gerek vasıtalı 
vergilerde yapılan değişikliklerin hep köylü yükümünün hafiflenmesine matuf 
olduğu ve şimdiye kadar yapılan tenzilât yekûnunun elli üç milyonu geçtiği, hay
van vergisinin de bu meyanda 1931, 1936 ve 1937 de olmak üzere üç defa 
indirildiği, at, kısrak gibilerininkinin de son senede büsbütün kaldırıldığı, çift 
hayvanatının istisnası üzerinde yapılan İsrarlara rağmen tatbiki müşkül 
görüldüğünden umum sığır hayvanatından % 50 tenzilât yapıldığı Maliye vekili 
tarafından rakamlara müsteniden izah edilmiştir. 

Yol, müsakkafat ve arazi vergisi bakayasının afifi hakkındaki Ankara, Aydm, 
Bilecik, Gümüşhane, İçel ve İzmir dilekleri üzerinde de durulmuştur. Yol vergisi 
bakayasının affı veya borçluların çalıştırılarak borçlarının ifâsı gibi muhtelif 
vilâyetler dileklerile encümen müzakeresine iştirak eden arkadaşların teklifleri 
gözden geçirildi. Bedenen mükellefiyet taahhüd edenlerin bu mükellefiyeti ifâ 
etmedikleri takdirde % 50 ceza vermeleri, ve nakid taahhüd edenlerin borçlarını 
vermedikleri takdirde cezaya tâbi tutulmalannda adaletsizlik fikri incelendi ve 
netice itibarile bedenî mükellefiyet taahhüd edenlerin nakde tahvillerinde alınan 
cezanın ancak kendisine doğrudan doğruya yapılacak tebliğe hasredilmesi 
hususunda araştırmalar yapılması ve bu adaletsizliğin izalesine aid tedbir alın
ması ve yol kanununun yenilenmesi kararma varıldı. Yol vergisi bakayasından 
tahsili mümkün olmayanların esasen kaydinin terkini cihetine gidildiği ifade 
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olundu. Yol vergisi esasında da müterakki sistem tatbik edilmek üzere yeni bir 
değişiklik yapılması teklif olundu. 

Arazi vergisi bakayasının son zamanlarda 3586 numaralı kanunla 1935 malî 
yılı sonuna kadar olanlarının affedilmesine ve vergi bakayasının tasfiyesine aid 
kanunlar da 1929 malî yılı sonuna kadar olan senelere aid emlâk ve bina vergi-
lerile kesri munzamlarından olan borçların % 60'inin 1935 senesi içinde ve yahud 
% 75'ini 1935 senesi nihayetine kadar ödiyenlerin zam cezalarile birlikte geri 
kalan borçlarının terkin olunmasına göre başka yapılacak bir muamele kalmadığı 
ve esasen fakir bütçeli olan hususî idarelerin gelirlerine de tesiri olacağı anlaşıldı. 

Motorlu değirmenlerde köylünün öğüttüğü undan muamele vergisi alınma
ması hakkındaki Aydın ve Edirne dilekleri de uzun uzadıya konuşuldu ve mak-
tuiyete bağlanması gibi teklifler yapıldı. Netice itibarile köylülerin ve fakir halkın 
zatî ihtiyaçlarını karşılıyan eleksiz valssız köy değirmenlerinden halen istisnası 
kabul edilmiş olan 10 beygir kuvvetinin 40 beygire çıkarılması Maliye vekâle
tince de muvafık görülmüştür. Matrahın değiştirilmesi hakkındaki teklifler ise 
yerinde bulunmadı. 

Buğday koruma vergisi üzerinde de faydalı görüşmeler yapıldı. Kısmen mah
sup suretile alman ve 500 000 lira cibayet masrafı olan bir vergi olduğu da ileri 
sürüldü. Yapılan bütün münakaşalardan sonra kolaylık ve tatbikat noktai nazarın
dan bu verginin muamele vergisi ile birleştirilerek bir vergi halinde alınmasının 
tedkik edilmesi kararlaştırıldı. 

Köylerdeki bina vergilerinin kaldırılmasına dair olup Bilecik ve Bursa 
vilâyetleri tarafından yapılan dilek de tedkike değer görüldü. Senevî gayrisafî 
iradı 25 lira ve köylünün kendi oturmasına tahsis etmiş olduğu binalar vergiden 
muaf ise de bu nisbetin bir az arttırılması lüzumu ve bağ ve bahçelerde alât ve 
edevat deposu olarak kullanılan ve ticaret mevzuu teşkil etmiyen binaların sahih
lerinin esas meşguliyetleri ne olursa olsun mücerred olarak kanun hükmünden 
istifadelerinin temini zarurî görüldü. 

Muhtaç zürraa arazi tevzii için İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Manisa, Maraş ve Samsun dileklerine karşı verilen izahattan Devlet 
elinde olanların muntazaman dağıtıldığı ve bu işin esaslı ve millî bünyemize 
uygun bir surette halli için de bir kanun projesinin hazırlanmakta olduğu anlaşıldı. 

Emvali metruke tarlalarının şagillerine borçlanma suretile verilmesine dair 
olan Trabzon dileğinin muhtaç çiftçilerden ise verilebileceği bildirildi. 

Borçlu olanlara Emlâk Bankası tarafından da Ziraat Bankasınca yapılan 
kolaylığın gösterilmesi, yani bankanın kendi üzerine alıb da harice satılmış olan-
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lannın eski sahihlerine farkının iadesile borcun taksitlendirilmesi tespit olundu ve 
icabeden kanunî muamelenin yapılması kararlaştırıldı. Bu borçlular hakkında 
şimdiki tahrir kıymeti üzerinden borçlandırılmak suretile bir hafifletmiye tâbi 
tutulmaları veya borcun ödenmemesinden ötürü satılığa çıkarılanların taayyün 
eden kıymet üzerinden tekrar evvelki sahibine iadesi gibi tekliflerde de bulunuldu. 

Emvali metruke işlerinin hemen her sene borçlular hakkında bir hafifletme 
ameliyesi ile neticelendiği ve geçen sene de Büyük Millet Meclisi Parti Grubunun 
kararile son hafifletme kanununun yapıldığı halde bu dâvanın devam etmesi kati 
bir hal çaresinin Parti Grubunca tekrar araştırılması lüzumu araştırıldı. 

Çeltik muamele vergisinde ibtidaî madde payı ayrılması dileği, buğdayda 
olduğu gibi çuval payı varsa tabiî görüldü. 

Diğer dileklerin bir kısmının esasen yerine getirildiği veya getirilmesinin 
mutasavver olduğu, bir kısmının ise imkân dahilinde bulunmadığı hakkında veri
len izahlar da tatminkâr görüldü. 

Eski tekaüd kanununa göre tekaüd edilmiş ordu mensublarının terfihi hakkın
daki istek tedkike değer görülmüştür. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? 
HALİL DİLMAÇ (Çanakkale Delegesi) - Arkadaşlarım; söyliyeceğim sözün 

iki dakikadan fazla uzamayacağını ön söz olarak arzetmek isterim. Söyliyeceğim 
mevzu eski tekaüd kanununa aittir. Tekaüde sevkedilen ordu mensublan hakkın
da olacaktır. 

Arkadaşlarım bu mevzu üzerine dört ay evvel Büyük Millet Meclisi vaziyed 
etmiştir. Fakat o zaman bu mevzuu ortadan kaldırmak için 14 milyon lira gibi 
büyük bir paraya ihtiyaç olduğu ve maddî imkânsızlıklar karşısında o gün bugün 
ortadan kalkmamıştır. Encümende kudretli ve sayın Maliye Vekilinin yaptığı ted-
kikler neticesinde bu miktarın 14 milyon değil ancak 4-5 milyon lira raddesinde 
olduğu hakkındaki beyanatını samiin sıfatile bulunurken işittim. Arkadaşlar bili
yorsunuz ki, yer yüzünde medeniyetin yüksek merhalesine çıkmış olan mil
letlerde bazı kusurlar ve eksiklikler görülebilir. Bunların hakkında efkârı umu-
miyede leh ve aleyhte tefsirlere yol açar. Bu eksiklikler bazı zaruretler yüzünden 
kalkmıyabilir. Fakat bazı kusurlar vardır ki, bütün efradı millet bu kusurlar 
hakkında tamamen müttefiktirler ve bunun bir an evvel ortadan kalkması efkârı 
umumiyece bir zaruret halini alır. Çünkü heyeti umumiye bu şekildedir. Tasavvur 
edelim, vatan işlerinde fakat aynı rejim dairesinde, aynı maksad için ve aynı ga
yeye ulaşmak için hizmet etmiş, kanunun çizdiği hududu bitirmiş, tekaüde 
sevkedilmiştir. Fakat bir talihsizlik yüzünden ay yahud gün evvel tekaüd muame
lesi intaç edilmiş bir yurddaşla ondan sonra yeni kanunla tekaüd edilmiş vatan
daşlar arasında bir fark vardır, öyle bir fark ki bire altı, yedi, sekiz nisbetinde bir 
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fark. Bu cumhuriyet kanunlarının bugün en önem verdiği yurddaşlar arasındaki 
birlik ve beraberlik meselesini biraz rencide ediyor. Sonra bu tekaüdlerin 
ekserisinin yaşları altmışı geçmiş sayılan da gün geçtikçe azalmakta, mahdud bir 
şekil olmaktadır. Binaenaleyh bunların yaptıkları büyük hizmet ve fedakârlığa 
mukabil öldükten sonra ailelerine bir hayat yadigârı olarak bırakacakları bir tas 
çorbayı zannederim ki Büyük Millet Meclisi esirgemez, büyük kudret gösteren 
sayın Maliye vekilimizin de buna bir tedbir bulacağına asla şüphemiz yoktur. 
Tekrar arzediyonım, gün geçtikçe bu fedakâr vatandaşların sayısı azalmaktadır, 
onun için bunların sayısı azalmadan yakın bir zamanda bu hususta tedbir alın
masını Maliye vekilimizden bütün halk namına rica ederim; sonra şu meseleyi 
Büyük Millet Meclisinde vaziyet müzakere edildiği zaman bir taşra murahhası 
olarak arzedeyim ki yurdun her tarafında sevinçler belirmiştir. Bu sevinç yalnız 
muayyen şahıslara değil bütün bir yurd meselesi olduğu için herkes sevinmişti. 
Buna imkânı maddî bulunmadığı zaman da yine bir yeis ve keder uyandırmıştır. 
Onun için artık bu kusurun ortadan kalkması zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 
(Güzel sesleri, alkışlar). 

GALİB GÜLTEKİN (Konya) - Benim söyliyeceğim gayet kısadır. Diğer 
dilekler meyanmda yol vergisinin köylü için çok olduğu hepimizin malûmudur. 
Maliye vekilimiz lütfen ne yapıb yapıb bunun tenzili cihetini araştırmasını rica 
edeceğim. Bu tenzil dolayisile hâsıl olacak farkı iş ve meslek sahibi bulunan 
bayanların da yol vergisine tâbi tutulmasını ve bu suretle teşne bulundukları 
müsavatın temin edilmesini rica ediyorum. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

FİKRET ATLI (Giresun) - Muhterem arkadaşlar; memlekette alman üç şekil 
vergiden insanların ve emlâk üzerinden alınanlar onların kazancı üzerinden 
alınıyor. Halbuki hayvanlar üzerinden alınan vergiler aded üzerinden alınmak
tadır. Memleketimiz o kadar büyük ve dağımk vaziyettedir ki yurdun bir 
köşesinde olan hayvanın kazancı ile diğer ucunda olan hayvanın kazancı arasın
da çok büyük fark vardır. Meselâ İstanbul mıntakasında bir koyun senede dört lira 
kâr bırakırken Anadolunun diğer bir köşesinde bir lira bırakmaktadır. Memleketin 
bir tarafında % 40 nisbetinde diğer tarafında % 5 nisbetinde hayvan vergisi alını
yor demektir ki bu suretle sarih bir haksızlık göze çarpmaktadır. Vergiyi, kabil 
değil midir ki hayvanların kazancı üzerinden almsa, hayvanından az kazanan az, 
çok kazanan çok verse. 

DURAK SAKARYA (Gümüşhane) - Bir arkadaşımız burada kadınların yol 
mükellefiyetinden bahsettiler. (İş gören kadınlardan sesleri). Bendeniz bunu biraz 
mahzurlu gördüğüm için huzuru âlinize geldim. Biz, kadınlara her hakkı verdik, 
onlardan hiç bir hakkı esirgemedik fakat onların bazı müstesna hallerinden dolayı 
bu vergiye tâbi tutulması doğru değildir. (Gülüşmeler). 
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GALİB DEMİRER (Afyon Delegesi) - Sayın arkadaşlarım; Maliye vekâleti 
ile ilgili dilekler arasında gözüme çarpan bir fıkra var : Vergi bakayalarının affı. 
Malûmu âliniz af esas itibarile çok iyi ve hoş bir iştir. Fakat içtimaî nizamın 
muhtelif bölümlerinde vazife almış vatandaşların bir kısmı seve seve vergi 
mükellefiyetini ödedikten sonra, aynı hal içinde olan, cebinde, kasasında para 
bulunan, fakat vergi vermek hususunda muktedir ve muannid vaziyetinde bulu
nan vatandaşlar bu aftan mutlak olan, kudreti olmayan vatandaşlar istifadeli bir 
bahşayişten istifade ettikleri zaman da hâsıl olan manzara gününde ve vaktinde 
vergisini veren korekt vatandaşlar üzerinde yaptığı bir aksülameldir. Saym 
Hükümetimiz halka bu lûtfu zaman zaman yapmaktadır. Fakat bu arzettiğim 
sebeblerden dolayı gününde vergisini verenler için bir ceza mahiyetindedir. 
Bendenizce bu af gücü yetmeyen vatandaşlar için yapıldığı zaman çok yerindedir. 
O zaman gününde vergisini vermiyen sırai hali bulunan, kudreti yetişen vatan
daşlar; gününde vermedikleri için derhal bir ceza tertib etmelidir. Halbuki bu ceza 
gününde vergilerini verenlere tatbik edilmiş oluyor. Biz vergi mükellefleri arasın
da bu vaziyetin tevlid ettiği hoşnudsuzluğu zaman zaman dinledik. Bu arzettiğim 
kanaatte bu dinlenmelerin muhassalasıdır. Ümid ederim ki Sayın Maliye vekili
miz nizamı içtimaî hâdisesi olan bu dileği nazarı itibare almak lûtfunda 
bulunurlar. Vergi bakayalarının neden hâsıl olduğu noktasında kendimizce vâsıl 
olduğumuz netice, vergi tahsil işlerinde bir tevhid esası olmamasıdır. Malûmu 
âliniz bir mükellef 5-10 vergi ile mükelleftir. Yol tahsilatı gününde yol vergisi 
tahsildarı, emlâk vergisi için emlâk tahsildarı... Muhtelif zamanlarda vatandaş 
zaman zaman vergi mutalebatı ile karşılaşıyor. Bu arada her mükellef ve her 
vatandaş ve aşağı yukarı hepimiz kendisinin şahsî bütçesini tanzim itiyadında 
olmadığımız için Devlete verdiği vergilerin hesabını tutmaz. Bir gün gelir bakaya 
diye istenen verginin hangi matrahtan ve kaç nisbetinde olduğunu bilmez. Eğer 
bunu sorarsanız tahsildar efendi de bunu size izah edemez. Vergi idaresinden 
sorarsanız mutlak olarak 1936 senesinin bakayası der. Hangi matrahta olduğunu 
izah edemez, içinden çıkamaz. Bir aralık Maliye vekâleti vergi karnesi çıkarmıştı. 
Bunun da esaslı bir faydası olmadı. Bir mükellefin kaç kalem vergisi varsa, ben 
bilmiyorum, eskiden varmış. İçimizde yaşlı olanlar belki hatırlarlar, bir kâğıd 
üzerine çıkarılıp mükellefe tebliğ edilirmiş. Mükellef de ona göre kendi bütçesi
ni ayarlar böyle bir usulün vaziyetin tanzimi noktai nazarmdan gerek vatandaş, 
gerek devlet için kolaylık olacağı fikrindeyim. Bunu bazı vilâyetlerde tatbik 
ettiğimiz zaman çok faydalarını görmüşüzdür. Sonra af meselesine geçeceğim : 
Bendeniz vaziyeti müsaid olanlar için af, vaktinde iktidarları varken vergi 
borçlannı ödemedikleri için kendilerine ceza vermek suretile aftan matlûb olan 
adaleti temin etmelidir, aynı zamanda vergilerin tarhı sırasında mükellefler 
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üzerinde adaleti gözetmek noktasından ona göre tevzi yapılmasını ve mükellef ile 
maliye arasındaki işlerin tanzimini kabul buyurursanız temenni ederim. 

ŞÜKRÜ NAYMAN (Kayseri Delegesi) - Sayın arkadaşlar, arkadaşımızın 
birisi yol vergisinin tenzilinden bahsettiler. Yol vergisinin miktarı bunun da sara
haten ve katî olarak tespit edilmiş değildir. Bu, vilâyet meclisi umumilerine aid 
bir keyfiyettir. Vilâyet umumî meclisleri bunu yer yer kendi vaziyetlerine göre 
tespit ederler. Binaenaleyh, yol vergisinin tenzilini biz vilâyet umumî meclis
lerinden taleb edersek daha doğru olur. 

Arkadaşımızın birisi de hayvanlardan kazanç temin ettikleri nisbette hayvan 
vergisi alınsın talebinde bulundular. Şimdi böyle yer yer memleketteki hayvan 
kazançlarını tespit etmeye filhal imkân yoktur. Eğer Maliye vekâleti bunu tespit 
etmiye kalkacak olursa yeniden bir teşkilât yapması ve hayvanların tesbiti için bir 
sürü masrafa ihtiyaç vardır. Binaenaleyh şayanı kabul olmıyan bir temennidir. 

Bendenizin asıl arzetmek istediğim bir fıkra vardır ki onu da encümen nazarı 
dikkate almıştır. O da; amelei mükellefenin vakti muayyeninde vazifesini yap
mamasından dolayı ceza ile tecziye edilmesi keyfiyetidir. 

Arkadaşlar; şahsen bedenî mükellefiyeti teahhüd eden bir vatandaş bu teah-
hüdünü kanunen muayyen olan müddet zarfında ödemediği takdirde de onun için 
cezaî mesuliyet yoktur. Fakat o vatandaşın bu teahhüdünü ifâ etmemesi 
takdirinde ona muayyen bir miktarda zam yapıyor. Zaten bizde bedenî mükelle
fiyet ifasını teahhüd edenler muhakkak fakir halk ve köylü sınıfıdır. Parası olan 
vatandaş lâzım olan parayı verir ve yolu başka birisi yapsın der. Binaenaleyh 
esasen fakir vaziyetinden dolayı bedenen mükellefiyeti deruhde eden bir vatandaş 
herhangi bir sebeb ailesinin rahatsızlığı ve derdi maişeti dolayısile ve buna ben
zer sair haller yüzünden vaktinde gelib çalışmazsa o vatandaşa bir de ayrıca, bir 
ceza verilmesi doğru değildir. Bu ceza işinin amelei mükellefeden kaldırılarak; 
mükellefiyetini vaktinde ödemezse bunların da diğer mükellefler gibi para 
mükellefiyetine tâbi tutulmasını rica ederim. 

ALİ CANİB SÜMER (Konya Delegesi) - Bendeniz yeni tahrir edilen arazi 
vergisinden bahsetmek istiyorum. Bu usulsüz yapıldığından köylü bunu anlıya-
mamıştır. Vergiye matrah ittihaz edilecek şeyi kavnyamaması yüzünden meraları 
ve ekime yaramıyan yerleri üzerlerine kaydettirmişlerdir. Çünkü köylü tahrirden 
evvel tenvir edilmemiştir. Hali olan sahibsiz arazileri var, bunlara köylü mülkiyet 
iddia ederek kendi namlarına yazdırmışlardır. Fakat sonra vergiler tahakkuk edib 
ihbarnameler gelince gözleri açıldı. Bunların nisbeti bir değil, iki üç değil beş 
mislidir. Bunun için bendeniz bir tarla biliyorum 3 000 lira kıymet konulmuş
tur. Sahibi bu tarlayı 500 liraya vereceğim bunu alm, diyor. Bunun için idare 
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makamına itiraz ediyor. İdare makamı bittabi bu verginin tahakkukunu yapan bir 
makamdır, doğrudur diyor tasdik ediyor. Arkasından Şûrayı devlete müracaat 
ediyor bu şekilde binefsihi Akşehir'de Şûrayı devlete gitmiş, binlerce itiraz 
mevcuddur. Bunlar tabiidir ki vergi borçlarını veremiyorlar. Bu şekilde birikecek 
iki senelik bakayayı tarlanın bedeli ile ödeyemezler. Bendeniz bunların doğru 
yapılmadığına ve halkın anlıyacağı bir şekilde dürüst olarak yapılmadığı 
kanaatindeyim; bunun önüne geçilmesini Maliye vekilinden rica ediyorum. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) - Ne yapalım, aşara mı gidelim. 
ALÎ CANİB SÜMER (Devamla) - İkincisi buğdayı koruma vergisi. Buğdayı 

koruma vergisi malûmu âliniz köylünün mahsulünün değerli bir fıata satılması 
için yapılmış bir kanundur. Fakat bununla köylüye yeniden bir darbe vurulmuş
tur. Kanun ilk yapıldığı zaman valf teşkilâtı olan birinci sınıf un yapan fabrikalara 
şâmildi. Kara değirmenlerine köylünün ihtiyacını öğüten, kepekli un yapan değir
menlere şâmil değildi. Sonradan tuttular su değirmenleri muaf, beş beygir 
kuvvetli kara değirmenlerinden de muamele vergisi aldılar. Aldılar kabul edelim 
fakat ilk alınırken büyük bir hata yapıldı. Nisbet meselesi malûmu âliniz 
köylünün buğdayını öğütecek olan adama kırma hakkı vermesi lâzımgeliyordu. 
On havaydan seksen kuruş ki bu sekiz lira üzerinden... Seksen de kırma hakkı 
veriyor, ediyor yüz altmış. Halbuki kanunda buradaki gaye kıran fabrika sahi
binin aldığı ücretten % 10 alınması idi. Yani seksen kuruş üzerinden sekiz kuruş 
alınacaktır. Halbuki bugün on havay buğday köylüye 160 kuruşa mal oluyor. İşit
tiğime göre son zamanda bunda tadilat yapılmış bu verginin 40 beygirden son
rasından alınacağını işittim. İnşallah böyle olsun. Bu vesile ile şunu da söyliye-
yim ki alınan bu vergi dolaysile iki senedir kapalı değirmenler vardır. Yeni müfet
tişler gelmişler buralara siz seksen kuruş alacağınız yerde sekiz kuruş almışsınız, 
size üç bin lira, beş bin lira yeniden vergi tahakkuk ettirmişler, haklarında takibat 
yapılıyor. Bu değirmen sahihleri hem mağdur olmuştur, hem de haklarında taki
bat yapılmaktadır. Bu, haklarında takibat yapılan vatandaşlardan haksız olarak 
istenen bu paralardan kurtarılmaları için sayın Maliye vekilinden istirhamda 
bulunuyorum. 

ORHAN KÂMİ (Kütahya Delegesi) - Su ile işleyen elekli köy değirmenleri 
var. Bundan vilâyetimiz dahilinde epeyce bir mikdar vardır. Bunlar diğer büyük 
değirmenler gibi muamele ve buğdayı koruma vergilerine tabidirler. Buğdayı 
koruma ve muamele vergilerinin icab ettirdiği defterleri tutmak 
mecburiyetindedirler. Bu değirmenler kasabalardan dışarıda olduğu ve istihsalâtı 
az bulunduğu için kâtib bulunduramıyorlar. Bu yüzden teftişlerde muamelelerini 
deftere geçiremediklerinden dolayı mahkemelerde sürünüyorlar. Ricamız bu gibi 
kasabaların haricinde bulunan 3-10 beygir kuvvetinde bulunan elekli köy değir-
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menlerinin muamele ve buğdayı koruma vergileri beş senedenberi alınmakta olan 
vergilerin vasatisinin maktua raptından ibarettir. Encümende bunu rica ettim. 
Encümen heyeti umumiyesince tasvib edildi ve Yüksek Maliye vekilimiz tarafın
dan da kabul edildi. Yalnız derci unutulmuştur. Raporda nazarı dikkate alınmasını 
rica ediyorum. 

HAKKI YILANCIOĞLU (Kütahya Delegesi) - Muhterem arkadaşlar, mem
leketimizde imal edilen halı iplikleri her türlü vergiden muaftır. Fakat maalesef 
kilim ve kilim ipliği buna dahil edilmemiştir. Bu yüzden memleketimizde asir-
dide kıymeti haiz olan bir çok kilimler yapılmamaktadır. Hatta bu kilimlerden bir 
çoğu da ihraç edilmekte idi. Bu yüzden bunu dokuyan işçiler işsiz kalmaktadır. 
Bir de beylik kilim vardır ki, velense tâbir ederler. Bu eskiden el tezgâhlarında 
yapılırdı. Umumî harbde ordunun bütün beylik ihtiyacı bu el tezgâhlarile temin 
edilmiştir. Şimdi bunlar el tezgâhlarında yapılamıyor. Sebebi ise üç kilo iplik için 
70 kuruştan 210 kuruş bir ücret alıyor. Fabrikalarda ise iş metre murabbaı 
üzerinden verildiği için 10-30 kuruş alıyor. Demek ki, fabrikadan 30 alan tezgâh
lardan 210 kuruş alıyor, aradaki iki liraya yakındır. Bu bir, bir de halı ipliklerinin 
vergiden muaf olup da kilim ipliklerinin muaf olmaması pek gülünç bir vaziyet
tedir. Çünkü aynı cinsten olan maddelerdir. Bunu Dilek encümeninde izah 
ettiğimiz zaman encümen tasvip etti ve Maliye vekili de bunu vaid buyurdular. 
Fakat görüyoruz ki, rapora dercedilmemiş bunun da rapora dercedilmesini yük
sek Kurultaydan rica ederim. 

Buna ilâveten bir şey daha arzetmek istiyorum. Bizim memleketimizde ipti
daî debagat vardır. Bunlar yünü deriden aldıkları zaman yalnız üzerinde kalan 
kireci yıkamak için dolaplar vardır. Bunlar olmazsa çayda veya her hangi akar 
suda tepmek suretile yapıyorlar. Bunun için bir iki müteşebbis dolap getirdi. 
Alâkadarlar dolap sahibine deri başına iki kuruş ücret vererek temizlettirirler. Bu 
derilerin fiati 100 kuruştur. Maliye burada % 10 hesabile 10 kuruş vereceksiniz 
diyor. Demek ki, aldığı iki kuruşun üzerine 8 kuruş daha ilâve etmek suretile 
dolap sahibi para vermek mecburiyetindedir. Burada da vergi noktasından adalet 
yoktur. Bunun için yüksek Kurultayın bir karar vermesini ve dileklere ilâve 
edilmesini rica ediyorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) - Dilek encümeninde emvali metrukeden arazi 
almış olan bir çok murahhaslar müşterek bir derdi teşrih etmişler ve bir karara 
varmışlardır. Elimizdeki matbu şekilde belki bir tertib hatası olarak bazı karışık
lıklar gördüğümüz içindir ki, bir takrirle bunun tashihini ve imkân olursa 
toplanacak olan encümene yeniden verilmesini, encümence meselenin esasen 
kabul edilmiş olan şekli şundan ibarettir : Meselâ birisi Emlâk bankasından bir 
mikdar para almış ve neticede borcunu ödeyemediğinden evi icra marifeti satıl-

862 



mak icab etmiştir. Bu binaya lâyık olduğu bedelle talib bulunmadığı için Emlâk 
bankası o ucuz fiyatla bu binayı tefevvüz etmiştir. Bir iki gün sonra da bu mülkü 
büyük bir fiyatla sattığı halde borçluya müracaatla bakiyei deynini taleb etmiştir. 
Sonra faraza birisi bir gayrimenkulu karşılık göstererek Emlâk Bankasile bir akid 
yapmış fakat vadesinde borcunu ödeyememiştir. Emlâk Bankası mevcud icra ve 
iflâs kanununa tevfikan o malı müzayedeye çıkarmış ve 300 liradan fazla talib 
çıkmamıştır. Emlâk Bankası bunu 300 liradan tefevvüz etmiştir. Bir kaç gün 
geçtikten sonra bu mülkü meselâ 2000 liraya satmıştır. Böyle hukukî bir sebeb-
den her hangi bir vaziyet meydana çıktığı için ve Emlâk Bankası da mukabilinde 
muamele yapan bir müessese olduğu için, hiç değilse, ikinci defa istihsal etmiş 
olduğu yüksek fiyatı ilk borçlunun hesabma kaydetmek ve onun mütebaki 
emlâkine müracaat etmemesi muhik ve umumî esaslara daha uygun görülmekte
dir. Nitekim Ziraat Bankası için böyle bir usul kabul edilmişti. Dilek encü
meninde teşrih edilen istirham edilen vaziyetlerden birisi bu idi. 

İkinci bir dilek olarak da : Gene Emlâk Bankasına aid eski borçlar var. Ziraat 
Bankasının eski borçlar hakkında tatbik ettiği düşkün faiz muamelesinin 
mümkünse Emlâk Bankasından borç almış vatandaşlar hakkında da tatbik 
edilmesidir. Bu borç alma tarihleri buhran senelerine tesadüf ettiği için bu şekil 
tatbik edilmektedir. 

Bir de emvali metrûkeden taksitle mal alanların halâ devam eden taksitleri idi. 
Fakat bilindiği gibi Maliye vekâleti cidden burada arzı minnete değer bir alâka ile 
bu şikâyetleri her sene takib etmiş ve 1925 senesinden itibaren her sene bir kanun 
neşrederek bu borçluların vaziyetini tahfif etmeye çalışmış ve tahfif etmiştir. 
Fakat bu vaziyette toplanan müracaatlardan ve müsbet hâdiselerden anlaşılıyor 
ki, bu iş tamamile istenildiği gibi halledilememiştir. Müsaadenizle bir iki misal 
zikrederek bunları izaha çalışayım. Meselâ birisi 40 000 liraya bir arsa satın 
almış. Mukabilinde 20 000 lira tediye etmiş ve 1938 kanunundan istifade ederek 
bu 20 000 liradan vazgeçerek toprağmızı geri alınız demiştir. Maliye vekâleti 
bunun üzerine bu arsayı satılığa çıkarmış ve ancak 5 600 liraya talib bulmuş ve 
satmıştır. 

Başka bir kimse; yine isim tasrih etmeyeceğim, bunlann muazzam bir listesi 
encümenin elindedir; 12 000 dönüm bağ almıştır. Kıymeti 6 000 liradır. Bunun 
3 000 lirasını vermiş ve mütebaki tediyattan vazgeçmiştir. Maliye vekâleti onu da 
satılığa çıkarmış ve 750 liraya satmıştır. Başka birisi keza 40 000 liraya almış, 
bunun 20 000 lirasını ödeyebilmiş mütebakisini ödeyemediğinden reddetmiş. 
Maliye satılığa çıkarmış, 3 200 liraya 20 taksitle satmış. Bunların bazı istirhamatı 
vardı, iki noktaya toplamyor. Birincisi bu vaziyette bulunanlardan her hangi bir 
sebeble ödiyemedikleri bu mallan yeni uzun taksit vaziyetinden istifade ede-
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bilmeleri meselesidir. Takrir de aynı mealdedir. Maliye vekili bu husustaki bir 
kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisine mevdu olduğunu söyliyerek onları tat
min etmiştir. İkinci meseleye gelince, bunun müsbet delilleri ile ele alınarak grub 
idaresince yeniden tedkik edilmesi ve mümkün görülürse 8 milyonluk bir muhi
ti, bir sahayı alâkadar eden bu mühim derde daha uygun bir tedbir bulunması 
lâzımdır. Riyasete takdim edilen takrir de bunu ihtiva etmektedir. Eğer tasvib 
ederseniz encümene yeniden giderek tedkik edilecektir ve bir şekil bulunacaktır. 
Orada da arzettiğim noktalar üzerinde mutabık kaldığımız hususlarda itilâf hâsıl 
edebilirsek bizce aym vaziyeti verecektir. 

MUHSİN ATAÇ (Gümüşhane Delegesi) - Bu mevzu üzerinde esasen kanun 
vardır. Bunu telâfi etmiştir. 

DİLEK ENCÜMENİ REİSİ İSMET EKER (Çorum) - Encümen mazbatasın
da bir karışıklık, bir yanlışlık olduğundan bahsettiler. Encümen mazbatası zabıt
larımızın esasıdır, zabıtlar mevcuddur. 

Emvali metruke dâvasının vakit vakit hafifletmek suretile halledilmediğini, 
bunu Meclis Parti grubu eline alınarak hal çaresi araştırılmasını kaydettik. 
Meselede yanlışlık yok. 

Emlâk Bankasına borçlu olanların borçlarının mukabilinde satılan emlâkleri, 
Emlâk Bankası üzerine aldıktan sonra talib olanlara satması, sahihlerinin Ziraat 
Bankasından kolaylık görmesi. Bunda da bir yanlışlık yoktur. Emlâk Bankası 
umumî usullerle satışa çıkarmış, talib olmadığı için satılamamış. Kendisine kal
mış bilâhare fazla kıymetle satılmış. Bu fazla kıymetin farkını borçluya yani eski 
sahibine iade etsinler deniliyor. Âkitten mütevellid iktisab edilen bu haklar 
üzerinde encümenin karar vermiye salâhiyeti olmadığı mevzubahs olmuştur. 
Ferdler arasında dahi bir alım satımda birisi bir malı almış, sonradan onu pahalı 
satmış diye tutup farkını ötekine mi versin? Bu mesele üzerinde karar vermek im
kânı olmadığı için tespit edilememiştir. Bunda bir yanlışlık yoktur. Arkadaşlar 
diyorlar ki Emlâk Bankasından bonoya mukabil veya taleb olmadığından dolayı 
üzerine aldığı malı bilâhare fazla fiatla satarsa bu fazlayı borçluya versin. Mem-
seki hukukî bulursa versin. Bir diyeceğim yoktur. Yalnız bir şey mevcud değildir. 
Bu memseki hukuka ve kanunu medeniye taallûk eden hususta karar vermek 
salâhiyetini encümen kendinde görmemiştir. Bunu da misal olarak söylüyorum. 

FAİK KURTOGLU (Manisa) - Arkadaşlar tekrar vaktinizi aldığım için af-
fınızı rica ederim. Maatteessüf encümen reisi ile hemfikir olmadığımızı bir kere 
daha söylemek mecburiyetindeyim. Emvali metrukeye borçlu olanlar Emlâk Ban
kası tarafından gösterilen kolaylığın Ziraat Bankası tarafından gösterilmesi yani 
bu bankanın kendi üzerine alıb da henüz harice satmamış olduğu malları eski 
sahihlerine iadesi, bu kayıd Maliye Vekilinin vermiş olduğu bir lâyiha dolayısile 
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geçmiş olan izahattan mülhem olarak Maliye vekâletinin bütçe lâyihasında esas 
1938 senesinde verilmiş olan salâhiyete istinaden lâakal % 20 nisbetinde taksit
lerini ödemiş olanlardan ellerindeki mallan geri vermiş bulunanlar uzun taksit 
devresinden istifade etmek şartile tekrar bu yolda tefevvüz etmek isterse ben 
hazırım diyorlardı. Bu mütaleadan mülhem olarak hareket edildi. Bu hata, hulâsa 
o kadar sarihtir ki... 

İSMET EKER (Çorum) - Bu tabı hatasıdır. Onu tashih ettik. 
FAİK KURTOĞLU (Devamla) - Esasen Emlâk Bankası bir ikraz mües

sesesidir. Yani bir toprak parçasını satmış olan bir müessese değildir ki tekrar 
elinde bulunan bunu iade etsin. Burada yeniden sonra iki satır yazı vardır ki bu 
mânâsız düşmektedir. 

İkinci kısım; muhterem kurultay şüphesiz memlekette mevcud umumî mev
zuatı nazara almakla beraber bütün istirhamları mutlaka kanun hududu ve çer
çevesi içerisinde olacak değildir. Bilâkis bu kanunlara icabeden istikameti ver
mek için bir çok temennilerde bulunması salâhiyeti dahilindedir. Bendeniz bir 
mahkemede dâva eder gibi falan kanunun falan maddesine tevfikan hareket et
meyi düşünmediğim gibi Dilek encümeninin salâhiyetini daha geniş gördüm. 
Bundan dolayıdır ki aşağı yukarı büyük bir dert halinde bulunan ve arzettiğim 
gibi memlekette bir kaç milyon halkla meskûn daireyi alâkadar eden bir mevzuuu 
teşrih ettim. Emsaline gelince : Kendilerinin temessük edilecek bu gün bir kanun 
mevcud olmadığı mütalealarına iştirak etmekle beraber emsali bulunduğunu kay
dediyorum ve buna istinaden istirham ediyorum. Gene kendi fırkamızı temsil 
eden bir grub esaslı bir surette tedkik etsinler. Bunların müracaat ve tazallüm
lerinin muhik olduğunu görürse bir şekli kanunî arasın. Ricamız bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

DİLEK ENCÜMENİ REİSİ İSMET EKER (Çorum) - Tabın sehvi olarak em
vali metruke cümlesi yazılmıştır. İnsanlar melek değildir, bir yanlış olabilir. Biz 
bunları tashih ettik. Okunan raporda bu cümle yoktur. Yalnız dâva köylünün 
malını üzerine almış, sattıktan sonra fazla kıymetin borçtan düşmesi davasıdır. Bu 
dâvanın memseki umumisini görmedik. 

HİKMET BAYIR (Manisa) - Bu Emlâk Bankası işinde ufak bir noktayı, Faik 
Kurtoğlu'nun söylediğini bir defa daha hatırlatmak istiyorum. Burada iki nokta 
vardır. Birincisi borçlunun borcunu vermediğini görünce mal satılmıştır. Fakat 
çok ucuza satılmıştır. Ve bankanın üzerinde kalmıştır. Bir müddet sonra banka 
bunu çok pahalıya satmıştır. Meselâ 590 liraya banka üzerinde kalmış fakat 
bilâhare banka bunu 5 100 liraya satmıştır. Bu kadar çok farkla satılmıştır. Bu gibi 
borçlarda banka fazla aldığı parayı borçlunun hesabına kaydetsin, kendisine kâr 
kaydetmesin. Borçlunun hesabına geçirilmek suretile borcu azalsın. Ziraat Ban-
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kası bunu yapıyor. Birinci mesele budur. İkinci mesele de şudur : Bir çok yerler
de bilhassa düşman tarafından tamamile yakılmış, tahrib edilmiş mıntakalardaki 
burada öyle olmakla beraber başka yerlerde de az çok öyledir, buhrandan evvel 
mal kıymetleri fazla idi. Ondan sonra çok düşmüştür. Bu düşüş dolayısile, yani 
bütün eşyanın ve emlâkin ucuza satılmak mecburiyeti dolayısile bazıları çok acık
lı vaziyettedirler. Demin söylediğim hafifletme yapılsa dahi bu, onlar için bir çare 
değildir. Öyle adamlar vardır ki ve bunlar pek çoktur. Bankaya bir defa ken
dilerini kaptırmışlardır. Babasından kalan bu hal artık ne kadar çalışsalar çocuk
larının hayatını kurtaramayacak vaziyet doğurmuştur. Ziraat Bankası bu gibi 
borçlar için kanunen bir tahfif yapmıştır. Aynı suretle yapılmasını istiyoruz. Mat
bu varakada ancak birinci kısım mevzubahs olmuştur. Encümende bulunanlar 
hatırlarlar ki, bunu encümende konuştuğumuz vakit Maliye vekili, eğer kanunî 
yolla Ziraat Bankası borçluları hakkında yapıldığı misillû bir çare bulursam diye
ceğim bir şey yoktur, demişti. Bizim vereceğimiz takrir işte bu ikinci noktayı 
tebarüz ettiriyor ve takririmizde bunun yerine kaim olmasını istediğimiz dilek bil
hassa bunun içindir. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elazığ) - Arkadaşlarımızın mevzubahs 
ettikleri noktalara birer birer arzı cevab etmeğe çalışacağım. 

Evvelâ; bir arkadaşımızın eski tekaüd kanunu mucibince tekaüd edilmiş olan
lara tahsis edilmiş olan maaşatın azlığından bahisle bunların tezyidi hakkındaki 
muamelenin teşriini söylediler. Gerek bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
maruzatta bulunduğum sırada gerek ondan sonra bu babda söz almış olanlara ar
zı cevab ederken dediğim, ve Başvekilimin dahi bahis buyurdukları veçhile bu, 
Hükümetçe esas itibarile kabul edilmiş, üzerinde tedkikat yapılmakta olan bir 
mevzudur. İlk imkân husulünde bunu ıslah edeceğiz (Alkışlar). Yalnız ar
kadaşımın müsaadesile zapta geçmiş olan bir noktayı tashih edeceğim, zan
nediyorum, kendilerinin de kasdı bu olmayacaktır, dediler ki geçenlerde mev
zubahs olduğu zaman bu mevzuun ortadan kaldırılması için 14 milyon lira gibi 
külfeti istilzam ettiği cihetle malî imkânsızlık ileri sürüldü. Tekrar edeceğim : 
Zannediyorum ki kasıdlan böyle olsun. Yani bu mevzuu kale almak için o yolda 
söylenildi demek istemiş olsunlar. Şurasını katiyetle arzedeyim ki, ilk mevzubahs 
olduğu zaman da mesele, eski tekaüd kanununa göre kendilerine maaş tahsis edil
miş olan zevatm maaşının bu gün hem rütbelerinin yeni tekaüd kanununa göre al
dıkları miktara iblâğı yolunda idi. Bu yolda bir tadilin malî tesirleri mevzubahs 
olursa yine tekrar ediyorum ki hakikaten 14 milyon liraya ihtiyaç vardır. Fakat 
sonradan müracaat eden arkadaşlar dediler ki, esas itibarile alınmamış bir maaş 
üzerinden tekaüd hakkı istemeğe zaten mantık müsaid değildir. İstenilen şey, vak-
tile İstanbul Hükümetince yapılmış ve yansı iade edilmiş olan tenzilâtın diğer nıs-
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finin da verilmesidir, diye bütçenin heyeti umumiyesi konuşulduğu zaman izah 
ettiler. Böyle olunca malî tesiri 4,5 milyon lira tutmaktadır ki, hükümet bunu esas 
itibarile kabul etmiştir ve ilk imkânda yapmağa çalışacaktır (Alkışlar). 

Yol vergisi hakkında beyanatta bulunan arkadaşlarıma arzedeyim ki yol ver
gisinin maliyeye aid dilekler arasında bahsedilmesi sırf vergi mevzuu olmak 
itibarile dilek encümeninin bunları tevhid etmiş olmasından ileri gelmektedir; yol 
vergisi idarei hususiyelere aid olduğu için buna Dahiliye vekili arkadaşımız 
tarafından cevab verilmesi daha muvafık olur. Bir arkadaşım da hayvanlar üzerin
de, her mevzuda safi kazanç üzerinden alıyoruz da hayvanlardan aded üzerinden 
vergi alıyoruz, bu adalete muvafık değildir. Bazı yerlerde yüksek fiatlarla satılan 
hayvanlar diğer bazı yerlerde aşağı fiyatlarla satılıyor yani fiatlar muhtelif mın-
takalara göre tehalüf etmektedir. Bunları da safi kazanç üzerinden mükellef kıl
mak cihetine gitsek buyurdular. 

Bazı memleketlerde hakikaten bu hayvan vergisi kaldırılmış, yerine ziraî irâd 
vergisi konulmuştur. Teklifleri bu ziraî irâd vergisini istihdaf etmektedir. Yani 
filân işten falan işten ne kadar kazanıyorsun diyor bir beyanname isteyerek vergi 
koyduğumuz gibi hayvan beslemekten ne kadar istifade ettiği hakkında kendisin
den bir beyanname istemek usulüne varılmasıdır; bunu istihdaf etmektedir. Ben
denizin kanaatime göre bizim de hedefimiz budur. Fakat bunun memleketimizde 
tatbiki zamanı henüz gelmemiştir. Çünkü her yerde mezbahamız yoktur. Borsa, 
alış veriş borsalarımız yoktur. Fakat gittikçe terakki ederek bu dedikleri usule 
doğru gitmek bizim için dahi bir hedeftir. Bir arkadaşım vergi bakayasının affın
dan bahsettiler, vergi affetmek fena bir şey değildir, fakat nihayet vakti zamanın
da vergisini vermiş olanlar için cezaî bir mahiyet istilzam eder, dediler. Hiç şüp
hesiz ki doğrudur. Fakat orta yerde mevzuubahs olan yeni bir terkin yoktur. Bil
miyorum ne suret ve maksadla bu noktaya temas ettiklerini, Hükümetçe yapılmış 
olan şey bir zaruret neticesidir. Yüksek heyetinizin de malûmu olduğu veçhile 
bizi yeniden arazi tahririne mecbur eden başlıca sebeb arazi kayıdlarımızm pek 
eski zamandan beri vukuata istinaden tebeddül görmemiş şayanı ihticaç olacak 
vaziyetten çıkmış ve içinden çıkılmaz bir hale gelmiş olmasından dolayı biz dedik 
ki verginin mükellefini bulmak noktasından tasarrufa müessir olmamak üzere bir 
tahrir yapalım da burayı kim ekiyor, kim biçiyor, buranın sahibi kimdir, bulalım 
dedik. Bendeniz burada iftiharla, göğsüm kabara kabara söyliyebilirim ki bu 
yapılan iş büyük malî işlerden birisidir. İki sene içinde bu tahrir işi tamamen 
başarılmıştır, bugün 39 senesinden itibaren bu tahrire göre vergi tahakkuku ver
memiş pek az yer kalmıştır. Diğerleri tamamen katileşmiştir. Bu büyük bir muvaf
fakiyettir. Bunu itmam edebilmek için yani şu kanunun sebebi ihdası, arazi ver
gisi kayıdlarının doğru olmamasına münhasır olduğunu söylemiş olduğumuzdan 
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Yüksek Meclis bunun neticei zaruriyesi olarak dedi ki, madem ki bu kayıdlar 
içinden çıkılmaz birhale gelmiştir. 1935 senesine kadar bu defterler mucibince 
bakiye vergileri terkin edib ondan sonra yeni tahrire istinad edelim, denildi. Bu 
bence çok mantıkî idi. İşte bahsettikleri af bu, ıztırarî sebeb ve mecburiyete is
tinad etmektedir. Bunun haricinde herhangi bir suretle bir af ve terkine gidilirse 
arkadaşımın dediği mahzura ben de tamamen iştirak ederim ve öyle bir şey mev-
zuubahs değildir. 

Vergi karnesinden bahis buyurdular. Her mükellef, her sene ne kadar vergi ile 
mükellef olduğunu bilsin. Dedi ki bir kere kazanç vergisinde tebliğ usulü vardır. 
Hayvanlar vergisi malûmu âliniz olduğu üzere köylere, mahallelere asılan cedvel-
lerle tebliğ edilmektedir. Yalnız arazi ve bina vergisinde her sene tebliğ usulü 
yoktur. Çünkü bu vergiler her sene değişmez. On senede bir değişen irâd ve kıy
metlere müstenittir. Bu kıymet ve iradlar değiştikçe mükelleflere tebliğ yapılır. 
Binaenaleyh herkesin, vergilerinin mikdannı bilmesi temin edilmiştir. Karnelere 
gelince : Karneler bastırıldı hakikaten dedikleri gibi pek rağbet göremedik. Bu 
yüksek encümende dahi mevzuubahs olmuştu. Bu karneleri yeniden iyice ilân et
seniz de herkes vakıf olsa. Bu karnelerden istifade etsin dendi. Biz bu hususu rad
yo ve gazete ile ilân ettik. Böylece 4 senelik vergilere şamil olmak üzere her 
mükellef almadılar. Mal sandıklarında mevcuttur. Vatandaşların alması için bu 
kere dahi tebliğ ve ilan etmiş bulunmaktayız. 

Yol vergisi hakkında nakden, bedenen mükellefiyetini vaktinde ifa etmiyenler-
den ceza alınması noktasına temas ettiler. Bu hususta yol vergisi hakkında izahat 
verecek olan Dahiliye vekili arkadaşım cevab lütfederler. Bir arkadaşım da yeni 
tahrir edilen arazinin usulsüz yapıldığı, köylünün esas maksadı bilmediğini, 3 000 
liraya yazılan bir tarlayı 500 liraya vermiye razı olduğunu bu tahririn mülkiyet için 
yapıldığını zannederek kendilerine aid olmayan meraları da kendi üzerlerine yaz
dırdıklarını söylüyor. Arazi tahriri için diyebilirim ki ilk olarak böyle bir şikâyet 
karşısında bulunuyorum. Şimdiye kadar vekâlete bu yolda bir müracaat ve şikâyet 
vaki olmamıştır. Bu tarlama çok yazılmış diyenler olmuştur. Ama ben bu tahrir 
tasarruf temin eder zannile kendime aid olmayan araziyi üzerime yazdırdım yollu 
bir sözü ilk olarak işittim. Vatandaşların tahrir işleri hakkında da Şûrayı devlete 
kadar müracaat etmeğe haklan vardır, kendisine aid olmayan bir arazi, üzerine 
yazılmış ise düzeltilir. Tahrir başlamadan evvel her yerde ilan edildiği gibi köy 
muhtarları da komisyonda âzâ olarak bulunmuşlardır. Vekâlete şimdiye kadar bu 
yolda hiç bir müracaat vaki olmamıştır. Bendenizin mütaleam tahririn çok faydalı 
olduğudur. Fakat bu kadar milyon arazi parçasına şamil bir tahrir arasında bir kaç 
arkadaşın elbette, arazisine fazla kıymet takdir edilmesi mümkündür; bunun için 
de kendilerine itiraz kapısı bırakılmıştır. İdare heyetleri bu gibi itirazların tedkiki 
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ile tavzif edilmiştir. Şûrayi Devlete dahi müracaat etmek hakkı vardır. Fakat 
umumî olarak büyük yanlışlıklamı yapıldığı kanaatinde değilim. 

Bir arkadaşım buğdayı koruma vergisinden bahsettiler. Biraz da bunu 
muamele vergisi ile karıştırdılar. Evvelce kepekli undan alınmakta değildi. Son
radan kara değirmenlerinden de muamele vergisi alınmağa başlandı dediler. Bun
da karışıklık olacaktır. Malûmu âliniz buğdayı koruma vergisi evvelce kara değir
menlerine de şamildi. Ondan sonra çıkardığımız kanunlarda köyde olsun, kasaba
da olsun, valfsiz ve eleksiz değirmenler, bu vergiden muaftır dedik. 

Muamele vergisine gelince; motorlu olanlar evveldenberi muamele vergisile 
mükelleftirler. Yalnız geçen sene 10 beygire kadar olan motorlu değirmenler bazı 
şartlarla vergiden istisna edilmiştir. Bir de ücretle un öğüten değirmenleri misal 
getirerek, bunlardan ücret üzerinden vergi alınmasının muvafık olacağını söy
lediler. Yüksek heyetinizin malûmudur ki, muamele vergisi, kanunundaki sarahat 
mucibince satış kıymeti üzerine müesses olan bir vergidir. Hariçten başkasına aid 
malzemeyi işliyerek tam bir mamul madde haline getiren müessesat iki kısımdır. 
Bir kısmı tam mamul haline getirenler, bir kısmı da yarı mamul haline getirenler
dir. İşte tam mamul haline getirenler meyanmda olan değirmenler, ücretle imalât
ta bulunan bu müesseselerin vücude getirdikleri mamul maddeler gerek iptidaî 
maddesi hariçten getirilmiş olsun, gerek o müessese sahibi tarafından tedarik 
edilerek vücude getirilsin, bu iki nevi mamul maddenin mükellefiyeti arasında hiç 
bir fark tasavvur edilemez. İki müessese yan yana çalışıyor. Birisi buğdayını ken
disi alıp öğütüyor, bunu hepimiz biliyoruz, satış üzerinden vergi vermesi lâzım 
geliyor. Diğer müessese de hariçten getirileni ücret mukabilinde öğütüyor ve gene 
mamul olarak meydana çıkarıyor. Bu iki müessesenin birisinin böyle satış üzerin
den diğerinin de ücret üzerinden mükellefiyeti halinde hayatlarının idamesine im
kân tasavvur edilebilir mi? Gayet tabiidir ki, ibtidaî maddesini kendisi tedarik 
eden müessese sahibi dahi bir müşteri ile anlaşarak muvazaa suretile şunu sen 
bize getirmiş ol, biz onu öğütelim der. Binaenaleyh, ücret üzerinden alınması tek
lifi esasen muamele vergisinin matrahına ve kanunun esasına mugayir düşmek
tedir. Muamele vergisi B. M. Meclisinde müzakere edilirken bu noktaya temas 
edilmiştir. Zabıtlar mütalea buyurulursa arzettiğim gibi encümenin vermiş olduğu 
izahat yüksek Meclisçe kabul edilerek ücret üzerinden almmıyacağı ve satış 
üzerinden müesseseden muamele vergisinin alınması lüzumu tesbit edilmiştir. 
Bunun böyle olması gerek teklifteki adalet ve gerek müsavat noktasından 
zaruridir. Diğer bir kısım müessesat vardır ki, arzettiğim gibi bunlar iptidaî mad
deleri tam mamul hale değil, yan mamul hale getirmektedir. Meselâ; bir fabrika 
kutu yapılacak mukavvaları kesiyor. Fakat kutu yapmıyor. Bundan muamele ver
gisi almaktayız. Diğer bir fabrika bu kesilmiş mukavvalardan kutu yapıyor. Bun-
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dan da ayrıca muamele vergisi alınmaktadır. İşte bu gibi müessesatın vergilerinin 
tahakkuku ve tarhları üzerinde ya birincisini büsbütün muamele vergisi vermek
ten istisna etmek, veyahud başka bir şekil bulmak suretile iki defa vergi alın
masının önüne geçmek için araştırmalarımıza ve tedkikiklerimize devam etmek
teyiz. Bunu yüksek Meclise arzediyorum. Her halde bu gibi sanayi erbabma bir 
kolaylık temin edeceğiz. 

10 beygire kadar motörü olan elekli değirmenlerin muamele vergisi kanunun 
emrettiği külfetlerin, defterlerin, muhasiblerin ve defterlerin tutulmasına mahal 
kalmamak için verginin maktuan alınması hususu dilek encümeninde mevzubahs 
oldu. Orada maliyece buna muvafakat edilmiştir.Burada gene tekrar edeyim, bu 
yolda bir lâyiha takdim edilecektir. Halı iplikleri vergiden muaf olduğu halde, 
kilim ve beylik kilimlerinin iplikleri vergiden muaf olmadığından bahsedildi. 
Bunlar el tezgâhlarında yapılıyor, iplikleri kilo üzerinden vergiye tâbi tutuluyor. 
Halbuki fabrikalar kendi yaptıkları iplikten kilim dokuduklarından vergi ver
miyorlar denildi. Bu da tıpkı demin arzettiğim gibi dilek encümeninde mev
zubahs edildi. Bendeniz de encümende söylediğim gibi bunun ayrıca müstakil bir 
mevzu olarak ele alınarak tedkik edileceğini muaf tutmağa imkân varsa bu yola 
gidileceğini yoksa tahfifi cihetine gidileceğini huzurunuzda tekrar arzedeceğim. 
Deriler üzerindeki kireci temizleyen ücret mukabilinde müesseselerden derinin 
kıymeti üzerinden vergi alınması işine gelince : Bu mevzu da demin arzettiğim 
gibi her hangi bir iptidaî maddeyi tam mamul değil, nim mamul bir hale getiren 
ve mütemmim sanayi ıtlak ettiğimiz sanayie taallûk etmektedir. Hakikaten bunlar 
üzerinde de lâzımgelen kolaylığı icra için icab eden tedkikleri yapmaktayız ve bu 
kolaylığı temin edeceğiz. 

Emvali metruke meselesi; emlâki milliyeden yüksek bedelle mal alanların 
borçlarmm hafifletilmesi... Encümen reisi tarafından dahi izah olunduğu veçhile, 
derhatır buyurursunuz, muhtelif kanunlarla muhtelif müsaadelerde bulunuldu. En 
son olarak geçen Kurultayın göstermiş olduğu arzu üzerine Partice sureti mah-
susada bir encümen teşkil edildi. Bu encümenin uzun uzun tedkikat yapmak 
suretile ve ihtiyaca cevab vereceği kanaatile hazırlayıp yüksek Meclise arzettiği 
kanun lâyihası Yüksek Meclisçe de kabul edildi. Bu defa yeniden mevzubahs 
edilmektedir. Bendeniz bu hususta ayrıca bir mütalea dermeyanına lüzum gör
müyorum. 

Yüksek encümende dahi dermeyan ettiğim veçhile Partice bu yeni temenni 
tekrar nazarı dikkate almacak olursa ve icab ediyorsa yeni bir kanun lâyihası 
yapılır. 

Emlâk Bankasından borç alanların bankaca tefevvüz edilen gayri menkulleri 
meselesi; denildi ki, bu gayri menkuller bilâhare tefevvüz bedelinden daha yük-
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sek bedelle başkasına satıldığı takdirde farkı borçlunun borcuna kapatılsın. Ziraat 
Bankasında böyle bir usul vardır; Emlâk Bankasında da bu usul tatbik olunsun, 
dediler. Dilek encümeninde temas edilen nokta budur : 

Faik Kurdoğlu arkadaşımız Meclis encümenlerinde bulunan diğer bir lâyi
hadan bahsettiler. Bunları birbirine karıştırmış olsalar gerektir. Mesele ikidir. 
Birincisi demin arzettiğim gibi Emlâk Bankasına meselâ 1 000 lira borçlu olan 
birinin malını, hariçten talib çıkmadığı için banka kendisi 300 liraya satın alıyor. 
Borçlunun 700 lira borcu kalıyor. Bilâhare banka aynı malı bir başkasına 1 500 

A 

liraya satıyor. 
Binaenaleyh deniliyor ki, tefevvüz bedelile satış bedeli arasındaki 1 200 lira 

farktan, borçlunun 700 liralık borç bakiyesi kapatılsın. Bu suretle onu borçtan 
tebrie etmelidir. Bu nokta maliyece tedkik edildi. Kanun mevzuu mudur, yoksa 
kanunsuz dahi yapılabilir mi? Hukukî cihetten tedkik etmekteyiz. Belki de kanun 
mevzuu olmadan halledebiliriz. Böyle olursa derhal bankaya emir veririz ve tat-
bikma başlatırız. Olmadığı takdirde bir lâyiha ile yüksek huzurunuza geleceğiz. 
Bu yolda bir lâyiha henüz Meclise verilmiş değildir. Encümenlerde olduğundan 
bahsettikleri lâyiha büsbütün başkadır. Demin arzettiğim gibi Partice projesi 
hazırlanıp Yüksek Mecliste tasdik edilmiş olan kanunda bir hüküm vardır, 
Hazineden aldığı mal bedelinden % 20'sini ödemiş olan adamlar isterlerse aldık
larını Hazineye iade edebilirler ve borçlarından kurtulurlar. Bu suretle geri verilen 
malı Hazine uhdesinden çıkarmış veyahud böyle değil de her hangi bir suretle 
Hazineden mal alan vatandaş taksitlerini vaktinde ödeyememiş, aldığı mal 
satılığa çıkarılmış, alan olmamış Hazine de o malı tefevvüz etmiş fakat başkasına 
da henüz satmamış. Yani henüz bu malı elinden çıkarmamıştır. İşte bu iki şekil
de, Hazineye geri verilmiş veya tefevvüz edilmiş olup da başkasına satılmamış 
olan mallan sahibleri arzu ederlerse gene kendilerine verilsin ve diğer vatandaş
lar gibi 15 senelik taksitten bunlar da istifade etsinler. Vukubulan müracaatlar 
üzerinde Maliye vekâleti bir kanun lâyihası hazırladı ve Meclisi âliye takdim edil
di. Halen encümenlerde bulunan lâyiha budur. Bilmiyorum. Cevapsız kalan baş
ka noktalar oldu mu? (tamam sesleri) Varsa emir buyurunuz onları da arzedeyim. 

FARUK ÇELEBİ (Manisa Delegesi) - Emlâk Bankasının faizi meselesini lüt
fetmediniz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Yanmış yerlerde hiç olmazsa Ziraat Bankası, 
buhran vesaire dolayısile, nasıl faizi indirmiş ise aynı şerait tahtında hiç olmazsa 
düşman tarafından tahrib edilmiş kısımlar için tenzilât yapılmasını rica ediyoruz. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Emlâk Bankası faizlerin tenzili hak
kındaki kanundan sonra dahi taksitlendirdi ve tenzilât yaptı. Fakat eski mukave
leye müstenid olanlara bu tenzil teşmil edilmemiştir. Maamafih tedkik ederiz ve 
icab ederse bunun için de bir şey yaparız. 
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RİZA ÇUHADAR (Maraş Delegesi) - Çeltik muamele vergisinde ibtidaî 
madde payı ayrılması dileği buğdayda olduğu gibi çuval payı varsa tabiî görüldü 
deniyor, lütfen izahını istiyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Bazı arkadaşlar tarafından çeltik 
üzerinde de ibtidaî madde payı tenzilâtı yapılması arzusu izhar edildi. Fakat 
yapılan konuşma neticesinde şuna varıldı, meselâ buğdayda, unda bu yapılıyor 
çünkü un çuvalsız satılamaz yapılan tenzilât da bundan mütevellittir. Bu temen
niyi yapan arkadaşlar pirincin de çuvalsız satılamayacağını söylediler, bu sebeb-
le biz de eğer böyle ise buğdayda olduğu gibi yapılabilir dedik. 

RİZA ÇUHADAR (Maraş Delegesi) - Buradaki şey o değildir. Pirincin 
mevaddı ibtidaiyesi çeltiktir. Çeltik bedelinin tenzilinden sonra geriye pirinç kalır. 
İşte çeltikle pirinç arasındaki fark için tenzil muamelesi yapılsın diyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) (Devamla) - Arzettiğim gibi temenni 
sahibi dahi kanaat hâsıl etti. Çeltikten ancak zurufun muamele vergisi dolayısile 
tenzilât yapılır. Onun haricinde ibtidaî madde tenzilâtına mahal ve mevzu ol
madığı kabul edilmiştir. Unlarda olduğu gibi zarf yani çuval nazarı itibare alın
mıyor. Zarf bedeli üzerinden alınmış olan muamele vergisinin nazarı dikkate alın
ması yolunda bir temenni vardır ki söyledikleri onu ifade ediyor. 

RİZA ÇUHADAR (Maraş Delegesi) - Vekil Beyefendi buyurdular ki 
muamele vergisinin satış bedeli üzerinden alınması takarrür etmiştir. Yani fab
rikanın aldığı ücret üzerinden vergi almaktır. Fakat bu muamele vergisi pirinçten 
satış üzerinden, çeltikten ise fabrikanın aldığı ücret üzerinden alınmaktadır. 

Çeltik fabrikalarda tohumluk için elettiriliyor. Bunun farzedelim kilosuna bir 
kuruş alınsa ve fabrikada yüz kilo tohum elettirdiğimiz zaman yüz kuruş ücret 
vereceğiz. Şimdi bunu bir defa satmıyoruz. Bu yüz kuruşun % 10'u muamele ver
gisi olduğuna göre fabrikaya 90 kuruş kalması lâzımgeliyor. Fakat bu böyle ol
muyor, fabrika bunlardan yüz kuruş ücret, ayrıca % 10 da muamele vergisi alıyor 
ki 110 kuruş tutuyor. 

İkinci mesele; çeltik meselesidir. Zürra bunu getiriyor ve fabrika da imal 
ediyor. Buraya gelen yüz kilo çeltik 50 kilo pirinç verir. Bunun bir defa çuval 
bedeli vardır. Bu teraziden boşa akıtıldığı vakit pirincin satış fiatı üzerinden % 10 
alınıyor. Çuvala konacak olursa bu da kiloya dahil olarak bunun üzerinden vergi 
alıyor. Eğer dört çuvala konursa bu dört çuvalın sıkleti de buna inzimam ediyor 
demektir. 

Bir de kırık vaziyeti vardır. Çeltik pirinç yapılmak için öğütülür. Halbuki bun
dan tabiatile bir takım kırıklar meydana gelmektedir, ki bu kırıktan da muamele 
vergisi alınıyor. Satış fiatı ticaret odalarınca takdir ediliyor. Bir zürra ihtiyacı için 
10 bin kilo çeltik imal ettirdiği zaman bunu pirinç haline ifrağından sonra 2 000 
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lira ise bedeli imaliye, fabrika ücreti, muamele vergisi bir de 55 kuruş verib bir 
tek çuval alıyor. Bu da kâfi gelmiyor, çünkü tahammülü yoktur. Çift çuvala 
koyuyor, 110 kuruş veriyor. Bu 110 kuruş verdiği çuvallar pirincin kilosu 20 
kuruş olduğu için bu şekilde hesab edilerek veriliyor. Zürra ihtiyacını temin için 
pirinç imal ettirdiği bir sırada muamele vergisi, bir taraftan da muamele vergisi 
biniyor, sıkıntı içinde kalan zürra pirincini satmak mecburiyetindedir. Ticaret 
odası pirince 20 kuruş takdir etmiştir. Zürraın sıkıntılı vaziyetini de göz önünde 
tutan tüccar 17 kuruşa verirsen alırım diyor. Ve 17 kuruştan satmağa mecbur oluy
or. Fakat diğer taraftan 20 kuruştan muamele vergisi veriyor. Çünkü pirinç fab
rikaya gittiği zaman ticaret odası fıatını koymuş, muamele vergisi de tahakkuk et
miş oluyor. Muamele vergisi fabrikacı tarafından alınıyor. Bunu taksitle maliyeye 
ödüyor. İki ay zarfından 10 bin liralık bir pirinçte vergiyi iki üç ay kullandıktan 
sonra mali-yeye veriyor. Buradaki asıl dilek çuvalın iki kilo gelen, her çuvalın 
veya her kilo çuvaldan tenzilât değil, esas istihsal bedelinin pirincin iptidaî mad
desi olan çeltiğe bir fiat takdir edildikten sonra, pirinç haline ifrağ edildikten son
ra ikisi arasındaki fark ne ise onun üzerinden muamele vergisi alınsın. 

Maraşta kara değirmenlerinde de muamele vergisi alınmaktadır. Fabrikalar 
hesabatı düzgün olduğundan ve maliyece kontrol memurları tayin edildiğinden 
esaslı surette muamele vergisi kaçakçılığı yoktur. Kara değirmenlerine gelince : 
On bin kilo işlediği öğüttüğü zaman belki de üç bin kilo öğüttüm diyor ve bunun 
üzerinden muamele vergisi veriyor. 

Çeltik beş kuruş, on kuruş bu tenzil edildikten sonra bundan alınmasını, bir 
de kırıktan muamele vergisinin alınmamasını rica ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Arkadaşımın beyanatını dik
katle dinledim. Bütün hülâsası demin arzettiğim gibi satış kıymetinden alınmasın, 
ücret üzerinden alınsın. Dâva burada. Büyük Meclisin müzakere zabıtları gözden 
geçirilecek olursa görülür ki muamele vergisi kanununun müzakeresi esnasında 
bu iptidaî madde tenzilâtı ancak şu maksadla kabul edilmiştir : Fabrikaya gelen 
bir madde, daha evvel diğer bir fabrikada, yahud hariçten getirilmiş olan bir mal 
memlekete idhal edilirken muamele vergisi vermişse aynı matrah üzerinden aynı 
vergiyi tekrar vermemesi için, bunu önlemek üzere bir iptidaî madde tenzilâtı 
yapılır. Yoksa maksad matrahın ücret olması değildir. Gene zabıtlar tedkik edilir
se görülür ki; bu mevaddı iptidaiye tenzilâtının, böyle parası parasına evvelce 
verilmiş olan muamele vergisini karşılayacak nisbette olması şart değildir. Her 
maddenin derecei tahammülüne göre Hükümetçe muvafık görülecek ve onun is
tihlâkini tahdid etmiyecek, istihsalini tazyik etmiyecek bir nisbette olmak üzere 
İktisad vekâletiyle, Maliye vekâleti müştereken tespit eder, denildi. Şimdi buyur
dukları pirinç meselesine geliyorum. Kabuğu çıkarılıyor, şu kadara alınıyor. 
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Güzel. Geri kalan maliyet fiatı ne ise onun maliyeti üzerinden muamele vergisi 
versin. Pirinci aldı, değirmenciye verecek, fîatını nasıl tesbit edecek? Satacağı 
yerde ticaret odası fiat takdirine gidiyorlar. Eğer bu fiatlan muvafık bulmuyorlar
sa hakkı itirazları vardır. Haklarını istimal edebilirler. Üzerindeki çuvallar yani 
zuruf arzettiğim gibi gümrükten geçirilmiş ve o sırada muamele vergisi verilmiş
tir. Bunların bedelini tekrar muamele vergisine tâbi tutmak mükerrer olduğu için 
mevaddı iptidaiye addedilmekte ve tenzil edilmektedir. Eğer şimdiye kadar yapıl
mamış ise bundan sonra yapılması için encümende görüştük, kararlaştırdık. Bun
dan başka bir şey yapmaya imkân ve bunu kanunun esası ile kabili telif gör
müyorum. Kara değirmenlerinden bahsettiler. Maraşta bir değirmen muamele 
vergisine tâbi olmaması lâzımgeldiği halde muamele vergisi alınıyormuş. Bu ol
sa olsa vergi kanununun tatbik hatasıdır. Bir de şu hatıra gelebilir. Bunların ver
giden muafiyeti muhitlerindeki çiftçilerin zahirelerini öğütmekle meşruttur. Eğer 
bunun haricinde başka kasabalardaki halkın dahi mallarını öğütüyorlarsa gayet 
haklı olarak vergi vermeleri lâzımgelir Maamafih not aldım, tedkik edeceğim. 
Kanunun tatbikinde bir hata vukua gelmişse tashih ettiririm. (Alkışlar). 

GALİB DEMİRER (Afyonkarahisar delegesi) - Saym arkadaşlarım; çok 
muhterem Maliye Vekilimiz demincek heyeti aliyelerine arzettiğim iki nokta hak
kında ifadelerimde lüzumu kadar sarahat bulunmadığından maksadımı an
layamadıkları hakkında bir ifade beyan buyurdular. Birincisi vergi afları hakkın
da neden endişe ediyorlar diyorlar. Bendenizin maruzatım geçmiş afların tekerrür 
etmiş olması üzerinde idi. Malûmu âliniz 1935 senesine kadar olanlar üzerinde bir 
likidasyon yapılmıştı. Bu defa 1938 de ikinci bir likidasyonla bu af sisteminin 
tekerrür etmesi, vergilerini vaktinde muntazaman vermiş olanların haklı en
dişelerini tebarüz ettirmek istemiştim. Hesab karışıklıklarından fazla matrahlar 
dolayısile nisbetsizlik bakımından verdikleri karar sayam şükrandır. Her hangi bir 
sebebden dolayı aflar yapılırken kudreti yerinde olan vatandaşlardan her ne suret
le olursa olsun vergisini vermemiş olanların sık sık afları dolayısile diğer vergi 
vermek karakterinde olan vatandaşların tediye alâkalarına da müessir olacağmı ve 
müessir olmakta olduğunu maalesef gördüğümüz için tebarüz ettirmek istiyorum. 
Bundan sonrası için böyle bir yol tutulmayacağına göre endişemiz tabiatile zail 
olacaktır. 

İkinci mesele; bu mesele ile alâkadardır. Böyle 4-5 senede bir hesablar için
den çıkılamaz bir hale girdikten sonra vergisini vermeyenlerin borçlarına bir sün
ger çekerek onları affetmek diğer vergisini vermiş olan borçluların da daha son
rası için vergi vermekten kaçmamalarına sebeb olacaktır. Bunun izalesi için 
Maliye vekili arkadaşımız lâzımgelen esasları hazırlamışlarsa mesele yoktur. 
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Karne usulü için arzedeceğim, evvelce ihdas edilen karneler maalesef bu işe 
yarayacak ve baktığımız zaman derhal borcumuzu tayin edecek mahiyette değil
dir. Demincek arzetmiştim, 1935 bakayası için benden istedikleri verginin mik-
dannı, esası tenzil edildikten sonra geriye kalan mikdarmı hesab için bu karneyi 
bana veren memura müracaat ettim, maliye memuru lâzım olan cevabı veremedi, 
sırasile tahsilat şefine, tahsil ve tahakkuk müdürüne, varidat müdürüne ve en 
nihayet defterdara müracaat ettim, maalesef bu karnenin mükellefi tatmin edecek 
şekilde olması için icab eden şeyleri bana söyleyemediler. Ve hepsi de o karnede 
bu arzumu tatmin edecek bir vasıf görmediler. Nihayet bendenizin müracaatım 
üzerine başka türlü bir liste halinde, falan köydeki arazinin vergisi şudur, tediye 
edilen ve tediye edilmesi icab eden mikdar şunlardır, diye gösterdiler. Takdir 
edersiniz ki bunu herkes yapamaz. Her vatandaşa yaptırmak güçtür. Maliye 
vekâletimizin tatbik etmekte olduğu karne usulü bu esasa göre daha pratik metod-
larla ıslah edilirse mükellefle Maliye arasında vergi tahsilatında bir çok kolaylığı 
olan bir usul olacaktır. Bu esası daha evvel bir münasebetle Maliye vekili 
beyefendiye de arzetmiştim. Halbuki bu gün beyan buyurduklarına göre elde 
mevcud karneler vardır. Bunlar isteyenlere verilmektedir. Fakat benim zannıma 
göre bu gün elde mevcud karneler bu ihtiyacı karşılayacak vasıfta değildir. Ben
denizin maruzatım, nihayet bir teknisyen olarak, işin fennî icablanna göre bir 
mütalea arzetrnek değildir. Yalnız bir vatandaş sıfatile bu mahzurlara yakından 
vâkıf bir vatandaş sıfatile kendi kafamıza göre düşündüğümüzü söylemektir. Biz
ler, modern maliye tekniğine vâkıf çok kıymetli arkadaşlarımızın Maliye vekâleti 
bünyesinde mevcud olduğuna iman etmişizdir. Bu yüksek imanın bizim ihtiyaç
larımıza göre, çok yakmda, bir hâsıla Vereceğine güvendiğimizdendir. Maruzatım 
bu kadardır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Efendim, arazi tahriri yapıl
masını icab ettiren sebebler, demin de teşrih ettiğim gibi, tafsiline girecek olur
sam çok fecidir, böyle tahmin ettikleri gibi bir mükellef göz açıklığı edib de ver
gi vermemiş ve neticede affa uğramış gibi bir vaziyet yoktur. Hüseyin isminde bir 
adamın bir arazisi kendi üzerinde görülmektedir. Fakat bunu satmıştır, alan adam 
vefat etmiştir, veya başka yere hicret etmiştir. Bununla beraber bu arazi yine 
Hüseyin'in üzerinde görüldüğü için biz mükellef olarak onu tanıyoruz. Fakat 
Hüseyin bunu verir mi? Vermez, Çünkü onu satmıştır. Nihayet bakaya, 
Hüseyin'in üzerinde toplamb gitmektedir. Yoksa hakikati söylemek lâzımgelirse 
maaliftihar bu kürsüden arzederim ki, bütün vatandaşların vergilerini vermek 
hususundaki sürat ve gayretleri seneden seneye çoğalmaktadır. Hiç kimse aman 
vergimi vermiyeyim, bir af çıkar diye başka yola sapmak gibi vaziyet düşün
müyor, ve böyle düşünenler varsa bunların da seneden seneye azalmakta ol-
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duğunu elimizdeki istatistik rakamları göstermektedir. Doğrudan doğruya tabiî ve 
normal vesaitle yapılan tahsilat nisbeti, vaktinde vergisini vermediğinden dolayı 
hakkında haciz muamelesi yapılmış fakat tatbikten evvel vermiş olanların nisbeti 
ve nihayet haciz yapılmak suretile tahsil edilenlerin nisbeti, muntazaman takib 
edilmektedir. 

Eğer tablolar yanımda olsaydı, Heyeti Celile görürdü ki seneden seneye ve 
daima lehde olmak üzere büyük farklar görülmektedir. Binaenaleyh, arazi ver
gisinden kalan bakaya hiç bir zaman zannetmem ki, böyle açıkgözlülük yapıl
masından doğmuş olsun. Amma haksız olarak alınmak istenirse tabiî vermez. 
Meselâ Mazhar üzerinde arazi yoktur. Amma bizde onun ismi vardır. Haksız 
olarak istenen bu parayı Mazhar verir mi? Tabiî vermez. İşte terkin bu gibi zarurî 
hallerden doğmuştur. Yoksa tekrar ediyorum ki bu terkin meselesinin mahzur
larına ben de iştirak etmekteyim. Öyle telâkki Duyurulmasın. Bu senelerdenberi 
yapılmış olan ihmal ve lâkaydinin neticesi olan mantikî bir tasfiyedir; ve gayet 
yerinde olmuştur. Şurasını da arzedeyim ki, arazi tahriri esasen hususî idarelere 
devrolunmuştur. Ve tahsilat da onlar tarafından yapılmaktadır Netayici gayet 
meşkûrdur. Yani tahakkuklar ve tahsiller neticede gayet yükselmiştir. Herkesi 
memnun edecek bir şekildedir. 

Temas buyurdukları diğer nokta hakkında yeni karne vesilesinde aklımızın er
diği kadar daima mükelleflere kolaylık gösterdik. Talimatnameler yaptık. Lüt
federler hangi noktalan noksan görüyorlarsa onları dahi izah buyururlarsa kendi 
izahlarından da istifade ederek her halde daha kolay ve mütekamil bir şekle if
rağına çalışırız. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Çeltik dâvası kâfi mikdarda konuşulmuştur. İsrar ediyorsanız bir 
takrir veriniz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) - Gerek emvali metruke ve gerek Emlâk Ban
kasına aid olan iki meselede Maliye vekilinin beyanat ve izahatına teşekkür ede
rim. 

İster bu tavzihatm, ister bizim vermiş olduğumuz takririn mazbataya geçiril
mesini yüksek Heyetin takdirine bırakırız. 

ALİ RİZA ERTEN (Mardin) - Arkadaşlardan birisi maktuiyete rabtı için yani 
elekli olan değirmenlerin muamele vergisine raptı hakkında temennide bulun
dum. Bu temennim buraya geçmedi, kabul edilmedi, diğer bir arkadaş valansa ip
liğinin kabul edildiğini fakat dileğe geçmediğini söylediler. Bilhassa bu elekli 
değirmenlerin maktuata raptı meselesinin görüşüldüğünü ve bunun tedkika değer 
olup şayanı kabul olduğu cihetine söyledi. Valansa iplikleri için de her ne kadar 
elbise ve sait nescinde bulunmuyorsa ve yukarikinin kaldırılıp kaldırılmayacağı 
tedkik mevzuu olduğu, beş numaralıya kadar olanların da tetkik edilmekte ol-

876 



duğunu söylediler. Malûmu âliniz biz mazbatamızı yaptığımız zamanlarda mev-
cud olanlardan kabul veyahud reddedilenlerin hepsini ayrı ayrı buraya dercet-
meğe imkân bulamadık. Hükümetin tedkik mevzuudur diye tedkik edeceğini 
vadettiklerinin bir kaçını yazamadık ve nihayet Hükümetin bu hususta diğer 
dileklerden bir kısmını esasen yerine getirdiğini veya getirmesi mutasavver ol
duğunu, bir kısmı imkân dahilinde olmadığı ve verilen izahlarla tatminkâr görül
dü. Bu suretle Hükümet tarafında yapıldığı olduktan sonra bunları zikretmeğe im
kân bulamadık. 

Arkadaşımızın buyurdukları yani Emlâk Bankasına borçlu olanlar hakkında, 
Maliye vekili arkadaşımızın verdiği izahlar bizim buradaki mazbatamızı tama
men tavzih eder mahiyettedir. Eğer bu tavzihi kâfi görüyorsanız encümenimiz de 
buna muvafakat ediyor. Binaenaleyh ayrıca takririn müzakeresine geçilmiş ol
masın (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktur. Maarife aid dileklere geçiyoruz. 
MAARİF VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 

Vekil Hasan Âli Yücel'in huzuru ile görüşüldü : 
Orta okul açılmasını isteyen yerler : 
Bir çok vilâyet ve kazalar haklı olarak 85 yerde orta okul istiyorlardı. Parti 

programımız bu gibi mekteblerin sayısını arttırmaya önem verilmesini âmirdir. 
Nitekim Hükümetimiz de bu esasa uyarak dört sene içinde 41 yerde orta okul aç
mıştır. Vekâletin her hangi bir Devlet işinde olduğu gibi bunda da bir prensib ve 
program çerçevesi içinde hareket ederek daha 295 yerde orta okul açmak azmin
de olduğu, ve fakat bunun tahakkukunun yalnız para ile değil zaman ve eleman 
mefhumlarile de mukayyed bulunduğu tabiî görülerek, vekilin ifadesi veçhile 
Temmuzda toplanacak olan Maarif şûrasınca verilecek karara göre orta okul 
açılacak yerlerin sıraya konması, ve bina yapmak gibi maddî yardımda bulunan 
yerlerin ön safa alınması muvafık görüldü. 

Millî kütüphane : 
Başşehir olan Ankara'da dilek mucibince millî bir kütüphane açılarak irfan 

bakımından da başşehir mevkiine getirilmesinin vekâletçe de matlub ve mutasav
ver olduğu öğrenildi. 

Liseler : 
Gerek erkek ve gerek kız lisesi bakımından ileride sayısının arttırılması tabiî 

ise de Partimiz programına tevfikan evvel emirde mevcudunun gerek bina ve 
gerek tedrisat bakımından ıslahı ile ikmal ve lüzumu hakkında verilen izahat kâfi 
görülmüştür. 

Kız enstitüsü hakkındaki Aydın ve Samsun dileği buralarda akşam sanat mek
tebi olarak bir deneme yapılacağını ve ondan sonra enstitüye çevrilip çevril-
meyeceğinin düşünüleceğini söyledi. 
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Sanat okulu : 
Kars (İğdır), Kayseri, Seyhan, Trabzon, Çoruh (Murgul) vilâyetlerince is

tenen sanat mektebleri hakkında ise, bu gibi müesseselerin günden güne arttırıl
masını vekâletin en yüksek emellerinden bulunduğu ve imkân ve eleman nis-
betinde tezyid ve teşmil kılınacağı konuşuldu. 

Yatı mekteblerinin içtimaî bünyemize daha uygun ve köylü çocuklarını kendi 
ocaklarından uzaklaştınlmayacak bir şekle getirileceğine ve mekteb kitablannda 
diğer memleketlerdeki emsaline göre mevcud olan ucuzluğun bir kat daha veliler 
lehine olarak indirileceğine dair olan beyanatı ile, diğer dileklerin bir kısmının 
tedkik edilip imkân aranacağı veya programa dahil olup sırası geldikçe yapılacağı 
veya mahalline aidiyeti hakkında verilen izahat encümenimizce de kâfi görülmüş
tür. 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Maruzatım mazbata dilekleri meyanın-
da olmayan bir husustur. Fakat üzerinde durulacak, oldukça önemli bir meseledir. 
Hepiniz bilirsiniz ki ilk mekteb öğretmenlerinin kadroları muhakkak surette ted
risat başladıktan, bazı senelerde bir ay, bir buçuk ay, bazı senelerde de iki ay son
ra geldiği vakidir. Bunun memleket menfaatine yapmış olduğu fena tesir şudur : 
Her hangi bir öğretmen eğer tahvile tâbi tutuldu ise kendisine kadro gelinceye 
kadar katî bir bilgi verilmediği için bulunduğu yerde huzursuzluk içindedir. 
Acaba tahvilim kabul edildi mi? Gidecek miyim, burada mıyım? Bir türlü kes-
tiremiyor. Kadro geldikten sonra tahvil edilecekse o arkadaşım yeni tayin edildiği 
mahalli memuriyete muvasalat hakkı olarak 15 gün vardır. İcabında kadro geç 
geldiği zamanlar vesait yoksuzluğu, harcirah ve saire dolayısile son güne kadar 
kalıyor. Eğer tahvili kabul edildi ise 15 gün sonra oraya vardı ise tabiî zaman geç
tiğinden dolayı ev yokluğu, odun bulunmaması ve kış eksikleri karşısında bir 
takım müşküllerle karşılaşıyor. Bu yüzden böyle bir arkadaş vazifesine ciddî 
olarak şöyle böyle on beş gün sonra başlayacak. Fakat bu maruzatıma mukabil 
alacağım cevabı da biliyorum. Muhakkak sayın Vekilimiz diyecekler ki, mezun
lar vaziyeti vardır. Mezunların vaziyeti tevazzuh etmediğinden dolayı muallim
lerin kadrosu geç kalıyor. Vilâyetin umumî meclisleri tarafından muallimlere tah
sis edilen para muayyendir. Onun haricinde öğretmen alamaz. Onun için mual
limlerin kadrosu tatilden evvel yapılarak kendisine tebliğ edilse çok iyi olur. Yeni 
mezunlar için de ayrı bir kadro yapıb bildirsinler. Bu suretle öğretmenlerin zarar
ları bertaraf edilsin. Her öğretmen de nereye gideceğini ve hatta gideceği yerde 
hangi sınıflan üzerine alacağmı bilirse tabiatile daha hazırlıklı olur. Sayın Vekil
den bunu temenni ederim. Bilir ve ona göre hazırlanırsa daha önemli olacağı 
kanaatindeyim. Sayın Vekilimizden bunu istirham ediyorum, temin buyursunlar. 
(Bravo sesleri). 
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DURAK SAKARYA (Gümüşhane) - Ben buraya yalnız bir noktayı tavzih 
için çıktım. Malûmu âliniz ben burada dün dil hakkında birkaç söz söyledim. 
Fakat her nasılsa bir yanlışlık olmuş, zapta yanlış geçmiş. Gazeteler de bunun bir 
fıkrasını yanlış yazmışlar. Fıkra şudur : 600 senedir kulağımızı dolduran 
kelimeleri dilimizden kaldınb atmak doğru değildir. Halbuki ben böyle söy
lemedim ve bunun için ben söz söylerken dinliyenlerin hepsini işhad edebilirim. 
Bendeniz şöyle söyledim : Kaldınb atarken onun yerine tekrar bir takım ecnebi 
kelimeleri koymak doğru değildir. Bunu bu suretle tavzih ediyorum. Daha açık 
söyliyeyim, dilimizdeki arabça, acemce kelimeleri atarken Fransızca, İngilizce 
bir takım kelimeleri sokmak doğru değildir. Maruzatım bundan ibarettir. (Mesele 
anlaşıldı sesleri). 

RAŞİD USUMU (Çanakkale Delegesi) - Muhterem arkadaşlar, Çanakkale 
vilâyeti hududu içinde Ezine, Ayvalık, Bayramiç kazalarının mesafeleri müte-
saviyen yirmi beşer kilometredir. Bu kazalar, orta mekteb olan vilâyet merkezine 
75 kilometre mesafede olup ilk okulları bitiren memleket yavruları bu uzun 
mesafeyi katetmek veya tahsile veda etmek mecburiyetindedirler. Bunun için 
vasati bir mesafede bulunan Ezine Kazasında bir orta mekteb açmak ihtiyacı var
dır. Bu açılacak mektebin binası hazırdır. Bu mektebin ilk sıraya konulmasını 
saym Maarif vekilinden rica ediyorum. 

MEMED YILMAZ (Tokad Delegesi) - Muhterem arkadaşlar; raporda 85 
kaza ve vilâyette orta mekteb istenildiğinden bahsediliyor. Dilek encümeninde 
bizim Tokad vilâyetinin Erbaa kazasında bir orta mekteb açılması için müracaat
ta bulundum. Bu müracaatımı burada da tekrar ediyorum : Raporda 85 orta mek
teb istenildiği yazılıyor. Bu orta mekteblerin yeniden açılması isteniyor. Halbuki 
Erbaa'da on sene evvel açılmış bir orta mekteb vardır. Bu mekteb üç sene de ted
risat yapmıştır. Fakat bilâhare bütçe ve kadro yüzünden kapatılmıştır. Bundan al
tı sene evvel Maarif vekâletine müracaat edilerek bu orta mektebin yeniden açıl
ması istenilmişti. Maarif vekâleti de 17 Ağustos tarih ve 28328 orta tedrisat 
numaralı yazı ile ilk açılacak yirmi orta mekteb arasında ve 18 numarada ol
duğumuzu bildirmişti. Ve her sene orta mekteb istemekte devam olunmuş ve 
daima yazılmıştır. 

Binamız da Erbaalılar tarafından satın alındığı, hazır olduğu halde orta mek
teb açılmamıştır. Bu hususun teminini saym Maarif vekilimizden rica eder ve 
şeye dercini dilerim. 

HALİL DİLMAÇ (Çanakkale Delegesi)- Arkadaşlarım, bendeniz Çanak-
kalede ilk okul öğretmenlerinin senelerce zayi olmuş bir hakkından bah
sedeceğim. Ve bunun çocuklarımız üzerinde tesir yapacağı kanaatile bu yüksek 
huzurunuzda bilhassa Maarif vekilimizin huzurunda arzetmek ihtiyacındayım. 
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Arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz ki memurlarla devletin arasında manevî bir 
mukavelenin aktedilmiş olduğunu hatırınıza getirin. Devlet öğretmene der ki, 
bana şu işleri yapacaksın, buna mukabil öğretmen de, sen de bana şu işleri 
yapacaksın der. Öğretmenlere kanunu mahsusu ile verilmesi lâzım gelen bir 
kıdem, bir de mesken bedelleri vardır. Fakat bunun tahsisatı meclisi umumîler 
tarafından verilir. Bizim Çanakkale vilâyetinde 7-8 senedenberi ne kıdem zammı, 
ne de mesken bedeli verilebiliyor. 

Bittabi bütçenin ademi kifayetinden verilemiyor. Her yıl bu dilek gerek 
Maarif direktörlüğü tarafından, gerek öğretmenler tarafından vuku buluyor. Buna 
verilen cevab malî imkânsızlık karşısında bir şey yapılamıyacağıdır. Bu suretle 
kanunen verilmesi lâzım gelen bu para verilemiyor. 70-80 bin lira kadar bir meb
lağ muallimlerin alacağı olarak kalıyor. Bu para her sene bu sene kalsın gelecek 
sene vereceğiz diye kalıyor. Çanakkale'nin umumî meclisinde bu seneki, gelecek 
sene ve bundan sonraki senelerde de verilemeyeceği kanaati hâsıl oldu. Maarif 
vekâletine takdim edilmek üzere, bunların muvazenei umumiyeye alınmak üzere, 
güzel çok uzun bir istirhamname yazdık. Bunu muhterem vekil bu yıl nazarı 
itibara alarak senelerdenberi haklarını alamamış olan öğretmenlerin haklarının 
verilmesini rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Niğde Orta okulu hakkında Niğde delegesinin bir takriri vardır. 
YAKUB ÜNAL (Niğde Delegesi) - Saym arkadaşlar; encümen mazbatasında 

görüldüğü gibi bir çok vilâyet ve kazalar orta mekteb ve lise açılmasını istiyorlar. 
Bunu herkes candan arzu eder. Mazbatanın bir yerinde Parti Grubu programına 
göre liseler açılmıyarak takviye edilecek. Orta mektebler için açılma çaresi var
dır deniliyor. Halbuki orta mektebler de tamamile tekâmül etmiş vaziyette değil
dir. Benim bulunduğum vilâyette üç orta mekteb var, merkezde olan orta mek
tebin altı yüze yakın talebesi vardır. Bu talebeyi okutmak için 15-20 aslî muallim 
lâzım iken halbuki ancak 5, 6 aslî muallim vardır. Diğerleri yardımcı muallim 
diye şuradan buradan getirilmiş zatlardır. Bilirsiniz ki memurlar iş, güç sahibi 
adamlardır. Muallimlik bir meslek meselesidir. Herkesin yapacağı iş değildir. Bil
mem, başmühendis, eczacı bu zatlar tabiatile hakkile vazife göremiyorlar. Sonra 
lisede okumuş olgunluğu verememiş bir çocuk gelmiş orta mektebte hocalık 
yapıyor. Nihayet orada mektebini ikmal edecek değildir. Sayın vekilden ve yük
sek kurultaydan orta mekteblerin takviye edilmesini rica ederim. Bu sene tedris 
senesi geçmiştir. Önümüzdeki sene bu noksanın ikmalini rica ederim. 

BAŞKAN - Başka bir mütalea yoktur. 
MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Arkadaşlar, bu son 7-8 gün zar

fında bir taraftan bütçemizin müzakeresi vesilesile, dilek encümeninde , sonra 
Kurultay dolayısile buraya gelmiş arkadaşların koridorda, vekâlette bana gelib 
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kendi memleketlerinin maarif ihtiyacı hakkında söyledikleri sözlerle ve şimdi 
burada yapılmış temenni ve tenkidlerle kafam ve günüm doludur. Binaenaleyh 
bizim meselelerimizi her hangi bir taraftan bir bahis açılırsa bu uzun bir şekilde 
hem tenkid, hem münakaşa, hem mübahase mevzuu olabilir. Yalnız böyle sizi 
yorucu uzun müzakerelerden sonra fazla rahatsız etmeksizin burada konuşulan 
şeylerle iktifa edib onlara cevap vereceğim. 

Bir arkadaşım ilk okul öğretmenlerinin kadrolar dolayisile maruz kaldıkları 
müşkülden bahsediyorlar. Derhal ve kati olarak söyliyeyim ki gerek ilkokul öğ
retmenleri için, gerek orta öğrenim öğretmenleri için kadro diye bir mesele mev-
zubahs değildir. Yapılacak değişikliklerin bir kısmı öğretmenlerin kendi arzusun
dan ve ailesi dolayisiyle beni filân yerden falan yere nakledin diye bir temenni iz
har edib istida vermiş olmasından dolayıdır. Yahud inzibatî mesele dolayisile bir 
yerden diğer bir yere tahvili mevzubahistir. Bunun haricinde bütün öğretmenler 
yerindedir. Arkadaşım müteselli olsun, kadro diye bir mesele mevzubahis değil
dir. Pek güzel de, tedbirini de çaresini de söylediler. Zaten biz de buna benzer ted
birleri düşünüyoruz, yapacağız. Arzettiğim sebeblerle yerlerinin değiştirilmesi 
lâzım gelen muallimlerin değişmesi birer kararname ile ve ilk öğretimde vilâyet
lere yazılarak yapılacaktır. Binaenaleyh endişeyi mucib bir cihet yoktur. 

Bir arkadaşım Çanakkale vilâyeti dahilindeki kazaların uzaklığı ve yakınlığı 
dolayisile orta mekteb lâzım geldiğini söyledi. Diğer bir arkadaşım da Erbaa'da 
açılmış bir mektebin kapandığını ve altı sene evvel orada bir orta mekteb açacağız 
diye vaki bir vaitten bahsettiler. Sonra diğer bir arkadaş çıktı o da, Niğde orta 
okulundan bahsetti, dedi ki, 15 muallim bulunması lâzımdır. Bunun beşi asîl, 
diğerleri yardımcıdır. Bir takım muallimler bunların yerine ders veriyorlar. Mes
lekleri muallimlik olmadığı halde ders veriyorlar. Geliyorlar, çocuklarımızı 
okutamıyorlar. O da memnuniyetsizliğini söyledi, düzeltilmesini istedi. 

Her birinizin kendisini benim yerime koymanızı ve bütün bunların içerisinden 
bir hakikat çıkarmaya zihinlerinizi yormanızı rica edeceğim. Burada yapılmış 
olan tenkid ve temenniler, Çanakkale ve Niğde'ye münhasır olmaksızın bütün 
memleket için benim kafamda vardır. Ben de isterim ki, değil dilek encümeninde 
mevzubahs olan 85 kazada, daha yapılması lâzımgelen 297 kazada orta mekteb 
olsun. Fakat Niğde gibi bir vilâyet merkezindeki, burada arkadaşımın bütün 
samimiyetile noksanını anlattığı mektebleri tadad ve tekrar etmekte mana gör
müyorum. Hoca yokken herhangi bir binanın kapısı üstüne burası orta mektebdir, 
burası lisedir, demiş olmak oraya orta mekteb, orayı lise yapmak demek değildir. 
Hatta değil lise, hatta daha yüksek mektebleri de, hattatlar yazıyorlar. O levha 
konduktan sonra o yer mekteb olmaz. Onun için takdir buyurursunuz içinde 
bulunduğum müşkülleri, o müşkülün haddi azamisinden yenilecek taraflarını 
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yenib bir program dahilinde yerine getireceğiz. Nitekim dilek encümeninde de ar-
zettim. Burada huzurunuzda da söyleyeyim : Orta okul açılması lâzımgelen yer
leri, oraların nüfusu, orada mevcud olan ilk okullardan çıkan çocukların adedi ve 
o civarda bulunan orta okulların uzaklık ve yakınlığına göre bir liste hazırlıyoruz. 
Bu listeyi Maarif şûrasından geçirib ilân edeceğiz. Orta mektebleri şu sıraya göre 
yapıyoruz, bu grupmanlan hazırlayacağız, şu grupmanlan bina ve levazımları 
temin edilenlerini bütçemizde paramız mevcud olduğu takdirde yapacağız, diye
ceğiz. Hükümetçe düşünülen tarzı hal budur. 

Bir arkadaşımız ilk öğretim işinin alacakları dolayısile Çanakkale'de alacak
larım alamamış öğretmen arkadaşlarımın bu alacaklarını vermek lâzımgeldiğini, 
bunları ödemek icab ettiğini söylediler. Bu Maarif vekilliğinizin ana meselelerin
den biridir. Bu ana meseleyi Millî Şefimiz Kurultayı açarken söyledikleri nutuk
la bariz bir şekilde sizin ve bütün milletin ıttıla nazarlarına verdiler. Orada Duyu
ruluyor ki, Türk köylüsünü tahsil ve maişet bakımından yükselteceğiz. Çünkü ilk 
tahsil dâvamızın asıl halledilmemiş kısmı köylerde yatıyor. Onları mecburidir 
dediğimiz ilk tahsilden nasibedar etmedikçe bu dâva halledilmiş değildir. Ve 
nitekim bu dâvayı halletmek için bu günkü çareler de kâfi gelmiyor. Evvelce bir 
münasebetle de arzetmiştim ki, memleketimize yakın bazı komşu memleketlerde 
bile ilk tahsili vilâyetlerin bütçesile yürüten memleketler kalmamıştır. Civanınız
da onun için bu dâva ile biz gene meşgulüz. Bunun için Hükümetçe bir heyet de 
teşkil edilmiştir. 

Bu heyet gerek malî balamdan, gerek idare bakımından, gerek bizim 
nazarımızdan işi tedkik ediyor. Umarız ki kısa bir zamanda bu hallolur. Ve onun 
taallûk ettiği para meselesi, malî meseleler mümkün bir vaziyete gelir. Ve arzular 
kendiliğinden hallolur, Dâva yalmz Çanakkale'deki arkadaşlarımızın vaziyetleri 
değildir. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. Başka bir emriniz varsa onlar 
hakkında da izahat vereyim (Alkışlar). 

YAKUB UNSAL (İsparta Delegesi) - Önümüzdeki ders yılı içerisinde mual
limlerimiz tamamlanacak mıdır? 

UZAKTAN BİR SES - Orta okul öğretmenlerini çoğaltmak için vekâlet ne 
gibi bir program takib ediyor? 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) - Muallim ihtiyacımızı biz 
muhtelif membalardan karşılıyoruz. Burada Gazi Terbiye Entitüsü var, Muallim 
mektebi mezunlarını, lise mezunlarım oraya alıyoruz. İki senelik tahsilden sonra 
onları orta mekteb muallimi yapıyoruz. Sonra tecrübeli ilk muallim mektebi 
mezunlarını alıyoruz, onları kursa tâbi tutuyoruz, o kurstan muvaffakiyetle çıkan
ları orta mekteb muallimi yapıyoruz. Ondan sonra Avrupaya gönderdiğimiz tale
beler var, onlar da geliyor, muallim yapıyoruz. İstanbul'da yüksek muallim mek-
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tebi vardır, oradan çıkarılan muallim yapıyoruz. Birde lise tahsilim gördükten 
sonra hususî tetebbuda bulunmuş liyakatli olduklarını iddia edenler oluyor. Bun
lar için de liyakat imtihanları vardır. Üniversiteye imtihana giriyorlar, bunlardan 
da liyakat gösteren ehliyetname alanları muallim yapıyoruz. 

Bu sene 400 küsur muallim elimize gelecektir. Geçen sene ders senesi başın
da iken 4 000 ders açıktı. Sene sonuna kadar buyurdukları gibi eczacı, memur, 
tahsil görmüş arkadaşlardan istifade ettik. Eğer bunları da yapmazsak Niğde'de 
de bir orta mektebin açılmasının imkânı yoktu. Tıbkı Erbaa'dakinin âkibetine uğ
rar ve Niğde'deki mekteb de kapanırdı. 

BAŞKAN - Maarif dilekleri hitam bulmuştur. Maliyeye aid dilekler hakkında 
Maliye vekili izahat verecektir. 

MAL. VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) - Ordu malûlleri birliğinin Kurultay 
yüksek riyasetine hitaben bir arzuhalleri geldi. Emrederseniz aynen okuyayım; 
Yüksek Riyasetten tebliğ olunmuştur. Burada istedikleri şu : Birincisi; kanun 
mucibince malûl efrada beşinci, altıncı dereceye kadar bir defaya mahsus olarak 
arazi verilmesi vardır, 200 lira kıymetinde. Şikâyette deniliyor ki, bu arazi veril
memiştir. Eğer arazi verilmezse, verilecek arazi bulunamazsa onun yerine 200 lira 
verilmesini kanun âmir iken bu da verilmemiştir. 

İkincisi harb malûlleri zabitana yani rütbeli malûllere son defa yapılmış olan 
terfih zammından dolayı bazılarının maaşları yeni kanunla maluliyet maaşı tahsis 
olunanların derecesine çıktığı halde bazılarının çıkmamıştır. Binaenaleyh, ikilik 
vardır. Bu ikiliğin izalesi ve aradaki farkın verilmesi rica ediliyor. Bunların tutan 
olan 150 000 lira bütçeye konulsun ve müsavatsızlık kaldınlsm. 

Birinci kısma aid maruzatım; 551 numaralı terfih kanununun birinci mad
desinin son fıkrası aynen şöyle demektedir. Beşinci altmcı derecede malûl küçük 
zabitan ve efrada kıymeti asliyeleri itibarile bir defaya mahsus olmak üzere ikişer 
yüz liralık arazi teffiz olunur. Kanunun ibaresi budur. Şimdiye kadar bu kanuna 
tevfikan 4831 nüfusa, yani malûl nefere 962 940 liralık arazi verilmiştir. 1907 
malûl efrad daha vardır. Bunun için dahi kanun mucibince 381 400 liralık arazi 
verilmesi lâzımgelir. Ekserisi kendilerine verilecek araziyi kendi bulunduklan 
köy civanndan istiyorlar. Orada arazi bulunmadığı için verilememiştir. Bulunun
ca verilecektir. Bunlara, arazi bulunmadığı takdirde nakden tediyat yapılacağına 
dair kanunda bir kayıd yoktur. 

İkinci nokta : Rütbeli askerî malûller, ümera, zabitan ve saire meselesi eski 
kanun mucibince maluliyet maaşı tahsis olunanlara, 1341 senesinde birinci terfih 
zammı dediğimiz 551 numaralı kanun mucibince bir zam verilmiştir. Sonra, 1683 
numaralı askerî, mülkî tekaüd kanunu mucibince bunlann tahsisatlanna aynca 
yüzde 25 zammolunmuştur. 1937 senesinde kabul buyurulmuş ikinci terfih 
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kanunu ile de ikinci bir zam daha yapılmıştır. Bu ikinci terfih zammından dolayı 
bütçede yapılan ilâve 344 616 liradır. Bu yapılan zamla bunların bir kısmı yani 
evvelce malulen tekaüdü icra olunanların bir kısmı bu günkü emsalleri derecesine 
çıkmamış, fakat bazıları çıkamamıştır. Şimdi aranılan, bu emsalleri derecesine 
çıkmamış olanları dahi aynı dereceye çıkarmak için yeni bir zam talebidir. Bu 
taleb kendilerinin dedikleri gibi 150 000 lira değil 300 000 lirayı bulmaktadır. 
Mevzubahsimiz olan eski kanuna göre tekaüd olmuş malûl zabitanm yekûnu 
969'dur. Bunlardan 219'u son yapılan terfih zamlarile yeni kanuna göre tekaüd 
olan emsalleri derecesine çıkmıştır. 750'si kalmıştır. İşte 750'yi daha emsalleri 
derecesine çıkarmak için temenni ediliyor. Bunun portresi arzettiğim gibi 300 000 
liradır. Bu meblâğın bütçeye ilâvesini kabul etmek büyük bir külfet teşkil etmez. 
Fakat mesele yalnız paraya değil aynı zamanda bir prensib meselesine taallûk 
eder. Eski kanuna göre maaş alan alelûmum mütekaidler hakkında bir karar alır
ken bu meseleyi de tedkik edeceğiz. (Alkışlar, bravo sesleri). 

NAFİA VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Nâfıa vekili Gl. Ali Fuad Cebesoy huzuru ile müzakere olundu : 
Demiryollar inşaatı ve limanlar : 
Cumhuriyet Hükümetinin demiryollanmız inşaatına verdiği ehemmiyet ve 

gayretin şükranla kaydını bir borç sayan encümenimiz bu uğurdaki çalışmaları 
memleketin iktisadî veya askerî yüksek menfaatlerine uygun bir suretle iler-
liyeceğini sevinçle dinledi. 

Tespit edilen programa göre evvelâ geriye kalan esas hatların ve bu meyanda 
da Bolu hattının, ve ondan sonra da bir kısım dileklerde görülen şube hatlarının 
nazarı dikkate alınacağı öğrenildi. Ve bu sene bütçesile yol işlerine de ehemmiyet 
verileceği ifade olundu. 

Sular işinde de tahsis olunan 31 milyon lira ile tespit olunan programa göre 
hayli mesafe alındığı söylenerek dilekteki yerlerden Amasya, Aydın, Menemen 
su işlerinin eksiltmiye konduğu ve Meriç işi hakkında komşu Yunan Devleti ile 
temasa geçildiği, diğer mahaller su işleri için de sırasile su postası gönderilerek 
etüdler yapılacağı, ve evvelce etüdü yapılmış olanların da yapılması için tahsisata 
ve elemana göre sıraya konacağı ve sular için bir kanun projesi hazırlığı olduğu 
bildirildi; ve şoseler ve köprüler için de yapılması lüzumlu olanlar hakkında aynı 
sistemin tatbik edileceği, ve esasen bunlardan bir kısmının mahallî idarelere aid 
bulunduğu ifade olundu. 

Limanlar bahsinde şimdilik Karadenizin şark ve garbinde olarak iki liman 
düşünüldüğü bunlardan şarktakinin Trabzonda, garptakinin de ya Ereğli Zongul
dak veya Çatalağzında inşa edileceği, Akdenizde de Mersin veya İskenderun'da 
kurulacağı, bu meyanda Amasya mendireğinin de bitirileceği öğrenildi. 
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Gümüşhane elektriği hakkında, Nâfıa vekili henüz projesinin gelmediğinin, 
Erzincan ve Erzurum'unkinin tasdik edildiğini, Boyabad'ınınkinin, muvafık 
görülmiyerek iade olunduğunu, Alibey köyüne elektrik verildiğini söyledi ve 
diğer dileklere dair izahatı da kâfi görüldü. 

OSMAN CUDİ GÜRSOY (Samsun Delegesi) - Sayın arkadaşlar, vilâyetlerin 
dilekleri arasında Samsun limanının yapılması dileği de vardır. Encümen 
raporunda Samsun limanından bahsedilmiyerek yalnız Karadenizde, biri şarkta, 
biri garpta iki liman yapılacağına işaret ediliyor. Bunlardan biri bütün şark 
vilâyetlerini, İran'ı denize bağlıyan en kısa yolun kapısı olan Trabzon'da, diğeri 
de kömür havzasında ve ağır demir sanayiimizin kurulduğu Karabükle alâkalı 
olan bir yerde olacağı için bu hususta verilecek karan şükranla karşılarız, takdir 
ederiz. Bu arada şimalî Anadolunun, çok geniş ve feyizli bir bölgesine iskelelik 
yapan ve senelik ithalât ve ihracatı 250 000 tonu aşan Samsun'da da liman inşası 
zamanının çoktan geldiğine ve hatta geçtiğine işaret etmek isterim. 

Arkadaşlar, Samsun'un bir hususiyeti, daha vardır: Tafsil edecek değilim, 
hepiniz hatırlarsınız, inkılâp tarihimizde en şerefli mevkii işgal eden Samsun'da 
bir liman inşasında çok istical etmemiz, büyük hâtıralarını kalplerimize haket-
tiğimiz, Ebedî Şefimizin de ruhunu şadedecektir. 

Seneden seneye mütezayid inkişaf arzeden Samsun demiryolu siyasetimizin 
ilerlemesile de iktisadî hareketleri artmaktadır. Bu hususî vaziyetler iktisadî 
zaruretler icablar er geç Samsun'a bir liman getirecektir. Buna kaniim. Esasen 
asırları yıllara sığdıran ve dünyayı şaşırtan, büyük Türk milletinin, Cumhuriyet 
idaremizin yapamıyacağı bir şey yoktur. Bütün vilâyetlerin dilekleri de Büyük 
Kurultayda, görüşülerek bunların mühimleri kabul edilib sıraya konmakta 
hükümetimiz de bunları birer birer yapmakta ve bütün bu büyük eserleri millete 
vermektedir, ihtiyaçlar pek çoktur. Arkadaşlar bendeniz ufak bir şey söy-
liyeceğim. Bir çok evlâdları olan analar babalar vardır. Bunların hepsini şefkatle 
sarmak isterler. Fakat buna bir an için belki imkân bulamazlar. Fakat bu evlâd-
lann hepsi, ana ve baba kucağından hisselerini, nasiblerini almak isterler, baba 
kucağına can atarlar. İşte Samsun'un vaziyeti de limana kavuşacak kardeşleri 
arasında yer almaktadır. Bunun için bir dilek hazırladım. Yüksek Riyasete 
sunacağım. Sayın Nâfıa vekilimizden de bir noktanın tavzihini rica ediyorum. 
Hükümetimizin liman tesisi hakkındaki programından Samsun limanı inşası mad
desi çıkarılmış mı? Yoksa encümen raporunda bulunmamakla beraber imkân ve 
fırsat bulunduğu takdirde önümüzdeki devrede mi yapılacaktır? 

Arkadaşlar, bu takriri vermemin sebebi de şudur : Vilâyetlerde Parti kongresi 
yapıldı. Her toplantıda ve kongrede Samsun limanı için temenniyat yapılıyor ve 
Büyük Kurultaya arz ediliyor. Encümen dilek listesinde Samsun limanı da yazılı 
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olduğu halde buna temas edilmemiştir. Yalnız Trabzon, Çatalağzı limanından 
bahsedilmemesinin Samsun ve hinterlandında fena bir tesir yapması ihtimali var
dır. Bu dört senelik plânda Samsun limanı tedkik edilmiyecek mi, yapılmıyacak 
mı? gibi böyle bir kanaat husulüne meydan vermemek için bunun tavzih edil
mesini rica ederim. Bu hususta yüksek riyasete bir de takrir sunuyorum. Dilekler 
araşma kabul buyurmanızı diler, cümlenizi saygı ile selâmlarım. 

SAÎM ALTIOK (Bursa Delegesi) - Arkadaşlar, encümenin yüksek heyetinize 
tevdi ettiği esbabı mucibenin metilinde bizim çok eski dâvamız olan Bursa 
Karaköy hattı isteğimiz şube hattı şekline girmiştir, isim tasrih edilmemekle 
beraber bize de teşmil edildiğini, zannediyorum. Belki biraz sonra okunacak bir 
takrirde sarahatle, öne konduğu gibi C.H. Partisi Bursa vilâyeti teşkilâtında; bu 
dâva ananevi bir madde halinde, bir dilek halindedir. Bursa'nm bu dileğinde hiç 
bir zaman gelişi güzel bir özenç havası da yoktur. Çünkü tabiatın hiç bir güzel
liğini esirgemediği, tarihin bütün güzel sanatlarım bağrında taşıyan, gene bu 
güzel memleket son yıllarda Türkiye'de yeni kurulmuş olan kar ve dağ spor
larının, santral yeridir. Gene bu memleketin şöhretli bir sebze yetiştiriciliği ve 
sanat şehri, aynı zamanda bir su şehri oluşu bütün bu arzularımızı takviye eden 
sebebler halinde ortaya konmaktadır. Yüksek Kurultayca kabul edilen Parti 
nizamnamesinin 22 ve 26 ncı maddelerinde mevzu ve mana itibariyle dâva 
üzerindeki ısrarımızı kuvvetlendirmektedir. 

Arkadaşlar; Bursa yurdun en güzel turistik bir şehridir. Bazı memleketlerde 
ve bazı milletlerde ilmî ve teknik usullere dayanmak suretile organize edilen tu
rizm o memleketler için kuvvetli birer gelir kaynağıdır. Bu kadar güzel bir şehir 
olan Bursa bu gelir kaynaklarından mahrum bir haldedir. Bursa aynı zamanda 
mevsimlerin birbirini tamamlayan bütün tezadlannı bir arada taşır. Bu itibarladır 
ki hakikî bir turist yeridir. Mahallî teşekküller bunlar üzerinde takatlanmn yettiği 
kadar çalışmaktadır. Mudanya Bursa asfaltı tamamlanmak üzeredir. Uludağ'a bir 
hava hattı yapılmak dâvası vardır. Ekonomik hususları da saydığımız şeylerden 
katiyen aşağı değildir. Bilhassa kıymetli bir hatırayı sözlerime son yapacağım. 

Arkadaşlar Ebedî Şef Kahraman Atatürk Bursa'yı son ziyaretlerinde ve 
arasmda bulunan Sayın Bakanlardan bazılarının mevcudiyetile Bursa'nm bu hak
lı dileği yeniden mevzubahs olmuştu. Bu konuşma sırasında evvelce yapılmış 
olan teşebbüsler gibi klasik bazı sebeblerden dolayı sürüncemede kaldığı ve 
bunun yapılmadığı kendilerine izah edilmişti. 

Ebedî Şef "Ben yakında Bursa'ya gelmek istiyorum ve geleceğim" diyerek, 
bu hattın yapılmasını emir ve işaret buyurmuşlardı. 

Arkadaşlar, Türk milletinin güzel Bursası ve vatandaşların, Atatürk'ün de ar
zu buyurdukları gibi şeref bulmuştur. Son zamanlarda da daha imar yoluna gir-
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mistir. Bu son emri yerine getirmek de elbette daha büyük bir şeref teşkil edecek
tir. Ordular hedefiniz Akdenizdir, ileri emrini verdiği zaman bizi ta Akdeniz 
kıyılarına indiren Ebedî Şefimizin bu günde bir sözü kalıyor. Bursa-Karaköy hat
tının yapılmasını işaret buyurmuşlardır. Bunun üzerinde etüd yapıldığı en
cümenin izahlarından anlaşılmıştır. 1940 Devlet bütçesinde yer almasını teklif ve 
rica ediyorum; çünkü Bursa yıllardan beri hakikaten ve daima taze bir hassasiyet
le başşehirden ufukları yararak Bursa'ya girecek olan ve Kurultay kararına 
müteallik işlerden olan trenin ve kahraman Atatürk'ün bayrağmı elinde tutan 
sayın Millî Şef İsmet İnönü'nün sesini bekliyor (Alkışlar). 

MUSTAFA TURAN (Sinob Delegesi) - Maruzatın plânlaşmak üzere olan 
şimal şimendiferi hattına aid olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, umumî harbde ve istiklâl savaşında çekilen zorlukların, 
muntazam yollardan ve şimendifer hatlarından mahrum olduğumuzdan ileri gel
diğini çok iyi bilen, gören ve içinde bulunan bir nesiliz, işte bu emniyetledir ki 
Cumhuriyet Hükümeti millet idaresini eline aldığı gündenberi çelik bir irade kuv-
vetile yol siyasetine verdiği ehemmiyet hiç hızım kaybetmeden ilerlemektedir. 
Hükümetimizin hiç durmadan ilerleyen bu hamlesile, yolsuzluktan mütevellid 
faciaların bütün ıstırabını çekmiş olan bizler, kısa bir zaman içinde yurdun içinde 
dört çevresini bütün şebekelerile beraber baştanbaşa demir ağlarla örüldüğünü 
göreceğiz. Sayın Nâfıa vekilimizin dilek encümeninde bize müjdelediği gibi 
Hükümetimizin şarka ve cenuba doğru inşasına devam etmekte olduğu ana hat
lardan başkaca, Adapazarı'ndan itibaren gene şarka doğru imtidad etmek üzere 
şimal hattı inşası için de etüdlere başlamak üzeredir. Avrupayı, Asyaya üçüncü 
defa bağlayacak olan bu hattın da ehemmiyeti çok büyüktür. 

Bu hattın geçeceği istikamette bulunan Bolu, Kastamonu ve Çorum vilâyet
leri bu sayede parlak bir istikbale malik olacaklardır. 

Aziz arkadaşlar, dördüncü Kurultayda bu hat hakkındaki temennilerimizi 
beşinci Kurultayda tahakkuk etmekte olmasını görmekle bahtiyarız. Yalnız bir 
ciheti yüksek huzurunuzda arzetmek istiyorum. 

Geçen dördüncü Kurultay müzakerelerinde Nâfıa vekilimiz olan ve şimdi 
Münakalât vekilimiz bulunan saym Bay Ali Çetinkaya bu hat hakkındaki düşün
celerini beyan ederken yapılması düşünülen şimal hattının iskelesinin Sinob ola
cağını da ilâveten müjdelemişlerdi. Şimdi bu cihet mevzubahs edilmemiştir. 

Sayın arkadaşlar, Büyük Asyanın şimalindeki ve garbindeki ülkelerin emtiası 
Kafkas ve Kırım sahillerinden alınarak Avrupa'nın Akdeniz sahillerine, Afrikaya 
taşındığı ilk ve orta çağlarda Sinob limanı transit merkezi idi. Tarihte siyasî ve ik
tisadî bakımdan bu kadar mühim rol oynayan ve tabiatın emin bir limanına malik 
bulunan, istiklâl savaşında faik deniz kuvvetleri önünde millî Anadolu ordusunu 
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malzeme ile besleyen, bütün vesaitin, en tabiî ve emin ve Karadeniz fırtınaların
da keza bütün gemilerin yegâne melcei bulunan Sinob; şimal hattının iskelesi it
tihaz edilince yeni icablara göre Karadenizde geniş ve en mükemmel ve tabiî bir 
limanı en kısa yoldan Hükümet merkezimiz olan Ankara'ya bağlamış olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, şimal hattının etütleri başlandığında Sinob'a kadar olan kıs
mın da plâna alınarak keşfinin yapılmasını sayın vekilimizden temenni ediyorum. 
Bu mevzu hakkında bir de takrir veriyorum. 

KÂZIM AZAMET ( Antalya Delegesi ) - Arkadaşlar, nâfıa siyasetimizde 
limanlar ve demiryolları nihayet Devletin ve Hükümetin bir umumî siyaseti ol
duğu için encümende bir çok delegeler bu mevzu üzerinde arzularını izhar etmiş
ler ve Hükümet mümessillerimizce muhterem vekillerimiz dahi, nihayet mahallî 
birer zaviyeden görülerek arzedilmiş olan bu dilekler üzerinde Devletin umumî 
zaviyeden tedkik ve bunları sırasile tatmin edeceklerini vaid buyurmuşlardır. 
Binaenaleyh bendeniz, memleketin umumî nâfıa siyasetine taallûk eden ve 
nihayet memleketin umumî cepheden gerek liman ve gerek demiryolu cephesin
den icab eden hususları kavrayarak bunlardan ehemlerini mühimlerine takdim et
mek suretile Hükümetimizin az zaman zarfında tatbik edeceğine kaniim. 

Encümende bendeniz bir iki takrirle, bir iki, maruzatta bulunmuştum. Bu, 
nafıa siyasetimizde en mühim olan bir noktadır. O da vilâyetler dahilindeki hususî 
yollar meselesidir. Malûmu âlinizdir ki bu hususî yollar bütçesi idarei hususiye-
ler tarafından idare ve tediye edilmektedir. Fakat bendeniz hususî yolların idarei 
hususiye bütçesile ve onların salâhiyetleri dahilinde tedvirini vazifei kanuniye ve 
verim bakımından kâfi görmemekteyim. Şunu kendi muhitim olmak itibarile ar-
zederim ki Antalya'nın idarei hususiye bütçesinden Nafiaya ayırdığı para mem
leketin kazalarile vilâyet arasındaki yolların huturu umumiyesi itibarile ancak 
tamire kifayet eder bir zarurette bulunmaktadır. Bu cihet bütün vilâyetler için de 
variddir zannederim. Vilâyetler dahilinde hususî yollar umumî yollarımıza 
nazaran çok geridir. Arzetmek istediğim şey; hususî yollarımızın dahi umumî yol
lar gibi Nafia siyaseti içinde mütalea edilmesidir. Bu suretle umumî muvazeneye 
koymakla hususî yollar cebhesinden dahi ihtiyacı karşılamak kabil olur. Çok 
değerli vekillerimizin hususî yollar cebhesinden bu dileğimi nazarı dikkate al
malarını çok isabetli görüyorum. 

İkinci dileğim : Müsaade buyurursanız, bendeniz memleketim olan Antal
ya'ya aid bir noktayı arzedeceğim : 

Arkadaşlar; bendenizin mümessili olarak geldiğim Antalya'nın; tabiî kıymeti 
itibarile takdir buyurursunuz ki çok kıymetli bir mevki ve şöhreti vardır. Bu 
itibarla Antalya'ya ayrı bir yer ayırmak, bir yer vermek mecburiyetinde bulun
makla beraber iktisadî, siyasî ve askerî bakımdan da bir ehemmiyeti mahsusası 
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olduğunu arzetmek isterim. Bu itibarla değerli mebusumuz Rasih Kaplan'ın ve 
diğer mebus arkadaşlarımızın daimî surette bu hususta çok kıymetli Heyeti 
Vekilemiz nezdindeki mesailerini çok samimî olarak Antalyalılar namına teşek
kür ederim. Yalnız kemali ehemmiyetle şunu söylemek isterim ki Antalya hattı 
Antalyalılar için senelerdenberi kalplerinde yerleşen ve yanan bir aşktır. Çok 
değerli bir Nafıa vekili olan eski Ali Çetinkaya'nm memleketin bir çok yerlerin
de demiryollarını temdid ve tevsi etmesini iftiharla ve şükranla yadetmeyi bir 
vazife bilirim. Ali Çetinkaya memlekette hakikaten çok kıymetli ve verimli bir 
eser yaratmıştır. Bu itibarla Türk milletinin Büyük Kurultayının huzurunda eski 
Nafıa vekili Ali Çetinkaya'ya bütün memleket ve milletin hissiyatına tercüman 
olarak şükranlarımı arz ve iblâğ etmeyi bir borç bilirim. Bu itibarla kıymetli Nafıa 
vekilimiz Antalya hattı meselesinde temadi eden dileklerimizi nazarı itibare 
alarak bu hattı Burdur'a kadar getirmişlerdir. Bundan sonra tekaddümen ilâve 
edeyim ki memleketin Nafıa cebhesindeki siyaseti umumiyesini biz yalnız bizim 
gördüğümüz zaviyeden olmadığını tekaddümen itiraf etmiş oluyorum. Fakat Bur-
durdan Antalya'ya kadar olan hatlımızın ilk evvelâ inşa edilecek hatlar meyanın-
dâ bulunmasını diliyorum. Takdir buyurursunuz ki Antalya'nın tabiî vaziyetini bir 
tarafa bırakalım, Anadolunun cenub kısmını vasati Anadoluya, Akdenize birleş
tiren Mersin'den İzmir'e katlar uzayan memleket havzasında hiç bir demiryolu 
hattı yoktur. Takdir buyurursunuz ki bu hat yapılmakla Mersinle İzmir arasında 
geniş bir saha ve onun hinterlandı olan yerlerin iktisadî faaliyeti yükselmiş 
olacaktır. Binaenaleyh iktisadî cebheden ehemmiyeti derkâr olan bu hattımızın 
projelerine, bütün muamelâtı mukaddimesine Hükümetimiz tarafından başlan
makla beraber bunun çok yakın bir zamanda tahakkuk ettirilmesini dileriz. Bu 
vesile ile şunu da arzetmek isterim ki bugün nafıamızın başında bulunan ve İstik
lâl Harbinde hizmeti mesbuk, Meclisin başında bulunan Gl. Ali Fuad Gebesoy'un 
dahi nafıa cebhesinde aynı kıymet ve kahramanlığı göstererek nafıa işlerimiz ve 
bu dileklerimiz üzerinde aynı yüksek kıymet ve bize verimli istikballer bahşet
melerini candan dilerim. 

FEYZİ BAYRAKDAR (Burdur delegesi) - Sayın arkadaşlar; memleketim 
olan Burdur'da arasıra husule gelen ve büyük felâketler uyandıran bir vaziyeti 
tekrar husule gelmemesi için arzedeceğim. 

Burdur - Antalya arasında bir şose vardır. Antalya'yı Burdur'a bağlıyan an
cak bu şosedir. Burada Kestel ismile anılan bir yer vardır ki yol bunun kenarın
dan geçmektedir. Buraya etraftan dökülen sular bu hali doğurur. Bu sular buradan 
bilinmeyen bir yere gider. Yapılan güdenler tıkandığı zaman bunun etrafında 
bulunan köyler ve bu köylere aid tarlaları su basar ve artık Burdur'dan Antalya'ya 
da gidilemez. Bilhassa Antalya gibi bir yeri Burdur'a bağlayan bu şose mem-
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leketin ruhu mesabesindedir. Bu itibarla Dilek encümeninde de arzettiğimiz gibi 
burada Nafıa vekilimizden de rica ederek kendisine arzettiğimiz veçhile bu iş için 
yapılacak etüdlerin biran evvel yapılmasını istirham ederim. 

RASİM EREL (Konya Delegesi) - Encümen raporunda bataklık işleri sıhhat 
işleri araşma girmiştir. Fakat bendeniz zannediyorum ki, küçük say ile kurutula
cak bataklıkların haricinde kalan işler doğrudan doğruya Nafıa vekâletine taallûk 
eden işlerdir. Bu münasebetle arzedeyim ki ocak kongrelerinden itibaren Konya 
vilâyetinin, üzerinde durduğu bir mevzu olmasına rağmen Ereğli bataklığı mese
lesi bu dileklerin arasmda yer almamıştır. Zaman zaman Devletimizin işlediği bir 
mevzu olmak itibarile Ereğli bataklığı, iş programı mesaisi araşma girmişse 
mesele yoktur. Ereğli bataklığı bu gün bir de fabrika kurulmuş olması itibarile 
genişleyen, nüfusu artan ve her suretle geniş bir şehir olup içerisinden geçen su 
10 000 hektar arazi sulamakta; 25 000 hektarlık sahada da bataklık tevlid etmek
tedir. Daha doğrusu Ereğli'deki mevcud sular, Ereğli kasabası dahilindeki araziyi 
ıska ettikten sonra şimalde münhat bir araziye düşmekte, orada toplanarak bir 
bataklık vücude getirmektedir. O araziye düşmesine mâni olarak doğrudan doğ
ruya suyu götürecek olursak, Ereğli'de böyle bir bataklık mevzubahs olmıyacak-
tır. Bunun üzerinde tedkikat yapılmış, fakat bu tedkikat ikmal edilemediği için 
Ereğli kasabası bundan kurtulamamıştır. Bu civarda 15 köye mübadil iskân edil
miştir. Bu bataklık kaldıkça vatandaşların ömürleri nihayet elli yıldır. Evvelce 
yapılan tedkikattan elde edilen neticeye göre Ereğli bataklığının kurutulması 
nihayet oranın bir senelik istihsalâtına tekabül etmektedir, aynı zamanda muhacir 
vatandaşlarımız müreffeh olacaklardır. Yarın, iskân etmek gibi bir mevzu üzerin
de durduğumuz sırada Ereğli bataklığını biran evvel kurutmak lâzımdır. Bu suret
le inkişaf etmekte olan Ereğli'nin sıhhatini kurtaracak belki bir iki bin hanelik 
muhacir iskânına imkân verecektir. Öyle zannediyorum ki, Ereğli bataklığı, plân
la çalışmakta olduğumuz işlerden olduğuna göre sayın Nafıa vekilimizden bu iş 
üzerinde durmalarını istirham ediyorum. 

ABDÜLKADİR GÜNEY (Çorum Delegesi) - Saym arkadaşlar, vilâyetimiz 
Çorum'un kazası olan Osmancığın kasaba ve arazisini ikiye ayırmak suretile 
geçen Kızılırmak her iki sahada bıraktığı 500 000 dönüm arazinin 100 000 dönüm 
kadar mikdan üzerine kurulan dolablarla temin edilen su ile çeltik ziraatı yapıl
maktadır. Gördük ki diğer sularla yapılan ziraat bire 10-15 verdiği halde, Kızılır
mak suyu ile yapılan ziraat bire 80 vermektedir. Tabiidir ki Çorum'a verilecek su, 
müdürü tedkikat yapmak suretile müsbet netice elde edeceği anlaşılmakta ise de 
şu noktayı arzetmek istiyorum. Kızılırmak yukarı sahalarda pek derinden ak
masından, yapılacak baraj büyük masraflarla elde edilecek. Osmancıkta ise 
yapılacak baraj, su toprağın tam yüzüne çıkmış olmasından, pek az masrafla 
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başarılabilecektir. Bu masrafın işe ilk senedeki hasılatından elde edileceği 
muhakkak bulunduğundan biran evvel tedkikat yapılarak başlatılmasını saym 
Nafla vekilinden rica ediyorum. 

RİFAT KOZAN (Yozgad Delegesi) - Yurdumuzun servetine ve iktisadiyatına 
hâkim olan ziraat işlerile ilgili su işlerine, Devletin 31 milyon lira kadar mühim 
bir para tahsis ettiğini görmekle çok sevindim. Fakat hepimizin malûmudur ki, 
kuraklık ne cenub vilâyetlerimizde, ne Eğede, ne de Akdeniz havzasındadır. 
Kuraklığın hükmünü icra ettiği yer orta Anadoludur. Yaradılışında zaten kuvvei 
inbatiye itibarile fakir olan ve bu mıntakada yaşayan zümrenin ekseriyeti bire 5 -
6 ile yaşanabildiği bir yerde Devletin, bahusus Nafîa vekâletinin orta Anadolunun 
su işlerine önem vererek oradaki vatandaşları sevindirmelerini hassatan rica ede
rim. Vakıa memleketin hiç bir yeri ihmal edilemez. Fakat kuraklıktan en çok zarar 
gören yer orta Anadoludur. Delegesi olduğum Boğazlıyan'ın içerisinden geçen 
Kozan çayı Karasu ve Delice ırmağının geçtiği mıntıkaların bu işe çok ihtiyacı 
vardır. Saym vekilimizden etüd sırasında bunların da göz önünde bulundurul
masını, ilk programa alınmasını gerek yüce başkanlıktan, Nafîa vekilimizden rica 
ediyorum. Çok ihtiyacımız vardır. (Alkışlar). 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) - Bu dilekçenin sonunda kendi dairei in-
tihabiyeme aid bir fıkra vardır: Elektrik işleri. Bunda deniliyor ki, Erzincan elek
trik işinin projesi gelmemiştir. Halbuki Erzincan elektrik işinin gerek keşif ve 
gerek projesi geçen sene muhterem Ali Çetinkaya'nın vekâleti zamanında yapıl
mıştır ve parası alınmak üzeredir. Bir yanlışlık olmuştur. Bunun tashihini rica 
ediyorum. 

BİR ZAT - Zannederim Gümüşane olacaktır. 
NAFIA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) - Muhterem arkadaşlar; 

bu kürsüden gerek selefim ve gerekse bendeniz hakkında izhar buyurulan takdir 
ve teşvikden dolayı arkadaşlarıma arzı teşekkür ederim; şimdi burada söz alan ar
kadaşlar evvelâ limanlar, sonra şimendiferler, daha sonra sular hakkında beyam 
mütalea etmişlerdir. Bunların bazıları hakkında encümende arzı malûmat etmiş
tim. Görüyorum ki, bazı noktalar iyi anlaşılamamıştır. Söze başlamadan evvel 
şunu da arzedeyim ki, Vekâletinizin ancak tahsisat ve eleman imkânı halinde her 
şeyi yapabilir. Onun için vereceğim cevabları lütfen bu bakımdan nazarı itibare 
almanızı rica ediyorum. Yoksa vereceğim cevablarla sizin güzelce teşhir ve teşrih 
ettiğiniz noktai nazarları cerh veya reddedecek değilim. Limanlar meselesi : 
Vekâletiniz zaman zaman uzun olan sahillerimiz üzerindeki limanlarımız hakkın
da etüd yapmıştır. Fakat bu güne kadar tahsisat imkânı olmadığından tabiî bir 
teşebbüste bulunulamamıştır. Son .defa İngiliz kredisinden ayrılmış olan bir mik-
dar para ile ve Hükümetiniz Karadenizin şarkında ve garbinde iki liman yapmayı 
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düşünmüş ve bunu Vekâletimize havale etmiştir. Bu İngiliz kredisinden ayrılan 
tahsisat ihtimal ki, bu iki limanın tamamile inşaatına kâfi gelmeyecektir. 
Maamafih vekâletiniz dikkatle etüdlerini yapabilmiştir. Şimdi Karadeniz sahilini 
ele alacak olursak, hakikaten bu kürsüden söylendiği gibi, Karadenizin ortasında 
Samsun ve Sinob gibi çok kıymetli liman yerlerimiz vardır. Bunlar üzerinde çok 
ehemmiyetli sözler söylendi. Vekâletiniz bunların hepsini kabul ve tasdik eder. 
Fakat bu günkü iktisadî vaziyetimizde, tahsisat imkânsızlığı sebebile bu yerler 
mevzubahs olmamış, yalnız Karadenizin garb ve şarkı mevzubahs olmuştur. 
Karadenizin şarkında Trabzon limanı üzerinde bir etüd yapıldı. Ve o noktada 
Hükümetiniz karar verdi. Fakat garbte evvelâ Çatalağzı denen yerde bir liman 
kurulması İktisad vekâletince düşünülmüş ve projesi yapılmıştır. Sonra Nafıa 
vekâletiniz Ereğli limanı hakkında bize etüd hazırlamıştır. Daha sonra bunlardan 
hangisinin daha lüzumlu olduğu ve hangisine daha evvel başlamak lâzımgeldiği 
Nafia vekâletinize havale edilmiştir. Nafıa vekâleti bu iki liman üzerindeki etüd
lerini daha ziyade derinleştirirken bunlardan başka bir de Zonguldak limanının 
tevsii hakkında da bir etüd hazırladı. Heyeti Vekilenin bunlardan hangisi hakkın
da karar vereceği henüz malûm değildir. Her halde yakında bir karar verilecektir. 
Arkadaşlar başka yerlerdeki limanlar hakkında bir şey sormadılar. Bunlar en
cümende mevzubahs oldu, kendilerine orada cevab vermiştim. Şimdilik limanlar 
hakkındaki sözlerim bundan ibarettir. Bundan sonra şimendiferlere geçiyorum. 
Gerek dilek encümeninde gerekse Heyeti Umumiyede söylenen sözlerden 
Vekâletinizin şimendifer siyaseti hakkındaki karar ve faaliyetini sureti umu
miyede kabul etmiş olduğunuz ve bilhassa teşvik etmekte olduğunuz anlaşıldı! 
Yalnız bir noktada görüyorum ki anlaşılamayan cihet vardır. O da şube hatları 
deyince; ikinci, üçüncü derecede yapılacak hatlar zannı hâsıl olmaktadır. Hayır 
evvelâ şebekeler kurulurken umumî ana hatlar üzerinde çalışılmış, bunların hita-
mile beraber şube hatları da nazarı dikkate alınmıştır; bunların arasında hiç şüp
hesiz Bursa - Karaköy hattı da mevcuddur. Bu hattın ehemmiyeti malûmdur. Şube 
hatları da diğerleri kadar mühimdir. Bu hatların inşası için bu sene bütçemize bir 
tahsisat konulmamıştır. Tabiî gelecek sene, imkân dahilinde böyle bir tahsisat 
konulur. Yapacağımız hatların birisi de bu olacaktır. 

Antalya'ya temdid edilecek şimendifere gelince : Bunun zaten Vekâletimizce 
etüdü yapılmış ve hatta bir teklifi kanunî ile inşası istenilmiştir. Fakat evvelce de 
arzettiğim gibi bu sene de tahsisat elde edilemediğinden bir teşebbüste 
bulunulamamıştır. 

Zannediyorum ki şimendifer hakkında sorulmuş sualler bundan ibarettir. 
Sular hakkında : Evvelâ Burdur - Antalya şosesi civarında Kestel gölünden 

bahsettiler. Vekâlet burayı evvelce kurutmuştu. Fakat Düdenler tekrar temizlen-
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mediğinden su yolları bozulmuş ve etrafı su altına almıştır. Fakat bunlar idarei 
mahalliyece yapılması lâzımgelirdi yapılmamış vaziyet kesbi vahamet etmiştir. 
Şimdi bu mesele ile meşgul olacak elemanımız yoktur, olduğu zaman ve tahsisat 
verilirse tekrar bu bataklık kurutulacaktır. 

Kızdırmaktan bahsedildi. Hükümetiniz 1937 senesinde bir kanunla bir su 
siyaseti kabul etmiştir. Tabiî biz bu siyaseti harfiyen takib edib ve günü gününe 
tatbika çalışıyoruz. Bunda orta Anadolu unutulmuş değildir. Memleketin bu kıs
mı da mehmaimkân nazarı dikkate alınmıştır. Bu meyanda Çorum'a da bir su 
şubesi gönderiyoruz. Bu sene Kızılırmak üzerinde mühim etüdler yapacağız. Bu 
etüdler üzerinde nerelerde, baraj yapılması lâzım geleceğini kararlaştıracağız. 

Bir de yollardan bahsedildi. Denildi ki, hususî yollan idarei hususiyeden 
alarak doğrudan doğruya Nafıaya devredelim. Şimdilik yol tahsisatı hakkındaki 
vaziyetimiz malûmdur. Elimizdeki eleman müsbeti ve mikdan . da malûmdur. 
Böyle bir teşebbüsü imkânsız görüyorum. Fakat ilerde çok arzu ederiz ki tekmil 
yol işlerini Vekâletimiz bir elden idare etsin, ilerde vekâletiniz en büyük gayret
lerini, yollar üzerinde temerküz ettirecektir. 

Ereğli bataklığından bahsedildi. Bu bataklığın kurutulması mühimdir, imkân 
olsa biran evvel bu bataklıklar üzerinde etüd yapmamız lâzımdır. 

Bu sene Konya'ya gönderilecek su şubesine bu vazifeyi de vereceğiz. Bunu 
kurutmak meselesine gelince şimdilik büyük su programına dahil değildir. Fakat 
imkân bulunursa yapmaktan kaçınmayacağız. Zannediyorum ki arkadaşlarımın 
bu kürsüden sordukları suallere cevab verebildim. Eğer unutulmuş bir şey varsa 
cevab vermiye hazırım. 

CUDİ GÜRSOY (Samsun delegesi) - Bir noktayı arzedeceğim. Liman işinin 
büyük zamana ihtiyacı olduğunu takdir ediyoruz. Yalnız Samsun'un bir 
hususiyeti vardır. Her sene buraya gelen yolcu mikdan 60 000 - 70 000 arasın
dadır ve yolcuları karşılamıya veya yolcu etmiye gelenlerin adedile 150 000 i 
bulur. Ayrıca 225 000 ton kadar idhal ve ihraç maddesi vardır. Birçok senelerde 
tedbirsizlik yüzünden mal ve can ziyama sebebiyet verildiği görülüyor. Burada 
liman yapmak işi tabiatile uzayacaktır. Fakat bir dalgakıran veya betonarme bir 
iskele yapılamaz mı? Böyle olursa boşaltma ve indirme ameliyesi selâmet ve em
niyetle yapılabilir. Sayın Vekilimizden âcil bir tedbir olarak bunu rica ediyoruz. 

NAFIA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) - Bu husus için eleman 
bulabilirsem bu iş hakkında etüd yapmayı vâdedebilirim. 

CUDİ GÜRSOY (Samsun Delegesi) - Sayın Vekilimizin beyanatı bizi çok 
ümidlendirdi. Biz de vazifemizi yaptığımıza kani olarak yerlerimize dönebiliriz. 

BAŞKAN - Başka mütalea var mı? Muhabere ve Münakale vekâletile ilgili 
dileklere geçiyoruz. 
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MÜNAKALE VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Vekil Ali Çetinkaya'nın huzuru ile müzakereye geçildi: 
İnebolu ve Bodrum mendireğinin yapılma işinin program dahilinde olduğu, 

Afyon ye Konya'nm, tenezzüh trenleri isteğinin yerine getirildiği, istenilen zahire 
hangarlarının da bir program, ve sistem dahilinde ikmaline çalışılmakta olduğu, 
Mamak istasyonunun bu sene yapılacağı, ve bazı duraklarda memur ikamesinin 
temin kılınacağı; Kütahya - Balıkesir arasmda tarife tenzilâtı olacağı, Mersin -
Mamure şimendiferlerinin Fevzipaşaya kadar gideceği; Silis istasyonunda bir 
bekleme salonu yapılmakta olduğu; Haydarpaşa - Pendik - Adapazarı trenlerinin 
hareket saatlerinin değiştirilmesinin halledildiği, ve bütün iskele işlerinin sırasile 
tanzim ve inşa olunacağı; Eğridir - Karakuyu trenlerinin her gün işlemesine im
kân bulunmadığı, İstanbul - Edirne hattı üzerinde 116 ncı kilometrede bir istas
yon yapılmasının münasib görülmediği, diğer dileklerin de incelemeye muhtaç 
bulundukları görüldü. 

Posta, telgraf, telefon: 
Bir çok yerlerden posta merkezi açılması istenmektedir. Verilen malûmata 

göre Posta umum müdürlüğü varidatı her sene artmakta olduğundan bu dileklerin 
varidat arttıkça tahakkukuna gidileceği; Tekirdağ şehirler arası telefonunun bu 
sene açılacağı; diğerleri için de çalışılmakta olduğu; halka ucuz radyo temini için 
de bir kanun lâyihası hazırlandığı bildirildi ve diğer dileklere aid izahat da kâfi 
görüldü. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? (Yok sesleri). 

İKTISAD VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
İktısad vekili Hüsnü Çakır'm huzuru ile konuşuldu : 
Hayat ucuzluğu: 
Devlet idaresinin bir çoğunun alacağı tedbirlere bağlı olan bu mühim mevzu 

hakkında İktisad vekâleti cebhesinden yerli malların ucuzluğunu temin için fiyat 
kontrolü işine ehemmiyet verildiği, bir taraftan fiyat indirmeye, diğer taraftan da 
ihtikârın önüne geçilmeye çalışıldığı bunun için de gerek yerli ve gerek ecnebi 
mütehassıslar tarafından incelemeler yapıldığı, ve ona göre de teşkilât kurulduğu 
öğrenildi. 

Şeker, mazot ve gazin ucuzlatılması hakkındaki Ordu, İçel ve Zonguldak 
dileklerine karşı pancarın da kıymetlendirilmesi için Bilecik, Edirne, Eskişehir ve 
daha diğer yerlerden yapılan dilekler uzun bir müzakere zemini teşkil etti. Şekerin 
daha fazla ucuzlatılmasına imkân olmadığı, bununla beraber bu yıl kampanyasın
da pancarın 10 para fazlasile alınacağı, bu 10 para zam dolayısile sarfı o iktiza 
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eden bir milyon liranın tasarrufla karşılanmaya çalışılacağı ve elde edilecek neti
ceye göre tedbirler alınacağı ifade olundu. 

Gaz ve mazotun da geçen sene yapılan gümrük tarife tenzilâtı ile hâsıl olduğu 
söylendi ve aynı şekilde mensucatta da fiyat tenzilâtı meydana getirildiği bildiril
di. 

Kok kömürünün ucuzlatılmasına dair olan Konya dileğinin yakında temin 
olunacağı kanaati verildi. 

Çimentonun tonu esasen (15) liraya indirilmiş olduğundan daha aşağı 
düşürülmesine şimdilik imkân olmadığı öğrenildi. 

Fabrika inşaatı: 
Her taraftan şu veya bu fabrika veya imalâthanenin istendiğini uzun uzadıya 

anlatan İktısad vekili bu tesisat hakkında devletçi iktısadm bir sistem ve program 
dahilinde hareket etmek mecburiyetinde olduğu gibi maddî imkânların ve iktisadî 
şartların da en önde hesab edilmesi iktiza edeceği ve esasen plân harici fabrika 
veya imalâthanelerin şahsî teşebbüsle meydana getirilmelerinin mümkün bulun
duğu ve sürprodiksion endişesile konulan kanunî kayid ve tahdidlerin kaldırıl
masının düşünüldüğü, bununla beraber memleketin her tarafında yapılan fabrika 
tesisi dileğinin birer zaruret ifadesi olduğunun göz önünde tutularak her bir yer 
dileği hakkında ayrı ayrı araştırmalar yapılacağı, ve nitekim Erzurum ve Bursa'da 
birer şeker fabrikası tesisi mevzubahs olduğunu bildirdi. 

Maden işletmesi hakkında da aynı noktai nazar dermeyan olundu. Diğer 
dilekler için verilen izahat da muvafık görüldü. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? (Yok sesleri). 

TİCARET VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Vekil Cezmi Erçi'nin huzuru ile tedkik olundu: 
Afyon işi: 
Tüccar elinde kalan afyonlar hakkında, hal çaresi bulunarak Afyon ve Kütah

ya ve Burdur'un dileklerinin yerine getirildiği; afyon mubayaa işlerinin ıslahın 
temin için bazı formalitelerin basitleştirilmesi çarelerinin arandığı bildirildi. 

Buğdayı koruma işlerinin genişletilmesine doğru gidildiği ve koruma siyase
tinin daha faydalı bir şekilde idaresine çalışıldığı ifade olundu. 

Tarım kredi kooperatifleri ve diğer kredi işlerile buğday ofisi faaliyetine ve 
silo ve ambarlara aid dilekler hakkındaki beyanat kâfi görüldü. 

BAŞKAN - Bir mütalea var mı? (Yok, vekil izahatını esasen vermiş sesleri). 
Üç vekâlete aid dilekler kaldı. Müsaade ederseniz onları da bitirelim. Zira 

yarın sabah da göreceğimiz işlev vardır (Muvafık, bitirelim sesleri). 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 

Vekil Dr. Hulusi Alataş'ın huzuru ile dilekler görüşüldü: 
Bataklık kurutulması: 
Antalya, İzmir (Kunduz), Kırklareli, Kırşehir ve Muğla bataklıklarının küçük 

say ile kurutulabileceği ve diğerlerinin ayrıca Hükümetçe gözden geçirilip ona 
göre haklarında bir karar verileceği anlaşıldı. 

Dispanser açılması: 
Mevcudun arttırılması esas prensib olan bu müesseseler sayısının 150 den 

175 e çıkarıldığı ve imkân bulundukça dilekte mevzubahs olan yerlerde de tesis 
olunacağı bildirildi. 

Doğumevi ve sanatoryum : 
Doğum evlerinin en ziyade hiç olmayan yerlerde açılacağından ve İstanbul'da 

da bir kaç yerde mevcudu bulunduğundan şimdilik İstanbul'da Doğumevi tesisine 
zaruret bulunmadığı, bununla beraber Haydarpaşa, Heybeliada sanatoryum veya 
veremlilere mahsus pavyonların kurulacağı ve İzmir'de de aynı işe teşebbüs edil
diği öğrenildi. 

Eczane açılması veya arttırılması: 
Çanakkale ve Yozgad dileklerinin tedkik edilerek şartlara uyduğu takdirde 

oralarda eczane açılmasına izin verilecektir. 
Ebe gönderilmesi: 
Mahallî belediyelerce tahsisat konduğu takdirde hemen ebe gönderileceği an

laşıldı. 
Frengi ve sıtma mücadelesi: 
Bu iki mühim hastalık üzerinde duruldu ve frenginin bizde zannedildiği kadar 

münteşir olmamakla beraber lüzum görülen yerlerde tarama yapıldığı, ve sıtma 
mücadelesi için de bir program dahilinde çalışıldığı; bu sene çalışmanın daha 
ziyade teksif kılınacağı Devlet ve meccani kinin mikdanmn arttırılacağı anlaşıldı. 

Hükümet tabibi: 
Dilekte ismi geçmiyen daha bir çok yerlerde de tabib bulunmadığını anlatan 

Sıhhiye vekili bu sene askerliklerini bitiren 122 doktorla ihtiyacm biraz daha aza
lacağını, tabib adedinin artması için de İstanbul ve Ankara'da yeni tedbirler alın
dığını izah etti. 

Hastane : 
Memleketimizde 10 000 nüfusa yedi yatak isabet etmekte imiş. Bu nisbetin 

on senede 15'e çıkarılmasının programlaştırıldığı, Çoruh, Erzurum, Kütahya has
tane işlerinin de bu programa dahil olduğu anlaşıldı. 

Gerek iskân ve gerek sair dileklere karşı verilen izahat da muvafık görüldü. 
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ABDÜLKADİR GÜNEY (Çorum Delegesi) - Sayın arkadaşlar; delegesi 
bulunduğum Çorum'un Osmancık kazasının sathıbahre 400 metre irtifada bulun
masına göre ve Kızılırmağın da tam ortasından geçmesinden dolayı etrafa yaptığı 
bataklıktan her sene % 95 vatandaş sıtmalı bulunmaktadır. Burasının sıtma 
mücadele mıntakasına alınması her sene kaza kongrelerinde teklif edilerek 
nihayet Dördüncü Büyük Kurultayda kabul edilmişse de Sıhhat vekâleti, tahsisat 
olmadığından şimdilik imkân görülemediği cevabını vermiştir. Çok acıklı bir 
vaziyette bulunan bu kazanın sıtma mücadelesi mıntakasına alınması yerinde 
bulunduğundan, alınmasını sayın Kurultayımızdan ve Sıhhat vekâletinden rica 
ediyor ve bu babdaki teklifimi de Yüksek Başkanlığa sunuyorum. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) - Bendeniz fîrengi mücadelesi hak
kında kısaca bazı maruzatta bulunacağım; bazı temenniler arzedeceğim. 

Bizde mevcud olan fîrengi mücadelesi iki şekilde yapılır. Bir kısmı esasen 
mevcud sıhhat teşkilâtının, mahallî sıhhat teşkilâtının yaptığı tedavi. Bunda usul
ler vardır, ona göre tedavi edilir, ikincisi de; Vekâletin kendi tedkiklerile her han
gi bir şekilde mütekâsif bir şekilde firengiye müsab bulunan mmtakalarda teksif 
edilmiştir. Bunlar şayanı şükran şeylerdir. Bazı mmtakalarda fazla mikdarda 
fîrengi mevcud olduğunu Vekâlet haber aldığı zaman bunların tesbiti için o mın-
takalara tarama heyeti gönderilir. Orada firengililerin adedi tesbit ettirilir. Bunlar 
hakikaten gayet ilmî bir şekilde yaptırılmaktadır. Buraya kadar vekâletin yaptığı 
mesai gayet doğrudur. Yalnız bendenizin temenni ettiğim nokta şudur : Bir taraf
tan tarama yapılırken diğer taraftan mücadele yapılmalıdır. Bendenizin dairei in-
tihabiyemde bir iki mıntakada tarama yapılmıştır. Bunlardan birisinde tarama bit
tiği halde henüz mücadele başlamış değildir. Diğer tarafa da tarama heyeti gön
derilmemiştir. Hepimiz biliriz ki fîrengi denilen hastalık gerek ferd için, gerek 
nesil için, gerek muhit için çok tehlikeli bir hastalıktır. Benim temennim tarama 
heyetlerinin faaliyete gittiği mmtakalarda f irengilileri tecrid etmedikçe derhal ve 
aynı zamanda şiddetli ve mütekâsif bir tedavinin yapılmasıdır. Kaldı ki esasen 
fîrengi tarama heyeti taramasını bitirdikten sonra vekâletin mütekâsif ve entansif 
bir mücadeleye girişmesi için bu nisbet orada bulunmazsa bulunanların tedavileri 
mahallî sıhhiye heyetlerine bırakılmaktadır. Maalesef hepiniz biliyorsunuz ki 
kazalarımızın çoğunda Hükümet tabibi bile yoktur. Bazılarında çok defa yalnız 
bir Hükümet tabibi, nadiren bir belediye tabibi ve onların yanında muavin olarak 
bir sıhhiye memuru vardır. Vekâletin mütekâsif ve entansif olarak bir mücadele 
yapması için lâzım gelen nisbette firengili bulunmazsa bunların tedavisi tesbit 
edilen kazalarda mahallî sıhhiye teşkilâtına gene muavin olarak sıhhat memurları 
bulunuyor. Bendeniz sıhhat işlerine ara sıra girmiş olan bir arkadaşınız sıfatile 

897 



söylüyorum ki bir kaza tabibinin esasen o kadar çok yüklü işleri vardır ki bir de 
firengi mücadelesini buna zammederseniz diğer işleri de yarım kalır. Söyledik
lerimi hulâsa edeyim, birinci temennim bu firengi mücadelesi ile meşgul olan 
tarama heyetleri çalışırken diğer taraftan da tarama mücadelesine başlanması, 
ikincisi de kazalardaki firengililerin tedavisi malî sebeblerle yapılamıyorsa, firen
gi mücadelesi için elde edilecek sıhhat memurlarına ihtiyaç vardır. 

ŞÜKRÜ CONKBAYIR (Kastamonu Delegesi) - Muhterem arkadaşlar, sayın 
Sıhhat vekilimizin Encümendeki izahlarında yeni çıkacak hekimlerden Hükümet 
tabibi olmayan mahallere tayin edeceklerini vad buyurmuşlardır. Kastamonu'nun 
Daday kazası 50 000 nüfusludur. Belediyemizin bütçesi 4,5 bin lira olduğundan 
dolayı kabile, eczane temini mümkün olmadığı gibi doktorsuzluktan da çok müş
tekidir. Bilhassa kaza merkezinden 100 kilometre uzakta olan iç köylerimiz sıhhî 
muayene için bilhassa yol mükellefiyetlerinden maluliyetlerini tevsik ettirmek 
için Kastamonu'ya gitmek zaruretindedirler. Bundan evvel vaki müracaatımız 
üzerine Sıhhiye vekâleti geçen sene mezunlarından bir hekim tayin etti. Bu ar
kadaş kaza merkezinin küçüklüğü ve müşteri azlığı dolayısile kazanç temin 
edememesinden dolayı daha fazla kazançlı olan Bolvadin'a naklettirdi. Sıhhiye 
vekâletinden istirhamımız tayin edilen mecburî hizmete tâbi hekimlerin az nüfus
lu kazalarda bu mecburî hizmetlerinin bitirilmelerinin temini ve bu suretle nüfusu 
az olan kazaların da hekimsiz kalmamalarını istirham ediyorum. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktur, 
SIHHÎYE VEKİLİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) - Sıtma mücadelesi için 

encümende kâfi derecede izahat vermiştim. Osmancığm da mücadele sahasma 
gireceğini arzetmiştim. 

Firengi meselesi üzerinde bir arkadaşımız söz söyledi. Teşkilâtımız çalışmak
tadır. Tarama yapmakta olduğumuz yerlerde derhal işe geçmemiz için elimizde 
kâfi miktarda mütehassıs tabib ve bu iş için yetiştirilmiş sıhhat memurlarının ol
mayışından dolayıdır. Mücadelesi ikmal edilen mıntakalardan alıb muhtaç olduğu 
tahakkuk etmiş olan yerlere veriyoruz. Bu sene bu yolda Tavşanlı'ya bir 
mücadele heyeti göndereceğiz. Hükümet tabiblerinin eksikliği seneden seneye 
azalmaktadır. Mecburî hizmetleri olanların kazançları azdır diyerek bulundukları 
yerden kaldırılmış olması asla mevzubahs değildir. Kaldırmayı icabeden sebebler 
kanunî mecburiyetler ve sıhhî mazeretlerdir. Bunları seneden seneye ikmal ede
ceğiz ve muhtaç vaziyetten kurtaracağız. 

Arkadaşlarım, yalnız bunlar üzerinde söz söylediler, başka bir şey emrediyor
larsa izahat veririm. (Kâfi sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktur. Gümrük ve inhisarlara geçiyoruz : 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Dilek, Vekil Raif Karadeniz'in huzuru ile görüşüldü: 
İspirtolu içkilere aid işler: 
Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli ve Konya'nın dilekleri arasında birer 

şarab fabrikası yapılması isteği de vardı. 
Vekil İzmir ve Tekirdağ'ın da şarab fabrikalarının mevcud ve istihsalâtının da 

yeter olduğunu ve herkes tarafından da şarab imalâthanesi açılabileceğini, imal 
edenler hakkında en fazla kolaylık temini için incelemiye girişileceğini söyledi ve 
içki fiatmın indirilmesi dileğine karşı az ispirtolular da tatbik edileceğini ve 
nitekim biradan inhisar resmi olan 13,5 kuruşun indirileceğini bildirdi. 

İspirto fabrikası: 
Bolu ve daha bir kaç vilâyet, ispirto fabrikası istiyorlardı. İspirtonun şeker 

fabrikalarınca ihtiyaca yeter olarak çıkarıldığı, bununla beraber benzine ispirto 
karıştırılma işi müsbet netice verirse ayrıca ispirto fabrikası açılmasının 
düşünüleceği ve ispirto fiatmda geçen sene % 35 nisbetinde ucuzluk yapıldığın
dan daha fazla indirilemeyeceği bildirildi. 

Tütün işi: 
Fiatlarm indirilmesi işinin bir Hazine ve varidat meselesi olduğunu ifade eden 

vekil geçen senelerde yapılan bir kısım indirmelerin tekrar çoğaltmalara müncer 
olduğunu, 6,5'hıkların tedricen şarktan garba doğru getirilerek satışının ar
tırılacağını, tütün nefasetinin ziyadeleştirilmesi için de memleketin üç yerinde 
imalâthane açıldığını, tütün ekimi tahdidi için yeni bir kanun projesi hazırlan
dığını bildirdi. 

Tuz işleri: 
Tuzun % 50 nisbetinde 1935 senesinde indirildiğini söyliyen inhisarlar vekili, 

kolaylık olmak üzere 231 istasyonda tuz satışı yapıldığını halkın kendi vasıtasile 
getiremiyeceği yerlerde depo ve ambar açılması zarureti bulunduğunu bildirdi ve 
diğer dilekler hakkındaki müsbet veya menfi cevablar da muvafık görüldü. 

BAŞKAN - Mütalea var mı? Geçiyoruz. 

ZİRAAT VEKÂLETİ İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen'in huzuru ile incelendi. 
Orman işleri: 
Orman Kanunu dolayısile her bir iktisadî kanunlar ve alman tedbirler 

neticesinde olduğu gibi vuku bulan sıkıntıların önünün alındığı söylendikten son
ra orman mahsulleri toplama işlerinde kolaylık gösterilmesi çareleri aranacağı, 
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bir kısmının resimsiz olarak çıkarılması için de incelemeler yapılacağı köylünün 
gerek yakacağı ve gerek satacağı kısımlara aid ve dilekte yazılı olan noktalar 
üzerinde de durulacağı orman koruma işlerinin henüz bir tecrübe devri geçirmek
te olduğundan leh ve aleyhte söylenenlerin mevsimsiz olub bilâkis lehe doğru 
emareler arzeylediği, kanundan ziyade tatbikatına aid olan yanlışlıkların ve idarî 
noksanlıkların eldeki eleman müsaadesince izalesine çalışılacağı bildirildi. 

Veteriner işleri: 
Damızlık ihtiyacını her yerde karşılamak için çalışılacağı ifade edildikten 

sonra aşı parasının onda bire kadar indirildiği ve bir kısımlarında da büsbütün 
parasız olarak dağıtılmaya başlandığı, Çoruh'tan istenilen hayvan tedkik işinin 
yapılacağı bildirildi. 

Ziraat işleri: 
Ziraat işlerine aid olan dileklerin mühim bir kısmının âlet, makine, tohum, 

çubuk, fidan temini veya bunların ucuzlatılması veya ıslahı olduğuna işaret eden 
Ziraat vekili vekâletin gayesinin de bunların tahakkukundan ibaret olduğunu ve 
dilekte gösterilen arzuların kuvveden fiile çıkmasına çalışılacağını; memur is
tenilen yerlere bu sene kadroya alınacaklardan kısmen gönderileceğini bildirdi. 
Ziraî asayiş hakkında da Dahiliye vekâletince bir kanun lâhiyası hazırlanmakta 
olduğu anlaşıldı. Mücadele işlerinin vekâletin bir sistem dahilinde şümullen-
dirileceği, Ziraat âletleri ve dikenli teller için de gümrük resminin kaldırılacağı 
bildirildi. 

Sair dilekler için verilen izahat da muvafık görüldü. 
BAŞKAN - Mütalea var mı? 

ZİRAAT BANKASI İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Umum müdür Nusret Meray'ın huzuru ile dilekler görüşüldü: 
Yardım ve ziraî krediler hakkındaki dileklerin yerine getirileceği, tedkikat 

neticesinde lüzum görülen yerlere şube açılmasına veya ajan gönderilmesine 
çalışılacağı ifade edildikten sonra diğer dileklerin bir çoğunun esasen yapılabilen 
işler olduğu ve bunların da nazarı dikkate alınacağı neticesine varıldı. 

ABDÜLKADİR GÜNEY (Çorum delegesi) - Sayın arkadaşlar, dilek en
cümeni mazbatasına dercedilmemiş olduğundan şu noktayı arzetmek istiyorum. 
Vilâyetimiz Çorum'un kazası olan Osmancık'ın arazisi ve havası tütün yetiştir
meye çok müsaid olduğundan Bafra tütünlerine muadil tütün yetiştirilmektedir. 
1928 senesine kadar tütün ziraatine devam edilmekte iken müstahsilden bazı şah
sın tütün içerisine ceviz ve bağ yaprakları karıştırmak suretile suiistimal etmeleri 
yüzünden bu tarihten sonra Osmancık'ta tütün ziraatine müsaade edilmemiş ve 
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şimdiye kadar mahrum edilmiştir. Esasen ötedenberi bununla iştigal edib ufak bir 
sebeble menedilmiş bulunan ve zürram mağduriyetine sebeb olan bu verimli 
mahsulün hiçbir tedkike lüzum görülmeksizin menedilen bu kazada zerine 
müsaade edilmesini arz ve teklif ediyorum. 

İSMAİL IŞIN (Samsun delegesi) - Sayın arkadaşlarım, ben de bu kürsüden 
mühim telâkki ettiğim bir meseleye temas etmek istiyorum. Bu da Ziraat Ban
kasından borç suretile ziraî ikrazattan istifade ederek para alan zürram borçlarını 
ödeyememeleri yüzünden mallarını satmak vaziyetinde bulunmalarıdır. Bunu 
daha şümullü olarak anlatabilmek için şu şekilde arz edeceğim: 

Takriben 10-12 sene evvel ziraî ikrazat kooperatifi mahiyetinde borçluların 
müteselsil kefalet suretile borçlandırılmak suretile zürraa para verilmesi idi. Zan
nederim bu mukavelenin müddeti üç sene idi. Bu üç sene müddetin hitamında 
borcunu vermeyen zürra, verimsiz senelerin de buna inzimam etmesi dolayısile 
düştükleri vaziyeti Hükümetimiz nazarı dikkate almış, Ziraat Bankasına bir kısım 
tazminat vermek suretile borç müddeti 15 seneye temdit edilmişti. Burada tebarüz 
ettireceğim mesele Ziraat Bankası için neşredilen bir kanunla yurddaşın tasarruf 
hakkının kayıd altına alınmış olmasıdır. Yani Ziraat Bankasına borçlu bulunan 
yurddaş borcu mikdan ne olursa olsun, emlâkini satamamak vaziyetindedir. 
Tapuya giden herhangi bir muamele daima Ziraat Bankasına havale edilir. Ziraat 
Bankası borcu ne olursa olsun, faraza hiç borcu olmasa da müteselsil borçlu 
sıfatile de bulunsun o muamelenin altına kefaletten borçludur diye bir damga 
vurur ve bu adam malını satamaz. Mesela yüz kişilik bir köy halkının 1000 lira 
borcu varsa, bu bin lira yüzünden 10 000 liralık malını satmak hakkını bir tek 
yurddaş kaybetmektedir. Bunu daha açık bir şekilde hesabla arzedeyim: Bu bin 
lirayı 100 yurddaşa taksim etmek suretile adam başına 10 lira isabet ettiğini far-
zederek oradaki umumî vaziyeti tebarüz ettirmek istiyorum. Bu vaziyet bir çok 
muvazaalara da yol açmaktadır. Bir kimsenin malı satılmak vaziyetine düşerse 
noterlikten veya diğer yerlerden muvazaalı senedlerle bunu yapmak için uğraş
maktadır. Ben bu haksızlığın önüne geçilmesini diliyorum. 

RİFAT KOZAN (Yozgad delegesi) - Kazamız Boğazlıyan çiftçi memleketidir. 
İstasyonumuz, Fakılı istasyonudur. Burada bir ambar ve silo bulunmadığı için, 
köylüler oraya buğdaylarını satmıya geldikleri zaman oradaki alım merkezi köy
lünün tamamen buğdayını almak için yer bulamıyor. Buğdayları 10-25 gün açık
ta kalıyor. Bu hususta, Ziraat vekâletine köylülerin yaptığı bir çok müracaatlar 
vardır. Köylü orada 15 gün 20 gün kalıyor. Hatta bu hususta Ziraat vekâletinin 
makamatmı işgal ediyorlar ve diyorlar ki efendim biz burada, günlerce aylarca 
bekliyoruz. Bundan bir çok dedikodular doğuyor. Bizim ricamız Boğazlıyan ile 
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Fakılı arasındaki kira farkını nazarı dikkate alarak ve köylüler namına Boğazlıyan 
merkezinde bir buğday alım merkezinin açılmasını rica ediyorum. Bu kazamızın 
en büyük bir derdidir, en mübrem bir ihtiyacıdır. Bunu onlar namına heyeti umu-
miyeden rica ediyorum. 

ENVER (Delege) - Arkadaşlar, Ziraat vekâletinin dilekleri meyanında orman 
koruma teşkilâtı hakkına bir kaç söz söyliyeceğim. Mevkii meriyette bulunan Or
man Kanununa ek olarak yapılmış bir Orman Muhafaza Kanunu vardır. Bunun ay
rı yapılmasından yegâne gaye esasen tahrib edilmiş olan ormanlarımızın 
muhafazasını temin etmektir. Ormanı koruma denince ormana bekçi ikamesi ma
nası çıkmaz. Bundan aynı zamanda orman bakımı mânası mündemiçtir. Bilhassa 
ormancılık işlerinin bir yardımcısı olarak beklenen bu teşkilât memleketimizde 
maalesef yapılamamıştır. Dilek encümeni raporunda da tebarüz ettirildiği üzere 
bunun tecrübe devresi geçirdiği zikrediliyor. Her memlekette tecrübe edilmiş teş
kilât varken biz memleket ormanlarımızı böyle bir teşkilâtla tecrübe sahasma git
memiz doğru bir keyfiyet değildir. Yeni Orman Kanunumuz memleketin orman ih
tiyacı mehmaimkân karşılıyacak vaziyettedir. Bu kanunu halkımızın ve alâkadar
ların şikâyetlerini mucib olmadan tedvin edecek bir teşkilât lâzımdır. Eski orman 
muhafaza teşkilâtının memleketteki ormanları muhafaza ettiğini iddia etmek doğ
ru değildir. Aynı zamanda şimdiki yapılmış olan yeni muhafaza teşkilâtının da hiç
bir zaman muhafazaya kâfi olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Eski orman 
muhafaza teşkilâtını Devlet bütçesinden 500 000 lira sarfile 13 000 tane orman 
muhafaza memuruna yaptırıyordu. Bugün 1 500 000 lira sarfile bu hususta bir 
muhafaza teşkilâtı yapılmıştır. Buna rağmen ormanlarımızda amansız baltalar 
gene işliyor. Orman yangınları gene devam ediyor, köylü tahribkâr baltasını tarla 
açmak uğrunda insafsızcasına kullanıyor. Gerek maddî ve gerek manevî bakımdan 
memleket müdafaasmda hepimizin de seve seve iştirak edeceğimiz askerî bir teş
kilâtın halkın her günkü mesaisinde onun karşısına çıkması da maddî manevî bir 
çok mahzurlar arz etmektedir. Bunu Yüksek Meclisin huzurunda söylemeyi zaid 
görüyorum. Bu teşkilâtın süratle kaldırılarak orman kanununu adapte ettiğimiz 
muasır memleketlerden onların orman teşkilâtına muadil bir teşkilâtın bir an evvel 
yapılmasını Yüksek Kurultaydan memleketim namına rica ve istirham ediyorum. 

ŞÜKRÜ NAYMAN (Kayseri delegesi) - Muhterem arkadaşlar; Ziraat 
Vekâletini alâkadar eden orman dilekleri arasında delegesi bulunduğum Kay
seri'ye bağlı Develi Kazasmm iki köyü vardır: Kızıl, Kulpak Erciyeşin yalçın, 
sarp kayalıkları üzerinde 2 000 rakımlı bir köydür. Bu köylerin bir dönüm bile 
ziraate salih arazisi yoktur. Ancak hususî birer baltalıkları vardır. Kendileri yetiş
tirirler, kendileri korurlar. Bütün geçimleri budur. Yeni orman kanununda bir 
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madde vardır. Beş hektardan fazla ağaçlı yerler Devlet ormanları arasına girmiş
tir. Bu kayıddan istifade ederek iki seneden beri orman muhafaza teşkilâtı bu bal
talıklardan köylünün istifadesine mâni olmaktadır. Köylü bu baltalıklardan odun 
kesiyor, yakınında olan 10 000 nüfuslu Develiye satıyor, nafakasını temin ediyor
du. Develi Köyü şimdi başka yerden odun satın alıp ihtiyaçlarını temin ediyorlar. 
Hiç şüphe etmiyorum ki orman kanunu vazedilirken bu maksad istihdaf edilmiş 
değildir. Belki de o zaman bu kabil yerlerin bulunduğu iyice tedkik edilmemiştir. 
Bu gibi işlerde hassasiyet gösterdiğini bildiğim sayın Ziraat vekilimizden orman 
kanununa bir fıkra ilave etmek suretile bu kabil yerlerden bersabık köylünün is
tifadesini temin edecek olursa kendilerine teşekkür ederim. 

KÂZIM AZAMET (Antalya delegesi) - Orman Kanunu mevzuatı üzerinde 
bir noktaya işaret etmek isterim. Bir arkadaşımız, millî servetimiz olan orman
larımızın tahribe maruz vaziyette bulunduğunu ifade buyurdular. Diğer bir ar
kadaşımız da köylülerin bir çok yerlerde baltalıklardan mahrum olduğunu söy
ledi. Bendeniz kanunun mevzuatına aid mütaleada bulunacağım. Hatırımda kal
dığına göre kanun 316 numaralıdır. Birinci maddesinde der ki: beş hektardan dün 
mirî hududlarla iltisakı olmayan yerler orman mefhumuna dahil olmaz. Bununla 
Hükümet ve kanun demiştir ki, beş hektara karin bir mikdar sahada bulunan ve 
Devletin, hukuku umumiyeye aid olan orman iltisakı olmayan müteferrik bir 
şekilde çıkmış olan ağaç ve ağaçlıklar üzerinde kanun hakkı tasarrufu kabul etmiş 
ve mirî orman mefhumundan dışarıya atmıştır. Fakat arkadaşlar, her kanun 
vazedilirken takdir buyurursunuz ki bir çok hususları (tâbirim af buyurulsun, es
ki ifade ile söyleyeceğim, efradmı cami, ağyarını mâni) yani etraflıca tedkik edil
miştir. Fakat tatbikat sahasmda bu maddenin, iki arkadaşımın baltalıklar mese
lesini işaret ederek söylüyorum, bu madde maalesef tatbikat sahasmda bazı yurd-
daşlar tarafından, serveti millîyeyi teşkil eden bu ormanları tahribi noktasından, 
suiistimal ediliyor. Demek istiyorum ki, kanunun birinci maddesinde beş hektar
dan dûn ve mirî ormana iltisakı olmayan yerler üzerindeki orman ve ormancıklar 
yurddaşlann hakkı tasarrufuna bırakılmakla beraber maalesef vaziyet bu şekli arz 
etmemektedir. Köylü değil, köylülerden gayri kimseler efendim bu beş hektardan 
dûn diye, arkadaşımın buyurdukları gibi mirî ormanlarımızı tahribe uğratmak
tadırlar. Buna karşı Devlet teşkilâtının aldığı cephe esbabı mucibe olmak üzere 
3444 numaralı bir kanundan bahsetmektedirler. Bu eşhas diyor ki bir hektardan 
dûn olan sahada verilmiş olan ihtiyar heyetleri mazbataları bir nakliye tezkeresi 
hükmündedir. Binaenaleyh böyle orman kanununun birinci maddesinin hükmüne 
göre ona ek kanundaki maddesi hatırımda değil maddeye tevfikan herhangi bir 
kimse köylünün elinden tapusunu alıyor. Köylü bir mazbata tanzim ettiriyor. O 
mazbata için de heyeti ihtiyariye burası beş hektardan dûndur diyor ve bir mühür 
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basıyor. 3444 numaralı kanun mucibince tanzim edilen bir ihtiyar heyeti maz-
batasile, burası nakliye hükmündedir. Müdahale edemezsiniz denilmektedir. 
Binaenaleyh bu mesele üzerinde Ziraat vekilimizin çok tecrübekâr kıymetlerin
den rica ediyorum. Orman denilen serveti millîyemize taallûk eden bu hususa lüt
fen dikkat buyursunlar. Devletin, mirî ormanın üzerinde hakkı tasarrufunun 
mümessili olan orman idaresi bu hususta bir murakabe yapmalıdır. Bunu şart it
tihaz etsinler, bunu teşkilâtlarına yaptırsınlar. Çok rica ederim bir mühendis ol
mayan heyeti ihtiyariye nasıl beş hektardan dûn olduğunu tayin edebilir. Takdir 
buyurursunuz ki mahkemelere gidilerek bin bir şekilden geçtikten sonra teayyün 
eden hudud işini bir ihtiyar heyeti takdir edemez. Böyle olduğu halde onun bir 
mazbatasına güvenerek mirî ormanın nakliye hükmünde telâkki edilmesinin 
önüne geçilmesini sayın Ziraat vekilimizden rica ederim. (Doğru sesleri) 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kütahya) - Arkadaşlarım, bir arkadaş 
muhafaza teşkilâtı üzerinde durdu. Orman kanunu ve muhafaza teşkilâtı bundan 
iki sene evvelisi Meclisi âlice tasdik edilmişti. Ancak iki seneden beri mevkii tat
biktedir. Bu teşkilât iki sene zarfındaki faaliyeti hakkında encümende de izahat 
verirken dedim ki, bunun aleyhinde ve lehinde çok söz söylenebilir. Fakat daha 
henüz teşkilât bile ikmal edilmemiştir. Bunun hakkında bir hüküm yürütebilmek 
için mevsim ve zaman gelmiş değildir. Kendi şahsi kanaatim; bu teşkilâtın bir 
sene zarfında yakaladığı kaçak mikdan 13 000'i mütecavizdir. Bu mikdarı teş
kilâtın faaliyetine işaret etmek için söyledim. Yoksa bu teşkilâtın asıl faydasını 
kaçakçıyı yakalamakta değil, önlemekte bulurum. Bu teşkilâtın mesaisini de bu 
vadide faaliyete sevk ve imale ediyoruz. Evvelce 1300 şu kadar muhafımız 
bulunurken bir arkadaşımızın da işaret ettiği gibi bunlara bir çok orman işleri de 
verilmiş olduğu için tabiatile bu muhafaza işi tamamile temin edilemiyordu. Bu 
ise 1600'ü talimde bulunmak üzere 6000'i mütecaviz askerimiz vardır. Bunlar 
teşkilâtım ikmal ettikleri zaman meşkûr hizmetlerine başlıyacaktır. (Alkışlar) Ve 
seneler zarfında bu muhafaza teşkilâtının önümüzdeki daha çok muvaffak olduğu 
hakkında delil ve beyyineleri size göstereceğimi ümid ediyorum. 

Diğer bir arkadaşım, beş hektardan fazla olan ormanlar Devlet ormanları 
meyamna idhal ediliyor ve köylünün ihtiyacı temin edilemiyor, dediler. Biz beş 
hektardan az olan ormanları orman addetmiyoruz. Beş hektardan fazla olursa 
bunlar Devlet ormanı kabul edilmiştir. Bu ormanlar ya Devletin olur, ya köylünün 
olur. Devletin ormanı ise doğrudan doğruya Devlet ormanı olarak telâkki edilir. 
Fakat köylünün şahsiyeti mânevîyesine aid ise doğrudan doğruya köylünündür. 
Maamafih köylünün de olsa, Devletin de olsa köylünün ihtiyacını temin etmek 
için o ormanın tahammülü nisbetinde kendisine müsaade verilmesi lâzımdır. 
Diğer arkadaşımm buyurdukları ve tedkik ettikleri doğru ise ormanın da taham-
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mülü varsa buna rağmen köylünün ihtiyacı temin edilmiyorsa o tatbikat hatası ol
malıdır bunu tashih ederiz. 

Diğer bir arkadaşım, beş hektar üzerinde durdu ve Antalya'daki bir meseleyi 
mevzubahs ettiler. Bu hakikaten ek kanununun bir neticesidir. Bunun üzerinde 
uzun uzadıya tafsilât vererek sizi yormak istemem. Böyle tapu senedini gösterib 
de beş hektardı demez. Bunun için bir vesika alması ve nakliye beyannamesi şek
linde telâkki edilmesinin bir çok suiistimale meydan açtığını biz de tespit ettik. 

Bunun için murakabeyi teşdid etmek, arkadaşımın da işaret ettiği veçhile ve 
orman mefhumuna girib girmediğinin tedkik edilmesi için teşkilâtımıza emir 
vereceğiz. (Alkışlar) 

TİCARET VEKİLİ CEZMİ ERCİN (Antalya) - Ziraat Bankasının Ticaret 
vekâletine bağlı olması dolayısile ona aid sorulan şeylere bendeniz arzı cevab 
edeceğim. Arkadaşlardan biri, 2814 numaralı kanunla tescil edilmiş borçları olan
ların satmadıklarından bahsettiler. Merhunatı borcuna kâfi gelenlerin fazlası için 
bankanın malûmatı tahtında mallarını satmakta serbest olduklarına göre zan
nediyorum ki arzuları hasıl olmuştur. Zaten borcuna ancak kifayet eden mer-
hunatın borç ödenmedikçe satılamıyacağı ahkâmı umumiye cümlesindendir. 

İkinci olarak da, müteselsil kefaletli yeni ikrazlarda müstahsil mahsulünü ser
bestçe satamadığından bahsettiler. Yeni kredi sistemimizde açılan ziraî krediler 
istihsal için verilmekte ve mahsul de borcun ödenmesine karşılık tutulmaktadır. 
Borcunu vaktinde ödiyemiyenlerin mahsulüne müracaat edilmesi bittabiî istihsal 
vesaitine müracaat edilmesinden daha ehvendir. O itibarla mahsulü merhun ol
duğu müddetçe borca karşılık tutulub satılması bittabiî zaruri olur. 

Bir de Boğazlıyanda, bir arkadaşım, Buğday alım merkezi tesisini istedi. 
Alım merkezlerinin mümkün olduğu kadar tevsi edilmesine esasen taraftarız. Bu 
itibarla alım merkezleri bu seneki vaziyette Boğazlıyanda da bir alım merkezi 
tesisine gayret edeceğiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Başka mütalea yoktur. Emlak ve eytam bankasile ilgili dileklere 
geçiyoruz. 

EMLÂK VE EYTAM BANKASI İLE İLGİLİ DİLEKLER 
Umum müdür Cevdet Gölet'in huzuru ile görüşüldü: 
Zonguldak'ta bir şube açılması veya ajan gönderilmesi dileğinin tahakkuk et

tiği, Ordu'nun aynı dileği hakkında Bankacılık tekniği bakımından imkân bulun
madığı anlaşıldı. 

BAŞKAN - Mütalea yoktur. Çocuk esirgeme kurumu ile ilgili dileklere geçi
yoruz: 

905 



ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA AİD OLAN 
DİLEKLER 

Çocuk Esirgeme Kurumuna aid olan ve tütünden alman hisse ile köy çocuk
larına da yardım edilmesini isteyen Kocaeli (Gölcük) delegesinin mahalline bil
dirildiği bu kurumun başkanı ve Kırklareli mebusu Dr. Fuad Umay'ın izahından 
anlaşılmıştır. 

BAŞKAN - Mütalea yoktur. Dilek komisyonu tedkik ettiği bütün dilekleri 
mütalea etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, komisyonun raporunu tekrar okutarak 
reyinize arz ediyorum. 

(Dilek komisyonu raporu tekrar okundu). 
BAŞKAN - Raporu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hatay'ın bir temenni takriri vardır. Okutuyorum. Nazarı itibare alırsanız her 

mevzu aid olduğu vekâlete vermek üzere takriri Parti Genel Sekreterliğine tevdi 
edeceğim. 

Parti Beşinci Büyük Kurultayı Yüksek Başkanlığına 
Hatay'da C.H. Partisi teşkilâtı yeni vücuda getirilmiş ve bu defa ancak teş

kilât kongreleri yapılarak dilek kongreleri yapılamamıştır. Mamafih yurdda par
tili arkadaşlarla temaslarımızdan hâsıl eylediğimiz intibalar ve Hatay İl Yön. 
Kurulu tarafından bize verilen direktiflerle Hatay namına aşağıda arz edeceğimiz 
muhtasar dileklerin dahi müzakereye konulmasını arz ve istirham eyleriz: 

1- Hatay'da büyük sıtma yuvalan teşkil eden Amik bataklığının kısa bir 
zamanda kurutulması, 

2- Hatay'da en kısa bir zamanda sıtma ve trahom mücadelesi teşkilâtının 
vücude getirilmesi, 

3- Eti Türkleri arasında Türkçe dilinin kısa bir zamanda yayılması için Maarif 
ve Parti cephelerinden acil hareketler ve faaliyetlere geçilmesi, 

4- Antakya'da bir memleket hastanesi yapılması, 
5- Demiryolunun Antakya'ya kadar uzatılması, 
6- Ziraat Bankasile diğer ticaret bankalarının kurulması, 
7- Hatay ile Türkiye arasındaki iktisadî mübadeledeki kayıdlann derhal kal

dırılması, 
8- İskenderun limanmm vücude getirilmesi. 

Hatay mümessilleri: 
Abdurrahman Mursal Dr. İbrahim İnal 

Cevad Abalı Ali Şelhum 
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BAŞKAN - Takriri reyinize arz ediyorum. Nazarı itibare alanlar... Almayan
lar... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir şey kalmamıştır. Yarın Saat on
da içtima etmek üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati - 21.35 

Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grub Âzalarının Seçimi 

Beşinci toplantı 
3 - IV-1939 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 10 

BAŞKAN - M. Abdülhalik Renda 
KÂTİBLER - Cavid Oral (Niğde), Sadri Ertem (Kütahya) 

BAŞKAN - Celse açılmıştır. Ruznamede mevcud bütün maddeler müzakere 
edilmiş ve bitirilmiştir. Söz Genel Başkan Vekilinindir. 

(Genel Başkan Vekili Dr. Refik Saydam, alkışlar arasında riyaset makamına 
geçti). 

BAŞKAN - Arkadaşlarım, Kurultayın iki mühim işi daha kalmıştır. Kabul 
buyurduğunuz nizamname mucibince Umumî idare heyetini aynı zamanda Par
tinin Müstakil Grub azalarını intihab buyuracaksınız. Evvela Genel Başkanlık 
Divanının umumî idare heyeti âzası olarak arz edeceği isimler vardır, okunacaktır: 

Dr. Fikri Tüzer Erzurum 
Tevfik Fikret Sılay Konya 
Halil Türkmen Zonguldak 
Ali Rıza Erem Çorum 
Cevdet Kerim İncedayı Sinob 
Dr. Zihni Ülgen Bolu 
Hamdi Yalman Ordu 
İskender Artun Erzincan 
İsmail Sabuncu Giresun 
Mümtaz Ökmen Ankara 
Nafi Atuf Kansu Giresun 
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Rahmi Apak 
Salâh Cimcoz 
Sırrı Day 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Ali Ögel 

Tekirdağ 
İstanbul 
Trabzon 
Gümüşhane 
İstanbul 

BAŞKAN - Umumi idare heyeti âzası olarak Riyaset Divanının teklif ettiği 
zevat bunlardır. Reyinize arz ediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul buyurmayan-
lar... Müttefikan kabul buyurulmuştur. (Alkışlar). 

Gene nizamname hükümlerine tevfikan Parti Müstakil Grubu azaları olarak 
Divanı Riyasetin namzedlerini Heyeti Celilenizin reylerine arz ediyorum: 

Dr. Hüsamettin Kural 
Atıf Akgüç 
Fazlı Güleç 
Emin Aslan Tokad 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
İzzet Arukan 
Ali Rana Tarhan 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ziya Karamursal 
Şehime Yunus 
Ali Rıza Türel 
Sadri Ertem 
Emrullah Barkan 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Hüsnü Kitabcı 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Nâzım Poroy 

Ağrı 
Bursa 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Muğla 
Rize 
Rize 
Sivas 
Tokad 

BAŞKAN - Heyeti celilenizin reyine arz ediyorum. Lütfen kabul buyuranlar. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Verilmiş bir takrir vardır okunacaktır: 
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Beşinci Büyük Kurultay Yüce Başkanlığına 
Kurultayımızı ilk celsede yüksek huzurlarile şereflendiren; her zaman göster

dikleri yüksek misallerle ruhlarımıza mukaddes vazife aşkını telkin eden ve Par
timize nurlu itilâ yollarını gösteren, Büyük Millî Şefimiz ve Değişmez Genel Baş
kanımız İsmet İnönü'ye Kurultayın derin sevgi ve candan bağlılıklarının karar al
tına alınmasını ve bu kararın Riyaset Divanınca delegelerden seçilecek bir heyet 
[1] vasıtasile yüce huzurlarına arzını teklif ederiz. 

(63 imza) 
(Sürekli alkışlar). 
BAŞKAN - Müttefıkan kabul edilmiştir. 

Beşinci Büyük Kurultay Yüce Başkanlığına 
1- Aziz ve muhterem Genel Başkan vekilimiz Dr. Refik Saydam'la İcra Vekil

leri Heyetindeki mesai arkadaşlarma, 
2- Beşinci Büyük Kurultayımızın kıymetli Reis vekillerine, 
3- Partimizin sayın Genel Sekreteri Erzurum Mebusu Dr. Ahmed Fikri Tüzer'e 

ve çalışkan idare heyeti arkadaşlarına, 
Kurultayın sevgi ve saygılarının sunulmasını arz ve teklif ederiz. (Alkışlar) 

(18 imza) 
BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz. 
CEHTİ ÇETİN (Manisa) - Ordumuza da Kurultayın tazimlerinin bildiril

mesini teklif ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Maalmemnuniye, vazifemizi yapar arz ederiz. 

[1] Heyet şu zatlerden mürekkebdi: 
Abdurrahman Mursal 
Arif Çubukçu 
Naci Ali Morali 
Dr. Mümtaz 
Galib Demirel 
Mustafa Rifat Kölek 
Ahmed Faik Abasıyanık 
Ekrem Oran 
Tevfik Bilgin 
Etem Menderes 

Hatay 
Ankara 
İstanbul 
Muğla 
Afyon 
Seyhan 
Kocaeli 
İzmir 
Zonguldak 
Aydın 

murahhası 
» 

> 
» 
J 

J 

i 

i 

> 
J 

KÂZIM AZAMET (Antalya delegesi) - Çok muhterem arkadaşlarım; bir haf
tadan beri Büyük Meclisin âli çatısı altında Partimizin Beşinci Büyük Kurul-
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tayının mesai devresine iştirak ve bugün de ikmal etmiş bulunuyoruz. Takdir 
buyurursunuz ki şimdiye kadar toplanmış olan her Büyük Kurultay azizTürk mil
letinin inkılâb ve medeniyet yolundaki en hızlı hamlelerinin kaynağı olmuş ve 
çalışarak hazırladığı verimli programlarla Türk Milletine geniş ve engin bir istik
bal hazırlamıştır ve her yeni devrin bir başlangıcı olmuştur. Zaten temel ve esas
ları memleketin en acı günlerinde, istiklâl savaşınm kudsî bir teşekkülünde kuran 
ve bütün amal ve amacım Türk milletinin bünyesinden kalbinden alan ve nihayet 
onun bütün varlığını, enerjisini nefsinde toplayan Türkiye Cumhuriyeti Halk Par
tisi dün de, bu gün de bütün Türk milletinin en kuvvetli bir muhassalasıdır. (Al
kışlar). Tarihin hiç reva görmediği bir derekeden yepyeni ve canlı bir millet 
yaratan genç, dinç bir Devlet kuran Büyük Ebedî Şef Atatürk'ün aynı zamanda 
müşahhas bir manevî varlığı demek olan Partimiz asrın millet ve cemiyetler 
idareleri umdelerinin ve onun terakkiyat ve tekâmülâtı siyasiye ve içtimai esas
larını nefsinde en kuvvetli hazmetmiş ve siyasî teşekküllerin mensub oldukları 
millet camiaları üzerinde en derin bir hassasiyetle vazifesini görmüş ve nihayet 
milletler tarihi huzurunda, cihan huzurunda büyük inkılâbımızın en mühim 
eseridir. Millet tarihinin huzurunda, cihan huzurunda büyük inkılâbımızın seyri 
kemalinde en mühim bir nâzım rol vazifesini ifa eden bir Parti olduğunu bütün 
cihan önünde iftiharla, gururla kaydedebiliriz. 

Fakat şunu da ilâve etmek isterim ki arkadaşlar, çok kadim olduğu kadar asil 
olan Türk milletinin yaradılışı; millî haslet ve necabetine gösterdiği kabiliyet ve 
kudretine Partimizin muvaffakiyet âmilleri arasında en yüksek yeri vermek 
lâzımgelir. Asrın ve tarihin en büyük adamı olduğunu cihanın kabul ettiği 
Atatürk, işte Türk milletinin millî yaratılış, necabet ve hasletinin kabiliyet ve kud
retinin taşan bir dehası, bir timsalidir. (Alkışlar) Binlerce sene asaleti kanlarında 
taşımış olan Türk milletinin son asırda göstermiş olduğu en yüksek kudret ve 
kabiliyet asırları aşan en büyük bir eseridir. İşte bu büyük eserin büyük müessisi 
olan Devletimizin ve Partimizin banisi bulunan Büyük ve Ebedi Şefin namını bu 
Büyük Kurultayın samimi ve aziz toplantılarında derin bir vecdi huşu içinde 
ebedî minnet ve tazimle tebcîl ve takdis ederim. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; istiklâl savaşından, inkılâb devrelerinden bugüne kadar Türk mil
letinin enerjisinin yarattığı en büyük kudret timsali dahi başımızda büyük bir şük
ranla bağlı bulunduğumuz Büyük Millî Şefimiz İsmet İnönü'dür. (Alkışlar) 

Harb cebhelerinde bizi zaferden zafere ulaştıran, sulh masalarında Türk mil
letine şerefli bir millet, devlet yaratan ve nihayet takdir buyurursunuz ki, inkılâb 
devrelerimizde Türk inkişafının seyrükemalinde en mühim bir âmil olan ve Türk 
milletinin varlığına, imanına kendi varlığını karıştırmış olan Büyük Millî Şef İs
met İnönü'ne dahi bu Büyük Kurultayın huzurunda Türk milletinin sonsuz tahas-
süsat ve tazimatını arz ve iblâğ etmeği bir şükran borcu bilirim. (Alkışlar) 
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Arkadaşlar, memleketin değerli mebuslarile, kıymetli delegelerini bir arada 
toplayan Büyük Kurultay beş, altı gündenberi encümenlerde, Umumî Heyet 
huzurunda milletle devlet başbaşa senelerce memleketi bir aile sıcaklığı ve 
samimiyeti içinde idare eden Partinin ve onun icra kuvveti olan Hükümetin 
mesaisini takdirle tedkik ederken gene bu mesainin doğurduğu esaslar dahilinde 
Büyük Kurultayın vermiş olduğu müsbet kanaat ve kararlar Türk milletine gene 
engin bir istikbal hazırlamış bulunmaktadır. Bu itibarla diyebiliriz ki, arkadaşlar, 
Türk milletinin en kuvvetli bir meclisi akdi meşvereti olmakla beraber gene Türk 
milletinin en salahiyetli efkârı umumiyesinin en kuvvetli tecelligâhı, en yüksek 
mercii ve makesi hiç şüphesizdir ki, Büyük Kurultaydır. Anadolunun diyar diyar 
gezdiğimiz ülkelerinden Büyük Kurultay huzurunda Türk milletinin efkârı umu
miyesinin arz ve iblâğ edilmesi vazifesini şu yüksek huzurunuzda ifa etmek va
zifesini düşünürsek arkadaşlar; diyebiliriz ki Türk milleti kendi sulh ve sükûn 
muhiti içinde başardığı inkılâbları, yüksek gayelerinden dolayı hiç endişe etmek
sizin ve fütur etmeksizin yürümekte ve yükseltmektedir. Türk milleti bu itibar
ladır ki bu yüksek gayesine doğru giderken diğer milletler ufuklarında baş gös
teren karaltıların ve cihan siyasetinin karışan münasebetleri arasında kendisinin 
daha kayıdsiz bulunmak mevki ve vaziyette olmadığını bihakkın müdriktir. 
Cihanın şimdiye kadar bin bir tezebzübü içinde kendi varlığını yaratmış ve yaşat
mış olan Türk milletinin bu gün dahi cihan hâdisatı siyasiyesi karşısında kendi 
emniyetine karşı hiç bir ferdinin hiç bir endişesi, hiç bir düşüncesi, hiç bir kor
kusu yoktur. Onun yalnız en büyük endişesi; asırların vücuda getirdiği bir 
medeniyet ve insaniyetin harabisine ve nihayet sonsuz tekâmüle yürüyen 
beşeriyetin inhidamına meydan vermemek ve sulhu kurtarmak için arkadaşlar, 
umumî muvazeneyi yaratmaktır. Türk milleti son itilâfnamede tarih huzurunda en 
büyük vazifesini şerefle yapmıştır. (Alkışlar) 

İBRAHİM İNAL (Hatay delegesi) - Sayın arkadaşlar, Ebedî Şef Atatürk'ün 
yüksek dehası ve büyük milletimizin sonsuz fedakârlığı ile istiklâl ve hürriyetine 
kavuşan ve Millî Şef İsmet İnönü'ne ve asil milletimize o büyük kahraman ar
mağanı olan Hataylıların (Şiddetli ve sürekli alkışlar) sonsuz saygı ve selâmlarını 
Ebedî Şef Atatürk'ün manevî huzurlarında eğilerek sunarım. (Alkışlar) Bizleri 
esaretten kurtararak bu yüksek ve samimi toplantıya iştirak ettiren ve bu mukad
des kürsüden yüksek huzurunuzda söz söylemek fırsatını bahşeden değerli 
hükümet ve Parti erkânımıza ve kahraman ordumuza şükranlarımızı arz eylerim. 

Dileklerimizin kabulünde Yüksek Kurultayın ve sayın vekillerimizin göster
miş olduğu derin ve sıcak alâka bizleri cidden mütehassis etmiştir. Hürriyetimizin 
kazanılmasında ana vatanın göstermiş olduğu fedakârlığı göz önünde bulundur
mak diğer yardımların da yapılacağına emin bulunmaktayız. Esasen kanunları, il
ham kaynaklan, imanı ve ülküsü bir olan bir milletin birbirine yardım et
memesine imkân yoktur. 
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Hatay'ın ana vatanın yüksek yardımile bütün milletimizin arzu ettiği şekle ve 
gayeye en kısa bir zamanda vasıl olacağına bütün imanımızla kani bulunmak
tayız. 

Arkadaşlar; Hatay sizindir. Oradaki bütün Hataylılar da emirlerinizi ifaya 
muntazır bir kıtadır. (Alkışlar) 

Hataylılar kendilerini ayrı bir Devlet olmaktan ziyade ana vatanın bir vilâyeti 
olarak telâkki etmekte ve bu haklı düşüncesile de her zaman iftihar etmektedir. 
(Sürekli alkışlar) 

Bunu müteakib Genel Başkan Vekili, Başvekil Dr. Refik Saydam irâd buyur
dukları aşağıdaki nutuklarile Kurultayı kapamışlardır. 

Genel Başkan Vekili Dr. Refik Saydam 
(Başvekil) 

Büyük Kurultayın muhterem âzası, 
Partimizin Beşinci Büyük Kurultayı ruznamesindeki meselelerin müzakeresi

ni muvaffakiyetle bitirmiştir. 
Büyük Kurultayın çalışma tarzı, delege arkadaşlarımızın gösterdikleri ciddî 

ve samimî alâka, geçmiş ve gelecek yılların icraatı hakkındaki güzel düşünceleri, 
bilhassa arkadaşlarımızın milletimizin, memleketimiz için faydalı buldukları 
kanaat ve mütalaalarını serbestçe ve isabetli bir tarzda izhar etmiş olmaları Parti 
mensublarmın Devlet işlerini ne kadar yakından takib ve murakabe ettiğine de 
güzel bir misal teşkil etti. Bu hal, Partimizin takdirini, Millî Şefimizin iftiharını 
tahrik eden, Parti hayatımızda olduğu kadar millî hayatımızda da kıymetli bir 
hâtıra olarak kalacak mesud bir hâdisedir. 

Kurultayımızın müzakerelerini yakından takib buyurmuş olan değişmez 
Genel Başkanımız İsmet İnönü, müzakerelerin cereyan tarzından, delegelerin 
millet işlerinde gösterdikleri derin alâkadan, bilhassa vazifelerini büyük bir ik
tidar ve kifayetle başarmaktan hakikaten iftihar duyduklarını size arza beni 
memur etmişlerdir. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarımızın bize vermiş oldukları bu güzel misal, bütün Parti teş
kilâtımızın vazifelerini yaparken gösterdikleri dikkat ve teyakkuzun canlı bir 
delili olmuştur. 

Büyük Kurultay, Partimizin bütün hesaplarını inceden inceye tedkik ettikten 
sonra vermiş olduğu kararla, Parti hesablannın muntazam ve sarfiyatın usul ve 
mevzuata mutabık olduğunu, alâkalıların bu işlerdeki dikkat ve itinasmı tebarüz 
ettirdi. 

Köy ve mahalle kongrelerinden başlıyarak nahiye, kaza ve vilâyet kong
relerinin tedkikinden geçen, Büyük Kurultayın müzakere mevzularının en mühim-
mini teşkil ve yurdumuzun bütün ihtiyaçlarını ihtiva eden dilek ve şikâyetler hak-
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kında almış olduğu kararlar, izhar etmiş olduğu temenniler, bütün memlekette dik
kat ve alâka celbeden, Parti Hükümetlerinin müstakbel icraatmda rehber olmak 
mahiyetini mahfuz tutan isabetli, faydalı kararlar olarak tecelli etmiştir. 

Büyük Kurultayın yeniden gözden geçirmiş olduğu Parti programında, Parti 
Hükümetlerine halde ve istikbalde takib edecekleri en isabetli yolu göstermiş ol
du. 

Büyük Kurultayın, yeni hükümler de ilâve etmek suretile kabul etmiş olduğu 
nizamnamemiz; Partililer arasında samimiyet ve bağlılığı kuvvetlendirecek mil
letimizin teşkilâtımıza karşı muhabbet ve alâkasını artıracak esasları ihtiva et
mektedir. 

Nizamnamenin yeni hükümlerine göre teşkili karar altına alınan Meclis Müs
takil Grubunun, millî murakabe cihazlarımızı takviye edecek ve bu bakımdan 
aziz milletimiz için bir teminat hazırlıyacak mahiyette olduğu kadar, Cumhuriyet 
Hükümetlerine de esaslı yardımlarda bulunacağına samimiyetle inanmaktayız. 

İhdas etmiş olduğumuz, daimi teftiş teşkilâtının Parti ve Halkevleri faaliyeti
ni teşvik, tanzim ve murakabe edecek müfid bir cihaz olacağına da şüphe et
memekteyiz. 

Aziz arkadaşlanm, 
Hal ve istikbal için en musib kararlan almak, Partimizin değişmez bir vas

fıdır. Almış olduğumuz kararlar daima büyük milletimiz, aziz vatanımız için 
mesud neticeler vermiştir. 

Halkımızın bütün tabakaları, ideallerini tahakkuk ettiren unsurları, Kurul
tayımızın kararlarında aramışlar ve bulmuşlardır. 

Beşinci Büyük Kurultayca alınan kararların da aynı kıymet ve isabette olduk
larında hiç şüphemiz yoktur. Her imkândan istifade ederek bunları tahakkuk ettir
menin Hükümetlerimiz için millî ve mukaddes bir vazife olacağını söylemekle en 
büyük hazzı duyarım. 

Partimizin, mazideki ağır şartlara rağmen memleketin yükselmesi yolunda al
dığı mesafeleri göz önüne getirdikçe; istikbalde de milletimize ve vatanımıza 
daha parlak hizmetler göreceğine büyük imanımız vardır. 

Büyük Milletimizin muhabbeti, Büyük Millet Meclisimizin rehberliği, Millî 
Şefimizin cihan değer yardım ve muzahereti bu ümid ve imanımızın en büyük 
teminatıdır. (Alkışlar) 

Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlarım. 
Cumhuriyet Halk Partisinin Beşinci Büyük Kurultayını kapıyorum. (Şiddetli 

a l k l Ş İ a r ) Kapanma Saati: 10.30 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Müstakil Grup ve Büyük 
Millet Meclisi Grubu Çalışmaları (3 Nisan 1939 - 21 Ağustos 1940) 

C.H.P. Grubu 
1- Parti grubunun İdare Heyeti âtideki zatlerden müteşekkildir: 
Reis Vekilleri 

Âzâ 
> 
» 
5 

i 

> 
5 

» 
> 

Hasan Saka 
Hilmi Uran 
Rasih Kaplan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Şevket Erdoğan 
Emin İnankur 
R. Nafiz Edgüer 
Damar Arıkoğlu 

Trabzon 
Seyhan 
Antalya 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 
Manisa 
Seyhan 

2- Parti grubunun faaliyeti hakkında matbuatta intişar eden tebliğler şunlar
dır: 

- C.H.R Büyük Millet Meclisi grubu bu gün (2 - IV -1939) öğleden sonra saat 
15'de Başbakan ve Grub Reisi Dr. Refik Saydam'm riyasetinde toplandı: 

Bu toplantı ruznamesini Büyük Millet Meclisinin altıncı devre fevkalâde iç
tima yılına aid riyaset divanı intihabı ve parti grubunun reis vekillerile idare 
heyeti üyelerinin seçimleri teşkil ediyordu. Büyük Millet Meclisi Reisliğine Gen. 
Baş. Kur'ca namzed gösterilen Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik Renda ile 
riyaset divanı reis vekilleri için Aydın mebusu Dr. Mazhar Germen, Bursa 
Mebusu Refet Camtez ve Sivas Mebusu Şemsettin Günaltay'ın, grub reis vekil
lerine de Trabzon Mebusu Hasan Saka ve Seyhan Mebusu Hilmi Uran'in nam-
zedlikleri reye konularak müttefikan kabul olundu. 

Bundan sonra Hasan Saka'nm reisliğinde celseye devam olunarak namzedlik-
leri Umumî Heyetin intihabına bırakılan idare amirlerile riyaset divanı kâtib-
lerinin ve grub idare heyeti üyelerinin seçimlerine geçildi ve aşağıda isimleri 
yazılı zatler ekseriyeti kazandı. Ruznamede başka bir madde olmadığından cel
seye nihayet verildi. 

İdare Âmirleri : 
Dr. Saim Uzel (Manisa), Halid Bayrak (Ağrı), İrfan Ferid Alpaya (Mardin), 
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Riyaset Divanı Kâtibleri: 
Vedit Uzgören (Kütahya), Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Cavid Oral (Niğ

de), Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb). 
Grub İdare Heyeti Üyeleri: 
Aziz Akyürek (Erzurum), Gl. İhsan Sökmen (Giresun), Rasih Kaplan (Antal

ya), Abdülhak Fırat (Erzincan), Damar Ankoğlu (Seyhan), Emin İnankur (İçel), 
Şevket Erdoğan (Gümüşane), Şükrü Koçak (Erzurum), Ridvan Nafiz Edgüer 
(Manisa). 

- C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bu gün (4 - IV -1939) öğleden son
ra saat 15'de Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Söz alan Hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nun B. M. Meclisinin tecdidi in-
tihab fasılası esnasında cereyan eden dünya siyaseti ve Bükreş'te toplanan Balkan 
Antantı müzakerelerile Bulgar Başvekili Ekselans Köseivanof un Ankara'yı 
ziyareti hakkında tafsilen verdiği izahatı ve bazı âzâ tarafından sorulan suallere 
aid cevabları grub tarafından alâka ile dinlenerek tasvib edilmiş ve celseye 
nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bugün (11 - IV - 1939) öğleden 
sonra reis vekili Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

Müzakere mevzuu son siyasî hadiseler hakkında hariciye vekilimizin vere
ceği izahat idi. 

İki defa söz alarak kürsüye gelen muhterem hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, 
son haftanın belli başka siyasî vakaları hakkında beyanatta bulundu. Bilhassa 
Romen Hariciye Nâzın Gafenkon'un İstanbul ziyareti ve Hariciye vekilimizle 
mülakatına aid beyanatı derin alâka ile dinlendi. 

Son günler zarfında İtalya tarafından Arnavutluk'un askerî işgal altına alın
ması ve Hatay meselesi ve bunlardan tevellüd edebilecek bütün siyasî meselelere 
dair uzun uzadıya izahat verdikten sonra kendisine aynı mevzular üzerinde muh
telif hatibler tarafından tevcih edilen suallere cevab verdiler. 

Bir çok hatibler söz aldılar ve Hariciye vekilimizin izahatına muvazi 
mütalealar beyan ettiler. 

Müzakere saat 18,30'a kadar devam etti ve hariciye vekilinin izahatı tasvib 
olunmakla celseye nihayet verildi. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu salı günü (18 - IV -1939) saat 15'de Reis Vekili 
Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Söz alan Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu son hafta içinde cereyan eden siyasî 
hâdiselerin akisleri hakkında geçen haftaki toplantıda verdiği malûmatı itmam 
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eden beyanatta bulundu. Bir çok hatiblerin suallerine tatmin edici cevablar verdi 
ve Hariciye vekilinin bu izahatı Umumî Heyetçe tasvib olundu. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bu gün (25 - IV - 1939) saat 15'de Reis Vekili 
Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

İlk defa söz alan muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, umumî siyasî 
vaziyeti izah etti. Umumî sulh gayesi ve Türk âli menfaati bakımından Türkiye 
Hükümetinin büyük devletlerle ve komşularile temasta bulunduğuna dair malû
mat verdi. 

Başvekilden sonra söz alan bir çok hatiblerin mütalealan dinlendi ve sorduk
ları suallere hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu lazımgelen cevabları verdi. 
Nihayet parti umumî heyeti Hükümetin siyasetini ve takib ettiği hareket hattını it
tifakla tasvib etti. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (2 - V - 1939) saat 15'de Reis Vekili Hil
mi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Söz alan Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, son hafta zarfında cereyan eden 
dünya siyasî hadiselerini ve bunlardan bilhassa bizi enterese eden kısımları çok 
canlı ve vazıh şekilde izah etti. 

Saraçoğlu'nun izahatını büyük alâka ile dinleyen grub, bu beyanatı tamamile 
tasvib etti ve ruznamede müzakere edilecek başka bir madde bulunmadığı için 
reislikçe celseye nihayet verildi. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bu gün (5 - V - 1939) saat 17'de Reis Vekili 
Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

İçtima mevzuu, Hariciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nun haricî siyaset hak
kında vereceği izahat idi. 

İlk söz alan B. Şükrü Saraçoğlu harici mesailin heyeti umumiyesi üzerinde 
beyanatta bulundu. Aynı mevzua dair muhtelif hatiblerin mütalealan dinlendi ve 
Hükümete tevcih edilen suallere vekil tarafından icab eden cevablar verildi. 
Neticede Hükümetin bu husustaki noktai nazarı Grub Umumi heyeti tarafından it
tifakla asvib olunarak celse nihayet buldu. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (9 - V -1939) saat 15'de Reis Vekili Hasan 
Saka'nın başkanlığında toplandı: 

Ruznameye dahil mesele, Muğla mebusu Hüsnü Kitaba tarafından İktisad 
Vekâletine tevcih edilmiş üç maddelik bir sual takriri idi. 

İlk defa sual sahibi Hüsnü Kitaba, bu sual takriri ile sanayie müteallik hangi 
meseleler hakkında izahat verilmesini istediğini bildirdi. 

916 



Müteakiben İktisad Vekili B. Hüsnü Çakır sual takririnin ihtiva ettiği mese
lenin bugün ne safhada bulunduğuna dair uzun izahat verdi. 

Aynı mevzu üzerine söz alan bir çok hatibler sıra ile fikir ve mütalealannı 
beyan ettiler. 

Bu izahat arasmda İktisad Vekâletine yeniden tevcih edilen bir çok suallere 
son defa söz alarak kürsüye gelen İktisad Vekili icab eden cevabları verdi. 

Ruznamede başka bir madde olmadığından saat 20'de müzakere nihayet buldu. 
- C.H. Partisi Meclis grubu (16 - V - 1939) saat 15'de Reis Vekili Hilmi 

Uran'ın başkanlığında toplandı: 
Söz alan Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu, geçen haftaki beyanattan son

ra siyasetimizin takib ettiği seyri izah etmiş ve bazı hatiblerin sualerine cevablar 
vermiştir. 

Umumî Heyetçe tasvib edilen bu beyanatı müteakib ruznamede müzakere 
edilecek başka madde kalmadığından celseye nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Meclisi Grubu bugün (6 - VI - 1939) saat 15'de Reis Vekili 
Hasan Saka'nın başkanlığında toplandı: 

Başvekil Dr. Refik Saydam ilk söz alarak, sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek üzere kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile idare ve murakebeleri 
hakkındaki kanunun tatbiki neticelerine dair Antalya mebusu Rasih Kaplan'in 
muhtelif vekâletleri ilgilendiren sual takririnin Grub İdare Heyetince seçilecek bir 
komisyonda alâkadar vekillerin de huzuru ile görüşülerek neticei tedkikı mübey-
yin alınacak rapor üzerine Umumî Heyetçe müzakere açılmasını teklif etti. 

Başvekilin bu teklifi üzerine Umumî Heyetçe on kişilik bir komisyon teşkili 
kabul ve tasvib olundu. 

Devlet sanayiinin gerek kuruluşu ve gerek işleyiş işlerinin tanzimine dair 
Kütahya mebusu Alâettin Tiridoğlu tarafından verilmiş olan takririn de bu komis
yona tevdii tezekkür kılındı. 

Bundan soma Büyük Millet Meclisinin 7 - VI - 1939 tarihindeki içtima ruz-
namesine dahil kanun lâyihalarından Devlet devair ve müessesatı baremlerine aid 
olanlarının evvelemirde tedkik ve intacı hakkındaki Başvekilin teklifi, cereyan 
eden müzakereden ve bu hususta söz alan birçok hatiblerin mütalealanndan son
ra 12 Haziran Pazartesi içtimaına kadar bu lâyihalar üzerinde Meclis azasına ted-
kikat icra edebilmeleri için vakit bırakılması ve o günün ruznamesine alınması 
Umumî Heyetçe tasvib olundu. 

Bugünün ruznamesine dahil maddelerden muhtelif mevzuları ihtiva eden Muş 
Mebusu Hakkı Kılıcoğlu'nun ve Satiye Binasınm satın alınması hakkında Antal-
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ya Mebusu Rasih Kaplan'in takrirlerinin müzakeresi umumî Heyetçe gelecek haf
taki içtimaa talik olundu. 

Bunu metaekib söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son on beş gün zar
fındaki harici ve siyasî mesail ve münasebata aid uzun izahat ve beyanatta bulun
du ve sorulan suallere icab eden izahat ve cevablan verdikten sonra toplantıya 
nihayet verildi. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî Heyeti dün (13 - VI - 1939) saat 15'de 
Reis Vekili Hasan Saka'nın başkanlığında toplandı: 

Başvekilimiz muhterem Dr. Refik Saydam ilk sözü alarak kürsüye geldi. 
Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu'nun, misafirimiz Romanya Hariciye Nazırı B. 
Greguvar Gafenko ve arkadaşlarile beraber bulunduğundan bugünkü celseye iş
tirak ederek malûmat arzedemiyeceğini ve ona vekâleten netayicini muhterem 
Heyetin sabırsızlıkla beklediği, Hatay'a aid, Türk-Fransız müzakeresinin vardığı 
neticeyi Umumî Heyete bizzat arzedeceğini bildirdi. 

Bu müzakerelerin tam bir anlaşma ile nihayet bulmuş telâkki edileceğini ve 
pek yakın bir âtide Hatay'ın ana vatana katği olarak iltihakını tespit etmekle bah
tiyar olacağını müjdeledi. 

Umumî Heyetin şiddetli ve sürekli alkışları arasında kürsüden indi. Bu 
münasebetle söz alan Kocaeli Mebusu İbrahim Dıblan, ebedî şefimizin yüksek 
hâtırasını hürmetle andıktan sonra bu muvaffakiyetlerden dolayı onun yegâne 
halefi muhterem Millî Şefimiz İnönü'ne ve bu işde büyük faaliyet ve gayretleri 
görülen Cumhuriyet Hükümetine ve Başvekilimize ve memleketin daimi koruyu
cusu muazzez Türk Ordusuna Hatay namına minnet ve şükranlar ifade eden ve 
hararetle alkışlanan bir nutuk irâd etti. 

Bundan sonra ruznameye dahil takrirlerden Satiye binasına aid olan suale 
Münakalât ve Muhaberat vekilimiz B. Ali Çetinkaya kürsüye gelerek cevab verdi. 

Yeni teşkil edilmiş olan bu vekâlete evvelki vekâletten müdevver Satiye işine 
aid dosyanın tedkikatı ikmal olunmuş ve bu meselede suçları görülenler hakkın
da icab eden adlî takibatın icrası için tahkikat evrakının Adliye vekâletine tevdi 
edilmiş olunduğunu bildirdi. 

Ruznamede bundan başka müzakere edilecek bir mevzu kalmadığından gele
cek hafta içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (20 - VI -1939) saat 15'de Reis Vekili Hil
mi Uran'm başkanlığında toplandı: 

Söz olan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son hafta zarfında dünya ve Av
rupa siyasetinin vaziyetini ve bizim bu siyaset içinde takib etmekte olduğumuz 
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hareket tarzını izah etmiş ve bilhassa son günler içinde Romanya ve Mısır gibi iki 
dost Devlet ve millet Hariciye nazırlarının memleketimizi ziyaretinde duy
duğumuz yüksek memnuniyeti tebarüz ettirmiştir. 

Hariciye vekili bu meyanda harici politikamızın seyri hakkında tenevvür et
mek isteyen bir çok hatibleri de tatmin etmiştir. 

Mebuslar, bazı yabancı memleket gazetelerinin, Romanya ile bu gazetelerin 
mensub oldukları memleketler arasındaki ihtilaflar hakkında yazılar neşrine B. 
Gafenko'nun Ankara ziyaretini vesile ittihaz eylemelerini, Romanya için olduğu 
kadar, Türkiye için de gayridostane telâkki etmişlerdir. 

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu tarafından verilib Grub ruznamesine dahil bulu
nan ve muhteviyatı itibarile bir kaç vekâleti alâkadar eden takririn, takrir sahibi 
tarafından izahını müteakib müzakeresine başlanmış ve suallerden Tayyare 
cemiyetine tallûk eden fıkra, bu hususta söz alan müteaddid hatibler tarafından 
münakaşa edilmiştir. 

Takrir sahibi ile birlikte söz alan diğer arkadaşlara, Hava Kurumu Başkanı 
Şükrü Koçak tarafından kurum namına cevablar verilmiş ve nihayet kürsüye 
gelen Maliye Vekili Fuad Ağralı Hükümet namına beyanatta bulunup Haziran 
ayından itibaren mahsulatı araziye ianesi namı altında şimdiye kadar Hava 
Kurumu için müstahsillerden alınmakta olan ianenin kaldırılmış olduğu gibi tay
yare piyangosunun da Hükümetçe bundan böyle Merkez Bankası tarafından 
idaresi derpiş edildiğini ve buna mütedair kanun layihasının bir kaç güne kadar 
Büyük Millet Meclisinin müzakeresine arzedileceğini bildirmiştir. 

Grub, Maliye Vekilinin bu beyanatını tasvib etmiştir. Vaktin gecikmesine 
binaen Hakkı Kılıcoğlu'nun takririnin diğer kısımlarının müzakeresi gelecek ruz-
nameye bırakılarak Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu dün (27 - VI -1939) saat 15'de Reis Vekili Hilmi 
Uran'ın başkanlığında toplandı: 

Ruznamede mevcud olan Hakkı Kılıcoğlu'nun takririnden Millî Müdafaa ve 
Maarif Vekâletlerine taallûk eden suallere Vekillerin verdikleri cevablar dinlen
dikten sonra Heyetçe, Devlet sanayi planlarının tatbikında ve sanayiin işletil
mesinde mevcud murakabenin kifayet derecesine ve gene bu mevzuun tatbiki için 
bir koordinasyona ihtiyaç olduğuna dair Antalya mebusu Rasih Kaplan ve Kütah
ya Mebusu Alâettin Tiridoğlu'nun takrirleri muhteviyatını tedkik için daha evvel 
Grub Umumî Heyeti kararile tavzif edilmiş olan komisyon raporu müzakereye 
mevzu ittihaz edilmiştir. 

Sanayi planlarının tatbik safhalarında ve bilhassa malî neticelerde tahmine 
nazaran görülen bir misli fazlalık üzerine ehemmiyetle nazarı dikkati celbeden 

919 



rapor, birinci sanayi planının ikmali için lüzum görülen tahsisatın verilmesile 
beraber sanayileşme hareketinin parti programı mucibince ve malî teknik imkân
ları dahilinde tertib ve tanzim edilmesi ve bu mevzuda çalışan müesseseler 
faaliyetinin ıslahile beraber kredi ve finansman işlerinin ayrılarak sanayi ve 
maadin işletmelerinin bünyelerine uygun idareler halinde teşkilâtlandırılması ve 
3460 numaralı Kanunla kurulan murakebe sisteminin keyfiyet ve kemiyet nok
tasından takviyesile tatbik ve idamesi ve aynı zamanda Devlet sınaî ve iktisadî 
bilançolarile hesabı katilerinin Büyük Millet Meclisine arzının usul ittihaz ve mil
lî sanayiin hayatiyetini ve rasyonel çalışma kabiliyetini arttırmak için gümrük ta
rifelerinin ihtiyaca göre ayarlanmasile beraber iç pazarlarda istihsalin rekabete 
vücud verecek şekilde kayıdlardan korunması gibi esaslı teklifleri de ihtiva et
mekte ve haddi zatmda lüzumu kabul edilen ve muhtelif vekâletlere işbirliğini 
tazammun eden koordinasyon için ayrı bir kanun tedvinine ihtiyaç olmadığını 
ilâve etmekte idi. 

Rapor üzerinde bir çok hatibler söz söyledikten ve İktisad Vekili Hüsnü Çakır 
da mevzu üzerinde komisyon raporuna iştiraken esaslı mütalealar dermeyan ettik
ten sonra Heyetçe rapor Hükümete tebliğ edilmek üzere tasvib edilmiş ve 
Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi grubu bugün (12 - IX - 1939) öğleden 
sonra Reis Vekili Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı: 

İlk söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, Meclisin tatil mebdeinden beri 
cereyan eden siyasî ahval ve vakıalar üzerinde bu bugünkü siyasî mesailin her 
safhası hakkında uzun izahat ve beyanatta bulundu. Bir çok hatibler aynı mev
zular üzerinde fikir ve mütalea beyan etmişler ve Hükümetten bir çok noktalar 
hakkında sualler sormuşlardır. 

Bu suallere Hariciye Vekili ve diğer alâkadar vekillerimiz cevab vermişlerdir. 
Umumî Heyet, memleketin müdafaa ve emniyeti için alınan kararlan ve siyasî 
tedbirleri memnuniyete şayan görmüş ve Hükümetle Grub arasında tam bir 
tesanüd olduğu bir daha tezahür etmiştir. Hükümetin izahatı müttefikan Grubca 
tasvib olunduktan sonra saat 18,45'de celseye nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bu gün ( 19 - IX -1939) öğleden sonra saat 15'de 
Reis Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı: 

İlk defa söz alan Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, son haftanın siyasî 
vaziyetini bildirmiş ve bu meyanda İngiltere ve Fransa ile müzakere edilmekte 
olan nihaî muahede görüşmelerinin şayanı memnuniyet bir tarzda ilerlemiş ol
duğunu anlatmış, bu günlerde yapacağı Moskova ziyareti hakkında da malûmat 
vermiş ve Vekilin beyanatı Grubun umumî tasvibine iktiran etmiştir. 
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Bundan sonra Bütçe encümeni reisi İsparta mebusu Mükerrem Unsal söz 
alarak dünkü Meclis ruznamesine dahil iken encümen namına kendi yaptığı tek
lif ile gelecek celseye tehir edilmiş olan ve Büyük Millet Meclisi binasında bir 
sığınak inşası için başka bir tahsisattan münakale icrasma dair bulunan maddenin 
daha evvel Partide müzakere edilmesi maksadile tehiri istenilmiş olduğunu anlat
mış ve bu babda cereyan eden müzakere sonunda, şimdilik Meclis binasında sığı
nak yapılması için münakale yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

Grub ruznamesinde dahil diğer iki takrirden Manisa Mebusu Refik İnce'nin 
bugünkü icablanna göre idarede bazı tedbirler alınması hakkındaki şümullü tek
lifinin daha evvel Grub İdare heyetince teşkil edilecek bir komisyonda müzake
resi tasvib olunmuş ve Konya Mebusu Dr. Osman Şevki Uludağ'ın, hava teh
likelerine karşı halkın korunması tarzına müteallik alınacak tedbirler hakkındaki 
sualine de Dahiliye Vekili Faiz Öztrak tarafından cevab verilmiş ve bu cevab 
Grub Umumî Heyetince tasvib olunmuştur. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde olmadığından Riyasetçe celseye 
nihayet verilmiştir. 

- C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu Umumî Heyeti dün (26 - IX -
1939) saat 15'de Reis Vekili Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede, yalnız Manisa Mebusu Refik İnce'nin, Büyük Millet Meclisinin 
eski zabıtlarının yeniden tabı ve tevziine dair olan takriri vardı. 

İlk defa takrir sahibi kürsüye gelerek takriri vermekteki maksadını izah etti. 
Büyük Millet Meclisi muhterem Reisi Abdülhalik Renda, zabıt meselelerine 

müteallik Riyaset makamının noktai nazarını izah buyurdular. Bir kaç hatib aynı 
mevzu üzerinde fikir ve mütalea beyan ettikten sonra takrir sahibi Refik İnce'nin, 
bu meselenin Riyaset Divamnca etrafile tedkik edildikten sonra bir teklif yapıl
masını mübeyyin olarak verdiği teklif takriri reye kondu ve ittifakla kabul olundu. 

Ruznamede başka mesele mevcud olmadığından saat 16'da celseye nihayet 
verildi. 

- Parti Grubu Umumî Heyeti bugün (10 - X - 1939) saat 15'de haftalık iç
timaını Reis Vekili Hasan Saka'mn reisliğinde akdetti: 

İlk defa Başvekil Dr. Refik Saydam söz alarak Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu'nun Moskova'ya muvasalatından beri orada ve ona muvazi olarak Ankara'da 
yapılmakta olan siyasî müzakere ve temaslann sureti cereyanına ve vâsıl olduk
ları safhaya dair izahat verdi. 

Bu izahat üzerine söz alan bir kaç hatib noktai nazarını beyan ettikten ve soru
lan suallere Başvekil tarafından icab eden cevablar verildikten sonra, Hükümetin 
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bu mesail hakkında takib etmekte olduğu noktainazar ve hareket tarzı Umumî 
Heyetçe tasvib olunarak ruznameye geçildi. Ruznamede Niğde Mebusu Cavid 
Ural'ın, müteaddid ziraî meseleler hakkında bazı sualleri ihtiva eden bir takriri 
vardı. Ziraat vekili bu takrirde mevzubahs olan suallere aid cevablarla birlikte 
memleketin umumî istihsal vaziyeti ve ziraat durumu hakkında malûmat verdik
ten sonra, gerek sual sahibi Cavid Ural, gerek diğer hatibler tarafından ziraî 
mesaile ve bu senenin istihsal edilmiş mahsullerinin sürüm ve satışına dair ileri 
sürülen fikirler ve sualler üzerine ayrıca mütemmim izahat verdi ve müzakere 
saat 18,15'de nihayet buldu. 

- C.H. Partisi Büyük Millet Grubu bugün (17 - X -1939) öğleden sonra Reis 
Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Uran'm riyasetinde toplandı: 

Kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, Moskova'da Sovyetlerle Hariciye 
Vekilimiz arasında cereyan etmekte olan müzakereler hakkında berveçhiati izahat 
ve beyanatta bulundu: 

"Hariciye Vekilimiz Moksova'ya giderken Sovyetlerle aramızda ne yolda bir 
muahede yapılabileceği iki Hükümet beyninde görüşülmüştü. Moskova'da bu 
esaslar dahilinde cereyan eden müzakerelerin bir itilâfa varması mümkün 
olamamıştır. 

Bunun sebebi, Sovyet Hükümetinin Hariciye vekilimize büsbütün yeni teklif
ler serdetmiş olmasıdır. Bu yeni teklifleri Türkiye ile İngiltere ve Fransa arasmda 
Sovyetlerin vukufu dahilinde tekarrür eden esaslarla telif etmek mümkün ol
madığı gibi emniyetimiz bakımından bize verilen garantilerin bizden istenen 
taahhüdlere tekabül etmemekte bulunduğu ve Boğazlar üzerinde de Türkiye'nin 
beynelmilel taahhüdlerinden başka hükümlerden tevakki etmeyi esas itihaz eden 
siyasetine Sovyet metalibi uygun görülmediği cihetle Türkiye-Sovyet Rusya 
müzakeratının bu defa Moskova'da intacı mümkün olamamıştır. 

Bununla beraber Sovyetlerle olan münasebatımız eskisi gibi dostane esaslar
da berdevam bulunmaktadır." 

Hükümetçe ittihaz edilen hareket tarzını tasviben beyanatta bulunan bazı 
hatibleri de dinledikten sonra Grub Umumî Heyetince Başvekilin beyanatı müt-
tefikan tasvib olundu ve Riyasetçe celseye nihayet verildi. 

- C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (19 - X -1939) saat 14'de Reis Vekili Sey
han mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, daha 
evvel yapılmış olan deklârasyonların hükümlerine tevfikan Fransa ve İngiltere 
Hükûmetlerile imza edilmek üzere hazırlanmış olan mütekabil yardım paktı 
projesinde Grub Umumî Heyetini teferruatile birlikte haberdar ederek icab eden 

922 



hususlar hakkında izahatta bulunmuş ve bu paktın Hükümetçe imzası için Parti 
Grub Heyetinin tasvibini istemiştir. 

Riyasetçe Hükümetin bu talebi reye konulduktan, Grub Umumî Heyeti key
fiyeti uzun alkışlarla ve ittifakla kabul etmiş ve ruznamede başka bir madde de ol
madığından celseye nihayet verilmiştir. 

- Parti Grubu Umumî Heyeti bugün (23 - X - 1939) Büyük Millet Meclisi 
Umumî Heyeti içtimaından sonra saat 15,30'da Reis Vekili Hasan Saka'nın baş
kanlığında toplandı: 

Ruznamede yalnız Moskova seyahatinden avdet etmiş olan Hariciye 
Vekilimizin Grub Umumî Heyetine vereceği izahat mevzuu vardı. 

Celsenin açılmasını müteakib Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu söz alarak yir
mi günden fazla devam eden Moskova müzakeratına aid izahata başladı. 

Moskova'da temas edilen meseleler hakkında teati edilen fikirlerdeki vuzuh 
ve sarahat ve iki Devlet arasındaki dostluğun samimiyetini gösteren karşılıklı 
beyanat Umumî Heyetin memnuniyetini mucib olmuştur. 

İki saatten fazla devam eden bu izahatı müteakib bir iki hatib söz aldı. Bazı 
sualler irâd ettiler ve izahatta bulundular. 

Hariciye vekilimiz bu sual ve izahata icab eden cevabları verdikten sonra saat 
18,30'da celseye nihayet verildi. 

- Parti Grubu Umumî Heyeti bugün (31 - X 1939) saat 15'de Başvekil Dr. 
Refik Saydam'm riyasetinde toplandı: 

Başvekil, Altıncı Büyük Millet Meclisinin yarın açılacak olan birinci içtima 
yılı Meclis Reisliğine Çankırı Mebusu Abdülhalik Renda'nın, reis Vekilliklerine 
Aydın mebusu Dr. Mazhar Germen ve Bursa Mebusu Refet Canıtez ve Sivas 
Mebusu Şemsettin Günaltay'ın Parti Riyaset Divanı tarafından namzed gösteril
diklerini bildirdi. Umumî Heyet bu namzedleri ittifakla kabul etti. 

Gene Riyaset Divanınca, Parti Grubu Reis Vekilliklerine namzed gösterilen 
Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan Mebusu Hilmi Uran Umumî Heyetçe it
tifakla seçilmişlerdir. 

Bundan sonra, Büyük Millet Meclisi İdare Âmirliklerile Riyaset Divanı 
Kâtiblikleri için yapılan serbest intihabda ara tasnifi neticesinde evvelki İdare 
Âmirleri Ağrı Mebusu Halid Bayrak ve Mardin Mebusu İrfan Ferid Alpaya ve 
Manisa Mebusu Dr. Saim Uzel büyük bir ekseriyetle seçildiler. 

Divan kâtiblikleri için yapılan seçimde de gene evvelki Divan kâtibleri Vedit 
Uzgören Kütahya, Bekir Kaleli Gazianteb, Kemal Ünal İsparta, Cavid Oral Niğ
de, Dr. Sadi Konuk Bursa, Ziya Gevher Etili Çanakkale kazanmışlardır. 
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Parti Grubu İdare Heyeti üyelikleri için yapılan seçimde Abdülhak Fırat Er
zincan, Rasih Kaplan Antalya, Damar Ankoğlu Seyhan, Şükrü Koçak Erzurum, 
İsmet Eker Çorum, Atıf Tüzün Çoruh, Gl. İhsan Sökmen Giresun, Kâmil Dursun 
İzmir ekseriyetle seçilmişlerdir. 

Ruznamede başka bir şey olmadığından saat 18,30'da içtimaa nihayet veril
miştir. 

C.H.P. Müstakil Grubu 
1- Muaddel C.H.P. Nizamnamesi mucibince V. inci Büyük Kurultayca teşkil 

olunan C.H.P. Müstakil grubunun İdare Heyeti ile âzalarının isimleri aşağıya 
yazılmıştır: 

Reis Vekili 
İdare Heyeti âzası 
İdare Heyeti âzası 
İdare Heyeti âzası 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 
Âzâ 

İstanbul mebusı 
Konya " 
Muğla " 
Rize 
Afyon K. " 
Bursa " 
Bursa " 
Denizli " 
Diyarbakır " 
Erzurum " 
Erzurum " 
Eskişehir " 
İstanbul " 
İstanbul " 
İzmir " 
Kütahya " 
Malatya " 
Manisa " 
Rize " 
Sivas " 
Tokad 

ı Ali Rana Tarhan 
Ali Rıza Türel 
Hüsnü Kitaba 
Fuad Sirmen 
Dr. Hüsamettin Kural 
Atıf Akgüç 
Fazlı Güleç 
Emin Aslan Tokad 
Zeki Mesud Alsan 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
İzzet Arukan 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ziya Karamursal 
Şehime Yunus 
Sadri Ertem 
Emrullah Barkan 
Ridvan Nafiz Edgüer 
Kemalettin Kamu 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Nâzım Poroy 

2- Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğler intişar etmiştir: 
- C.H.P. Değişmez Genel Başkanı, Partinin Büyük Millet Meclisi Müstakil 

grubu Reis Vekilliğine İstanbul Mebusu Ali Rana Tarhan'ı intihab buyurmuşlar
dır. 
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- Parti Müstakil grubu, bugün (6-VI-1939) saat 17,30'da toplanarak İdare 
Heyetine Konya Mebusu Ali Rıza Türel, Muğla Mebusu Hüsnü Kitabcı ve Rize 
Mebusu Fuad Sirmen'i seçmiş ve ruznamesindeki diğer maddeleri müzakere 
ederek 8 - VI - 1939 perşembe saat 15'de toplanmak üzere içtimaa nihayet ver
miştir. 

C.H.R Müstakil Grubu 13 - IX - 1939 tarihinde saat 15'de Reis Vekili Ali 
Rana Tarhan'ın reisliğinde toplanarak Hükümetin, Başvekilin Meclisteki 
beyanatında ifade edilen ve Hariciye Vekili tarafından Parti Grubunun dünkü top
lantısında izah olunan harici siyaset hakkında müzakerede bulunmuş ve bu 
siyaseti tamamile tasvib etmiştir. 

Müzakere saat 19,30'da nihayet bulmuştur. 
C.H.P. Müstakil Grubu, 19-X-1939 perşembe günü toplanmıştır: 
Evvelce yapılmış olan deklarasyonların temadisi olmak üzere Türkiye-Fran-

sa-İngiltere arasında imza için hazırlanan muahede projesi hakkında Başvekil ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Dr. Refik Saydam tarafmdan, gerek Parti Grubunda, 
gerek Müstakil Grubda, verilen izahat üzerinde müzakerede bulunulmuş ve proje 
ittifakla tasvib edilmiştir. 

3- Devlet memurları ve bankalarla Devlet müesseleri memurları maaşlarının 
baremi hakkındaki kanunların müzakeresi esnasında, Rize Mebusu Fuad Sirmen, 
C.H.P. Müstakil Grubu namına defaatle söz alarak bazı tadilât tekliflerinde bulun
muş ve bu babda Heyeti Umumiyeye altı takrir vermiştir. Bunlardan beşi red-
dolunmuştur. 

2- Müstakiller 
Büyük Mecliste 4 müstakil mebus vardır: 
Berç Türker Afyon Karahisar 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara 
İstamat Özdamar Eskişehir 
Dr. Abravaya Marmaralı Niğde 
Mumaileyhimden Berç Türker: 1939 bütçesi, Yalova kaplıcalarının sıhhat 

vekâletine devri ve Sümer Bank sermayesinin tezyidi hakkındaki lâyihalar; 
İstamat Özdamar : 1939 bütçesi; 
münasebetlerile Heyeti umumiyede söz alarak bazı mütaleat serdetmişlerdir. 
Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı'nın Değerlendirilmesi 
Beşinci Kurultayda önce yeni tüzük görüşülerek kabul edilmiştir. Bir önceki 

tüzüğe göre oldukça uzun olan yeni tüzük, değişmez genel başkanın yetkilerini 
bir hayli artırmıştır. Kurultayın kabul ettiği yeni tüzükte, parti genel başkan veki-
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linin değişmez genel başkan tarafından, partinin milletvekilleri arasından 
atanacağı, görev ve sorumluluklannm yine değişmez genel başkan tarafından 
belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu yenilik başbakanın aynı zamanda partinin 
genel başkan vekili olması uygulamasına son vermiştir. Yeni tüzüğün getirdiği bir 
başka yenilik de İçişleri Bakanının aynı zamanda parti genel sekreteri olması uy
gulamasına son vermesi ve hükümet üyelerinden herhangi birinin parti genel sek
reteri olmasına imkân vermesiydi. 

Yeni tüzükle parti müfettişlikleri ve TBMM Parti Müstakil Grubu oluşturul
du. Parti müfettişleri genel yönetim kurulunca atanacak, görev ve yetkileri yine 
genel yönetim kurulunca tesbit edilecekti. TBMM Müstakil Grubu ise kurultayın 
seçeceği partili 21 milletvekilinden oluşacak ve bir çeşit denetim görevini üst
lenerek mecliste bağımsız olarak hareket edebilecekti. Müstakil Grup üyeleri 
CHP grup toplantılarına katılabilecek, ama söz alıp görüş bildiremeyeceklerdi. 

1939-1946 arasında faaliyet gösteren Müstakil Grup, tamamen iktidarın isteği 
doğrultusunda kurulmuş ve faaliyetleri dar bir alanla sınırlandırılmıştı. Müstakil 
Grup hiçbir konuda muhalefet yapmaması sayesinde yedi yıl ayakta kalmış, ancak 
iktidarı denetleme görevini hiçbir zaman gerçek anlamda yerine getirememiştir. 

Kurultayın benimsediği yeni tüzük, CHP genel yönetim kurulu, genel başkan
lık divanı veya yeni teşkil olunan parti müstakil grubu üyelikleri arasında bir 
boşalma olması halinde, yeni üyeyi atama görevini, değişmez genel başkana ver
di. Bu arada yeni tüzükle birlikte, parti üyeliği için yaş sının 18'den 22'ye çıkarıl
dı. Tüzüğün kabul edilmesinden sonra kurultay yeni parti programını görüşerek 
benimsedi. Kurultayda parti programı üzerinde yapılan tartışmalar, yeni tüzük 
üzerinde yapılan tartışmalara göre daha cılız kalmıştır. Program 1935'te benim
senen programa göre, birkaç ayrıntı dışında esasta herhangi önemli bir değişiklik 
getirmiyor, aynı anlayışı sürdürüyordu. 

Kurultay, yeni parti programından sonra, Hesap Encümeni'nin raporunu onay
ladı. Kurultayın son günü olan 3 Haziran'da CHP Genel Başkan Vekili ve Baş
bakan Refik Saydam, CHP başkanlık divanı adına CHP genel yönetim kurulu 
üyelerinin listesini kurultaya sundu ve bu liste ittifakla kabul edildi. Genel baş
kanlık divamnca önerilen müstakil grup üyelerinin listesinin de yeni ittifakla 
benimsenmesinden sonra kurultay sona erdi. 

Kurultay Sonrasındaki Siyasî Gelişmeler 
CHP Beşinci Büyük Kurultayından hemen sonra, CHP Genel Başkan Vekil-

liği'ne Başvekil Dr. Refik Saydam ve Genel Sekreterliğe de yeniden Dr. Ahmet 
Fikri Tüzer atanmışlardır." Müstakil Grup Reisliğine ise Ali Râna Tarhan getiril
miştir.100 

99 Ulus Gazetesi, 6.6.1939. 
100 Ulus Gazetesi, 7.6.1939. 
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Kurultaydan bir ay sonra, parti-devlet kaynaşmasının çözülmesi yolunda 
temel ve önemli bir adım atılmış, valiler CHP İl Başkanlığı görevinden ayrılmış
lardır. Bu konuda CHP Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklama şöyledir: 

"Vali ve CHP Başkanlığına 
Parti faaliyetiyle hükümet idaresi arasında daha ameli olan bir beraberlik te

mini için Genel Başkanlık Divanınca ittihaz edilmiş olan 18/6/1936 tarihli kararın 
refi ve 5. Büyük Kurultayca yeniden tanzim edilmiş olan nizamname hüküm
lerinin yerine getirilmesi hakkında 7/6/1939 tarihinde Genel Başkanlık Divanın
ca yeniden alınmış olan karar sureti bağlı olarak gönderilmiştir. 

Valilerimizin Parti Başkanı sıfatıyla üç seneden beri yurdumuza ve partimize 
yaptıkları hizmetlerin şükranını edâ ederken, bundan böyle de partiye ve teş
kilâtımıza karşı yakın alâka ve samimi müzaheretlerini esirgemeyecekleri hakkın
daki ümidimi samimiyetle izhar etmek isterim. Yeni nizamname, Parti Genel Sek
reterinin devlet vekili olarak İcra Vekilleri Heyetine girmesini temin etmiş ve bu 
suretle Parti ve Hükümet beraberliği esasını mahfuz tutmuş olduğundan esasen 
Parti Hükümetinin yüksek birer memuru bulunan vali arkadaşlarımın şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilâtımıza azami yardım ve himayede 
bulunmalarını tabii buluyorum. 

Yeni nizamnameye göre bütün vilâyetlere parti müfettişi gönderileceğinden 
parti başkanlığından çekilecek olan valilerin şimdilik idare heyeti azalarından 
birisini kendilerine vekil tâyin etmeleri ve asıl idare reisi intihabının müfettişler 
mahallerinde işe başladıktan sonra yapılması muvafık görülmüştür. Bu sebeble 
şimdilik başkanlık vekâletine vilâyet idare heyeti âzasından münasip göreceğiniz 
bir arkadaşı getirerek vazifeyi kendisine teslim etmenizi... 

CHP Genel Sekreteri 
Erzurum Mebusu 
Dr. A.F.Tüzer" 101 

CHP Genel Sekreterliği'nden yapılan bu açıklama ile, gerçi parti, hükümet ve 
devletten tamamen ayrılıyor gibi görünmektedir; fakat uygulamada durum bu 
derece açık değildi. Valiler CHP İl Başkanlığı görevinden ayrılmaktadırlar ama 
kendilerinin parti ile bütün ilişkileri kesilmemektedir. Bundan sonra da partiye 
yardımcı olmaları kendilerinden beklenmektedir. 

Diğer taraftan, Kurultayda alınan kararla, yeni nizamname gereğince, CHP 
Genel Sekreteri'nin "devlet vekili" olarak hükümete katılması da, zaten "bu suret
le parti ve hükümet beraberliği esasını mahfuz tutmuş olduğundan" esasen söz 

101 Cumhuriyet Gazetesi, 6.7.1939. 
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konusu ilişkinin -yeni parti- hükümet ilişkisinin bir başka biçimde yeniden kurul
masını sağlamaktadır.102 

Bu karan, yeni nizamname gereğince 20 parti müfettişinin tâyini takip etmiş
tir. Yeni Parti müfettişleri ve görev yerleri şöyledir: 

"1 . Adnan Menderes (Aydın mebusu) 
2. Esat Uras (Amasya mebusu) 
3. Hasan Reşit Tankut (Maraş mebusu) 
4. Salim Altuğ (Erzurum mebusu) 
5. Cemal Karamuğla (Muğla mebusu) 
6. Mustafa Bengisu (İzmir mebusu) 
7. Zühtü Durukan (Samsun mebusu) 
8. Osman Şahinbaş (Edirne mebusu) 
9. Şerafettin Karacan (Kars mebusu) 
10. Muzaffer Akpmar (Balıkesir mebusu) 
11. Rıza Levent (Mardin mebusu) 
12. Tevfik Tarman (Seyhan mebusu) 
13. Tevfik Fikret Sılay (Konya mebusu) 
14. Galip Bahtiyar Göker (İstanbul mebusu) 
15. Ragıp Akça (Kocaeli mebusu 
16. Hilmi Çoruk (Kastamonu mebusu) 
17. Hikmet Işık (Sivas mebusu) 
18. Galip Kahraman (Bursa mebusu) 
19. Şevket Ödül (Kırklareli mebusu) 
20. Zihni Orhun (Kars mebusu) 
Daha sonra CHP Seyhan mıntıkası müfettişliğine Halit Onaran (Mardin 

mebusu), İstanbul mıntıkası müfettişliğine Saadettin Uraz ve Yozgat mıntıkası 
müfettişliğine de Celâl Arat atanmışlardır.104 

Beşinci Büyük Kurultay'da karar altına alman Halk Odalarının açılması ve 
faaliyete geçmesi için hazırlanan Halk Odaları Talimatı CHP Umûmî İdare 
Heyeti'nce yayınlanmıştır.105 

Mıntıkası 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Afyon 
Ankara 
Adana 
Amasya 
Artvin 
Balıkesir 
Bilecik 
Burdur 
Bolu 
Erzincan 
Denizli 
Giresun 
İstanbul 
İzmir 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kastamonu 
Maraş 
Niğde 
Sivas"103 

102 Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin İç ve Dış Politikası Üze
rine Bir Araştırma. Ankara, 1986, 234-235. ss. 

103 Ulus Gazetesi, 8.7.1939. 
104 Ulus Gazetesi, 19.11.1941. 
105 Cemil Koçak: a.g.e., 236. s. 
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BASINDAKİ YANKILARI 

Büyük Parti Kurultayı Mayıs Sonlarına Doğru Toplanacak 
Ankara 6 (Akşam) - Cumhuriyet Halk Partisi, mayıs ayında toplanması 

mukarrer büyük parti kurultayı için hazırlıklara devam etmektedir. Kurultayın, 
mayıs ayının hangi gününde toplanacağı henüz belli olmamıştır. Alâkadarlar, top
lantının mayıs sonlarına doğru yapılacağını beyan etmektedirler. 

Parti, vilâyet, kaza ve nahiye kongrelerince tesbit edilmiş olan dilekler parti 
umumî merkezince hükümete verilmişti. Hükümet bu dilekleri tedkike devam et
mekte ve neticelerini peyderpey Partiye bildirmektedir. Tedkikler tamamen bittik
ten sonra bu dilekler kurultaya arzedilmek üzere Partice bastırılacaktır. 

Hükümet ve Parti beraberliği hakkında alman son karar da büyük kurultayın 
tasvibine arzolunacak mevzular arasındadır. 

Vilâyet ve kaza parti başkanlıklarının vali ve kaymakamlar uhdesinden alın
ması, mevzuubahis kararın kurultayca tasvibini müteakip tatbik edilecektir. 

Vilâyet ve kaza Parti başkanlıklarının eskisi gibi, merkezce mansup müfettiş
ler tarafından yürütülmesi düşünüldüğü gibi, başkan seçiminin mahallî parti teş
kilâtına bırakılması da bahis mevzuu olmaktadır. 

Akşam Gazetesi, 7.4.1939, 1. s. 

"C.H.P. BEŞİNCİ BÜYÜK KURULTAYI:106 

Parti Kurultayına Gelen Dilekler 
Ankara : 24 (A. A.) - Cumhuriyet Halk Partisi ocak kongrelerinden başlayıp 

sıra ile vilâyet kongrelerinde toplanan ve mahallince yapılmak imkânı olanlar ay
rıldıktan sonra esas ve ana işlere müteallik olup parti umumî idare heyetine gelen 
dilekler tasnif edilerek 29 mayısta toplanacak olan büyük kurultaya sunulmak 
üzere hazırlanmıştır. 

Yurdun her tarafının ilgilendiği bu dilekler, memleket ihtiyaçlarının muhtelif 
mevzularda bilhassa aşağıdaki ana noktalarda toplandığını göstermektedir. Bu 
hulâsaya sarfedilecek dikkatli gözler, halkımızın yurdun ve milletin terakki 
yolundaki intihabının ve yurt ihtiyaçlarile yakın ve şuurlu ilgisinin aksini 
göreceklerdir. 

/ - Başvekâlete aid dilekler : 
1. - İnönü muharebesinin cereyan ettiği sahada piyade siperlerinin olduğu yer

de İnönü'nün bir heykelinin dikilmesi ve Çanakkale'de Türk kahramanlığının 
şanı ile mütenasib bir abide yapılması. 

106 Ayın Tarihi, No: 66, Mayıs 1939, 138-195. ss. 
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2. - Sanat ve tarihî kıymeti olan abidelerin tamiri ve iyi muhafazası. 
3. - Asrî mezarlıkların her tarafta yaptırılmasına başlanılması. 
4. - Memleketin muhtelif yerlerinde mevcud sıhhî maden sularının ve kap

lıcalarının ıslah edilerek istifade edilir hale getirilmesi. 
II - Adliye Vekâletine aid dilekler: 
1. - Adliye binalarının ve ceza evlerinin inşası ve ceza evlerinin ıslahı. 
2. - Olmıyan yerlerde noterlikler ihdası. 
3. - Mahkeme teşkilâtının halen mevcud olmıyan küçük yerlere kadar teşmili. 
4. - On liraya kadar alacak dâvalarına ihtiyar heyetlerinin de bakabilmesi. 
5. - Bir haftaya kadar mahkûm olanların ceza müddetlerinin nahiye merkez

lerinde geçirmeleri, alelûmum hırsızlık cürümleri için mevcut ceza hükümlerinin 
artırılması, meşhud suçlar kanunu hükümlerinin köylere de teşmili. 

77/ - Dahiliye Vekâletine aid dilekler: 
1. - Belediye işleri, şehirlerin imarı, su, elektrik işlerini yapabilmek için 

hükümetçe uzun vadeli krediler temin edilmesi ve köylerin ihtiyaçlarını kar
şılayabilmeleri için fakir belediyelere hükümetçe münasib şekilde varidat temini 
ve yardımlar yapılması. 

2. - Nüfus işleri: Evlenme muamelesinin daha kolay bir hale getirilmesi ve 
harçtan muaf tutulması. 

3. - Kayıdsız çocukların nüfusa kaydedilmeleri ve bugüne kadar nüfus kayıt
larını yaptırmamış olan vatandaşların cezasız nüfusa kaydedilmelerinin temini. 

4. - Bekârların vergiye tâbi tutulmaları. 
5. - Teşkilât işleri. 
İrtibat kolaylığı bakımından bazı kaza, nahiye ve köy bağlılıklarında tadilât 

yapılması ve bazı yerlerde nahiye, kaza ve vilâyet teşkilâtı vücude getirilmesi ve 
mevcud bir kısım nahiyelerin tam teşekküllü hale ifrağı. 

6. - Hükümet daireleri: 
Hükümet daireleri iyi olmıyan yerlerde bunların tanzim ve tevsii. 
7. - Polis işleri: 
Polis teşkilâtının, bulunmıyan küçük kasabalara da teşmili ve mevcud olan 

yerlerde tevsii. 
8. - Köy işleri: 
Köy kalkınma işinin planlaşması, bazı mıntakalarda köylüyü tazyik eden sal

ma işinin kaldırılarak buna mukabil vergilere muayyen bir miktar ilavesi veya 
salmanm sıkı bir surette tanzimi, köy kanununun tatbik edilen yerlerde, hüküm-

930 



lerine tam olarak riayet edilmesi. Köy kanununun tatbik edilmiyen yerlerde teş
mili, köy kanunu tatbiki işinde bu kanunun dışmda köylüye mükellefiyet yükletil-
mesi; köy kanununun beşinci maddesi ile köy meclislerine verilen kaza hakkına 
yukarı bir makam nezdinde itiraz hakkı verilmesi. 

IV - Maliye Vekâletine aid dilekler: 
1. - Alelûmum vergilerin tevhidi ve bir elden tahsili, hayvan vergisinin biraz 

daha indirilmesi ve çift hayvanlarından vergi alınmaması. 
2. - Fındıklık ve saire gibi yeni yapılan bağ ve bahçelerden on sene vergi alın

maması buğday koruma vergisinde tahfif yapılması. 
3. - Köylü tapu senetlerinin harçtan ve köy binalarının vergiden muafiyeti, 

kadastro işlerinin tesrii, kasaba ve köylere teşmili. 
4. - Muhtaç ve arazisiz köylüye emvali metruke, hükümet ve evkaf arazi

lerinin tevzii ve bunların uzun vade ve ucuz fiatlarla satılması. 
5. - Eski mütekaid maaşlarının artırılması. 
V. - Maarif Vekâletini alâkadar eden dilekler: 
1. - Muhtelif yerlerde mahallî ihtiyaçların karşılığı olarak lise, orta, ilk ve 

sanat okulları, kız enstitüleri, ticaret lisesi, millî kütüphane ve müzeler açılması. 
2. - Mektep kitaplarının ucuzlatılması ve vaktinde dağıtılması ve tedris için

de değiştirilmemesi. 
3. - İlk tedrisat işinin umumî bütçeye alınması, olmazsa umumî bütçeden 

vilâyetlere yardım yapılması. 
4. - İlk mektep muallimlerinin maaşlarının umumî muvazeneden verilmesi. 
VI. - Nafıa, Münakalât ve Muhaberat, Ticaret ve İktisad Vekâletlerine aid 

dilekler: 
1. - Adapazarı - Bolu hattı inşaatı başta olmak üzere esas demiryollarından 

bazı şehir ve kasabalar içerisine tâli hatlar yapılması. 
2. - Hat boyunda nüfus kesafeti ve iktisadî faaliyet dolayısile ihtiyaç görünen 

yerlerde ara istasyonları yapılması, ambarlar tesis ve mevcudlarının tevsii. 
3. - Devletin başladığı su ve kurutma işlerinin tevsi ve teşmili. 
4. - Şehirleri birbirine bağlıyan esaslı istikametlerdeki yol ve köprülerin ıs

lahı, yol vergilerinin yalnız yol işlerine sarfı. 
5. - Samsun, Trabzon ve Mersin limanlarının inşası ve bazı iskelelerde men

direk, iskeleleri olmıyan sahil şehirlerinde de iskeleler yapılması. 
6. - İhtiyaç görülen küçük kasaba ve nahiye merkezlerinde de posta ve telgraf 

merkezleri açılması. 
7. - Halka ucuz radyo temini, köylerin radyolanması için köy idarelerinin 

mecbur tutulması. 
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8. - Alelûmum hayat pahalılığını kaldırıcı tedbirlerin alınması. 
9. - Çimento, şeker, gaz, benzin, mazot, fiatlanmn daha çok ucuzlatılması. 
10. - Pamuklu mensucatın ucuzlatılması, kömür fiatlanmn halkın iştirak ede

bileceği hadde düşürülmesi ve alelûmum ev mahrukatının ucuzlatılması. 
11. - Afyon müstahsillerinin toprak ofisi ile mevcud vaziyetlerinin ıslahı ve 

alelûmum afyon istihsal ve satış işinin düzene konulması. 
12. - Muhtelif yerlerde şeker, mensucat, meyankökü, konserve, iplik, pamuk 

yağı, sabun, küsbe, kendir, meyva kurutma, pirina, çay, çuval, şayak fabrikaları 
açılması. 

13. - Pancar fiatlanmn artınlması. 
14. - İhtiyaç görülen bazı sahil şehirlerimize vapur uğratılması ve navlun

larının tenzili ve sefer tarifelerinin ihtiyaca uygun şekilde tanzimi. 
15. - İstihsal ve istihlâk kooperatif işlerinde hariçte kalan ve muayyen mev-

zularla iştigal eden iş zümrelerinin de kooperatifleştirilmesinin temini. 
16. - Yerli fabrika mamullerinin satışlannda mutavassıt ellerin kaldırılması. 
17. - Balıkçılığın ıslahı ve himayesi. 
18. - Lüzum görülen yerlerde ticaret odası, toprak ofis ajanlığı ve bankalar 

şubelerinin açılması. 
19. - Alelûmum ticaret işlerini kolaylaştıracak ve mahsullerimizi kıymetlen

direcek bazı müteferrik dilekler. 
VII. - Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine aid dilekler: 
1. - Doktor ve sıhhat memuru, ebe eksiğinin her yerde tamamlanması. 
2. - Olmıyan yerlerde hastane, dispanser, eczane açılması. 
3. - Sanatoryomlann artınlması, sıtma, trahom, frengi mücadele teşkilâtının 

artırılması ve mıntakaların tevsii. 
4. - Kininin ve alelûmum ilaç fiatlarının ucuzlatılması, doktor vizite ücret

lerinin bir nizam ve disiplin altına alınması. 
5. - Çok çocuklu ailelere yardım işine hükümetin fazla ehemmiyet vermesi, 

kimsesiz çocuklar için devlet yurdlan açılması. 
6. - Muayyen mıntıkalarda rontken merkezlerinin açılması, hükümet tabib-

lerinin muayyen zamanlarda köyleri dolaşıp sıhhat kontrolü yapması. 
7. - İskân işlerinin süratle tanzimi ve mıntakalannda sıhhati bozan bataklık

ların kurutulması. 
VIII. - Gümrük ve inhisarlar Vekâletine aid dilekler: 
1. - İspirtonun, tuzun, barut ve saçmanın ucuzlatılması. 
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2. - Ziraat işlerinde kullanılan ve gümrük muafiyeti dışında kalan diğer ziraat 
alât ve edevatının da gümrükten muafiyeti. 

3. - İstasyonlarda tuz satışının temini ve tuz ambarlarının çoğaltılması. 
4. - Şarapçılığın ıslah ve himayesi. 
5. - İnhisarların alacağı yaş meyvalan vaktinde ve değer fiatmda alması ve 

mevcud güçlüklerin bertaraf edilmesi. 
6. - Gümrük muhafaza teşkilâtının genişletilmesi. 
7. - Köylü ve halk sigaralarının ucuzlatılması, köylü için sigara kâğıtlı tütün 

paketlerinin de satılması, Türk sigara ve tütünlerinin artırılması. 
8. - Müsaid yerlerde tütün ve tömbeki ekilmesine izin verilmesi, tütün mm-

takalarında müstahsil malının iyi muhafazası için ambarlar yapılması ve imalat
haneler tesisi, tütün zürraının maruz bulunduğu müşkilâtm kaldırılması için ted
birler alınması. 

IX. - Ziraat Vekâletine aid dilekler: 
1. - Orman Kanununun tatbikatını kolaylaştırıcı ve bu hususta halkın müş

külâtını izale edici tedbirlerin alınması, nizamname ve talimatnamelerin basitleş
tirilmesi. 

2. - Köylünün ziraî işlerinde kullanmak için ihtiyacı olan ağaç ve kerestenin 
daha kolay temini. 

3. - Kereste ve mahrukat ve ruhsatiyelerinin vaktinde ve kolaylıkla veril
mesinin temini. 

4. - Devlet ormanlanndaki yabanî fidanların halka meccanen verilmesi. 
5. - Her cins damızlıkların ve haraların çoğaltılması. 
6. - Baytar ihtiyacının temini. 
7. - Fidanlıkların çoğaltılması ve her iklime göre meccanen fidan dağıtılması, 

ipek böcekçiliğinin ve kozacılığın ıslahı ve genişletilmesi, tohum dağıtılması ve 
para yardımı yapılması. 

8. - Ziraat alâtının kolay ve ucuz taksit ile tedarikinin temini. 
9. - Muzır hayvanlarla ve zirî hastalıklarla mücadele işinin genişletilmesi ve 

vasıtalarının ve bilhassa kükürdün ucuzlatılması. 
10. - Alelûmum tohumların ıslahı işi, toprak mahsullerinin standardizasyonu 

işi ve ziraî kombinaların, dahilde ziraat fabrikaları ve amelî ziraat mektepleri açıl
ması. 

11.- Ziraat memurların ihtiyaçlarının izalesi. 
12. - Ziraat bankasının açacağı kredi ve alelûmum kredi kooperatifleri hak

kında mmtakalann hususiyetlerine göre bazı teklifler. 
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Dördüncü Büyük Kurultaydan Beşinci Büyük Kurultaya Kadar 
Geçen Zaman Zarfında Başarılan İşler 
Ankara: 25 (A. A.) - Dördüncü büyük kurultayın tesbit ederek vazife halinde 

tevdi eylediği işlerde ve parti programının daima devam eden hükümlerinin tat
bikatından olmak üzere, beşinci kurultaya kadar geçen dört sene içinde başarılmış 
olan işlerin umumî hatlar halinde hulâsası şunlardır: 

Adliyede: 

1. - Hâkimler kanunu, hâkimlik ve müddeiumumilik mesleklerini koruyacak 
ve mensuplarını mesleklerine daha büyük alâka ile bağlıyacak şekle konmuştur. 

2. - Yurdda adaletin sürat ve mükemmeliyetle tatbiki için kanunlarda icabe-
den değişiklikler ve tekemmüller yapılmış ve mahkemelerimizin sürat ve intizam
la iş görmelerini mütemadiyen kontrol ve takib edici tedbirler konmuştur. 

3. - İcra ve İflâs Kanunu ile bu kanunu tatbika memur teşkilâtın verimini ar
tırmak için icabeden tetkikat yapılmış ve bir de mütehassıs getirtilerek teşkil ile 
komisyon ile yapılan çalışmalar sona ermek üzere bulunmuştur. 

4.-936 senesinde kabul edilen meşhud suçların mahkeme usulüne dair çıkan 
kanunun tatbikatından müsbet neticeler ve faydalar elde edilmiş ve bu kanunun 
tatbik sahası 1938 senesinde genişletilerek ağır suçlara da teşmil olunmuştur. 

5. - Geçen kurultayın dileği üzerine ihtiyaç gösterilen on üç mmtakada 
yeniden adliye teşkilâtı vücude getirilmiştir. 

6. - Ceza kanunumuzun bazı kısımlarında esaslı değişiklikler yapılmak suretile 
devletin iç ve dış emniyeti geniş mikyasta müeyyedelerle takviye edilmiştir. 

7. - Avukatlık ve noterlik meselelerini, gerek mensupları ve gerek iş sahaları 
bakımından günün ve ileri cemiyetin icaplarına uygun olmasını temin edici 
kanunlar yapılmıştır. 

8. - Ceza evlerinin aynı zamanda birer ıslah yeri olması ve küçüklerin ahlâkî 
düşüklüklerinin giderilmesi esası gözpnünde tutularak ceza çektirme sisteminde 
esaslı değişiklikler ve ceza evlerinin bir ıslahhane haline getirilmesine karar veril
miştir. Bu karara göre birçok ceza evleri şimdiden bu hale ifrağ edilmiş ve bu tat
bikattan müsbet neticeler alınmıştır. Bu sisteme maddî imkânın nisbetinde devam 
edilecektir. 

9. - Memleketin muhtelif yerlerindeki ceza ve tevkif evlerinin tamamen yeni 
baştan yapılması esas kabul edilmiş ve tatbikata geçilmiştir. 
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Keza; adliye binalarının yurdun ihtiyacını karşılayacak mahiyette yapılması 
karar altına alınmış ve bu hususta da faaliyete geçilmiştir. Muayyen bir program
la bunların süratle ikmali bilhassa gayedir. 

10. - Bir çocuk ıslahhanesi yapılmıştır. Bunlar lüzumuna göre çoğaltılacaktır. 
Dahiliyede: 
1. - Yurdun, en medenî memleketlerde olduğu şekilde teessüs etmiş olan em

niyet ve asayiş işleri; hergün daha ileriye götürülmektedir. 
2. - Maddî ve manevî evsafı hergün polis ve jandarma teşkilâtı, vatandaşlar 

arasında vazifesini kolaylıkla ifaya muktedir olacak derecede sempatik ve güve
nilir bir anlayışa mazhar olmuştur. 

3. - Şehir ve kasabaların tanzim ve iman işini planlı ve ahenkli bir surette 
yürütmek ve kendilerine lazım gelen rehberliği yapmak ve kolaylığı göstermek 
için bu işleri merkezden planlayacak tedbirler alınmıştır. İmar işlerinin husulü 
için Belediyeler bankası en kıymetli bir yardım müessesesi olmuştur. 

Sermayesi yedi milyon lirayı bulan bu bankanın 927 malî yılı sonuna kadar 
bilfiil ikraz ettiği miktar 3.700.000 lirayı geçmiştir. Bu kadar da kefaleti vardır. 

Halen kırk sekiz şehrin haritaları bitirilmiş, yirmi üç şehrin imar planlan yap
tırılmıştır. Ve 941 sonuna kadar da 80 şehir ve kasabanın yine bu plan işlerile 
beraber su tesisatları tamamlanmış olacaktır. 

Hariciyede: 
Parti programının siyaset ve düsturu, "Yurdda sulh, cihanda sulh"dur. 

Hariciyemiz bugüne kadar bu esası kudretle tahakkuk ettirmiş ve elyevm bu pren-
sib üzerinde yürümekte bulunmuştur. 

Maliyede: 
1. - Emlak bankası; dördüncü büyük kurultaya verilen karar mucibince akar 

sahihlerine değil vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak esası içerisin
de çalışmasını değiştirmiş, tanzim etmiş ve bu cümleden olarak Ankara'da üç 
büyük ev inşaat kooperatifine yardım etmiş olduğu gibi beş vilâyette aynı 
mahiyette muvakkat vasıtalarla ikraz işleri yapmış, bu usulü daha ziyade teşmil 
edecek tedbirler araştırmakta bulunmuştur. 

2. - Tediye muvazenesini düzeltmek ve denk tutmak hususunda kurultayın 
tesbit ettiği esas, daima gözönünde tutularak dış iş ve dış ve ticaret anlaşmaları 
buna göre tanzim olunmuştur. 

3. - Parti programındaki denk bütçe esası her sene artan bir muvaffakiyetle 
tatbik edilmekte bulunmaktadır. 
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İmkân elde edildikçe mükellefler lehine vergilerde azaltmalar yapılmasına 
rağmen memleketin gittikçe inkişaf eden ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bütçe 
gelirinin artırılmasına muvaffakiyet hasıl olmaktadır. 

4. - Vergi matrahlarının mümkün olduğu kadar safî irâd ve vasıtalı esaslara ir
caı hedefi gözönünde bulundurmakla beraber, vergi kanunları; amelî ve tatbiki 
kolay ve milletin tediye kabiliyetine uygun zihniyetle tekâmül ettirilmektedir. Bu 
dört sene içinde bina, arazi, hayvan kazanç vergileri ve madenler resmî tadilâtı, 
şeker, çimento, tuz, benzin, petrol gibi havayici zaruriye maddeleri üzerindeki 
tahkikler bu prensibler neticeleridir. 

Maarifte: 
İlkokul: 
1. - Parti programının bilimsizliği gidermek ve çok çocuk okutmak pren

sibinin tahakkukuna eldeki imkânın azamisi sarfedilerek çalışılmış, 1936-
1937'de ilk mekteb miktarı 5960 iken 1938-1939'da 6171'e ve talebe sayısı 
1936-1937'de 711.728 iken 745.844'e çıkmıştır. 

2. - Mevcut köy okullarımızın ihtiyaçtan çok eksik olduğunu ve bu işin daha 
amelî yoldan götürülmesini gözönünde tutan parti programının hükmüne uyu
larak 935 yılında eğitmen usulü ile tam devreli ilk mekteb açılmıyan köylerde 
köylüyü okutmağa teşebbüs edilmiş ve bugün muhtelif köylerdeki eğitmen sayısı 
iki bini, okul sayısı bin dokuz yüz elliyi, okutulan çocuk sayısı da altmış bini bul
muştur. 

3. - Yine köy şeraitine uygun vasıfta ve köylerde çalışacak köy çocuklarından 
ilk okul öğretmenleri yetiştirmek üzere muhtelif yerlerde bu tip öğretmen okulları 
açıldıkça buradaki talebe mevcudu altı yüzü bulmuştur. 

Orta okul: 
4. - Yurdda orta tahsili mümkün olduğu kadar genişletmek, orta okul sayısını 

artıracak ve liseleri kuvvetli bir hale getirmek için icabeden çarelere müracaat 
edilmektedir. 

924 senesi orta okul talebe miktarı 9.674 iken bu miktar bugün 100.000'i aş
mıştır. Muallimlerin kemmiyet ve keyfiyeti de bu nisbette artırılmış ve son dört 
sene içinde bu mekteblere 793 dershane ilâve edildiği gibi yeniden 41 orta mek
tebi açılmıştır. 

5. - Üniversite ve yüksek mektebler hakkında partinin "kendilerinden bek
lenen gayeleri verecek mükemmeliyete çıkarılacaktır ve sayılarını artırmak fik
rindeyiz" prensibine uyularak mevcud üniversite ve yüksek mekteblerimizin 
tekâmülü için lazım gelen dikkat, emek ve masraflar yapıldığı gibi, yeniden An-
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kara'da Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi açılmış, Siyasal Bilgiler Okulu Ankara'ya 
nakledilerek daha mükemmel bir hale ifrağ edilmiş ve Gazi Terbiye Enstitüsünde 
de muallim yetiştirmek için yeni kurslar vücude getirilmiştir. 

Van Gölü civarında münasip bir mahalde ilkokuldan başlıyarak üniversiteye 
kadar gidecek bir kültür merkezi kurmak işi üzerinde tetkikat yapılmakta bulun
muştur. 

6. Meslek ve sanat mektepleri işleri de memleketin ihtiyacına göre gözönün-
de tutarak bunların İslahı yolunda çalışılmıştır. 

934 senesinde bu tipteki 31 mektepte 5012 talebe, 939 yılında 57 mektebinde 
16894 talebe bulunmaktadır. 

Güzel san 'atlar: 
7. Memleketin güzel san'atlar bakımından eksikliği ehemmiyetle nazarı dik

kate alınarak güzel san'atlar akademisinin İslahına ait tedbirler alınmış ve bu 
müessese, memleketin bu boşluğunu dolduracak tekâmül yoluna sokulmuştur. 

Keza, memleketin yine bu yoldaki müstakil ihtiyacını tamamlamak için de 
Ankara'da devlet konservatuarı ve tiyatro okulu programlarına lazım olan faydalı 
tadilâtı yapmış, ders kitaplan hazırlatarak teşvik eylemiş ve memleket için faydalı 
eserleri tab ve tercüme ettirmiştir. 

Bundan başka harf inkilâbının on yıllık semerisini gözönünde toplamak için 
Ankara'da bir sergi ve yine basım ve yayım işlerini daha düzenli bir program al
tına almak için ilk kongreyi yapmıştır. 

Müze: 
9. Kültür sahasındaki verimli işlerden birisi de müze ve hafriyat çalış

malarıdır. 
935 senesine kadar memlekette 26 müze ve deposu mevcud iken bu miktar 

bugün 33'e çıkarılmıştır. 
Türk tarih kurumu ile işbirliği yapılarak muhtelif yerlerde bir çok hafriyatta 

bulunulmuş ve bu sayede tarihimize ve kültürümüze yardım edecek çok kıymetli 
eserler meydana çıkarılarak bunların bir kısmı ile müzelerimiz yeniden zenginleş-
tirildiği gibi bir kısmı da enstitülerimizin faydalanmalarına tahsis edilmiştir. 

Beden terbiyesi: 
10. - Türk gençliğini temiz bir ahlâk, yüksek bir yurd aşkı içinde toplıyarak 

neşeli, sıhhatli, nefsine ve milletine inanlı bir tarzda yetiştirmek ve mekteblerde 
devlet müesselerinde, hususî müesselerde, fabrikalarda bilhassa hayatın her 
sahasındaki vatandaşları yaşlarına göre bir beden terbiyesi meşguliyeti içine ala
cak bir teşkilât vücuda getirmeği esas tutan parti prensibine uyularak "beden ter-
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biyesi genel direktörlüğü" kanunun çıkarılmış ve Başvekâlete bağlı olan bu direk
törlüğün, bir senedenberi çalışmağa başlıyarak yurdun spor ve beden terbiyesi 
disiplin altına alınmış ve düzenli bir yola sokulmuş bulunmaktadır. 

Nâfıada: 
1. - Demiryolu inşası programına devam edilmektedir. Bu sene programının 

bu kısmı Erzurum'a varacaktır. Programa yeniden eklenen İran ve Irak hudud-
larile birleşme işine de Diyarbakır'dan başlanmış, bu kısımda da önümüzdeki 
sene içinde 100 kilometre ilerlenmiş olacaktır. 

Bundan başka tamamen millîleştirilmiş bulunan bütün demiryolları üzerinde 
icabeden ıslahlar ve tevsiler kısmen yapılmış ve kısmen yapılmakta bulunmuştur. 

2. - Trabzon, Samsun, Ereyli, Mersin limanlarının inşasına, İnebolu, Amasra, 
Giresun, Antalya dalgakıranlarının tamirile ıslahına aid avam projeleri ihza edil
miş ve Tekirdağ limanının etüdüne başlanmıştır. 

3. - Parti programındaki esaslar ve geçen dördüncü büyük kurultayın tesbit et
tiği ihtiyaçlar dairesinde şose ve köprü işleri, bu işe mahsus tahsisat daima ar
tırılarak muayyen programla ve en mühim yerinden başlanılarak tatbik sahasına 
alınmıştır. 

Bunların içinde bilhassa Trabzon-İran transit yolu ve İstanbul-Edirne asfalt 
yolu en ehemmiyetlileridir. 

Keza umumî istikametleri bağlıyan esas köprülerin çoğu bitirilmiş bulunmak
tadır. 

4. - Devlet yapı işleri nizam altına alınmak için Nafıa Vekâletinde 935 yılın
dan itibaren bu işleri kontrol etmek ve veçhe vermek üzere bir daire kurulmuştur. 

Bu daire tarafından dört sene zarfında yapılan ve esaslı surette tamir edilen 
devlet binalarının adedi 2.500'dür. 

Bu daire yine bu dört sene içinde 90 şehir ve kasabanın 56.299 hektarlık hali
hazır planlarını ve belediyelerin 20 şehir ve kasabanm mütahassıslara yaptırdık
ları imar planlan tetkik ve tasdik edildiği gibi 29 şehrin de imar planı bu dairece 
tanzim edilmiştir. 

Su işleri: 
5. - Bu devre içinde memleketin en hayati meselelerinden biri olan büyük su 

işleri devletçe esaslı surette ele alınmış ve bu husustaki büyük müşküllere rağmen 
konan büyük tahsisatla faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. 

Elyevm Susığırlık, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Adana ovası, Malatya 
ovası, Uzunyayla, Yeşilırmak, Sakarya, İğdır ovası, Erzincan ovası havzaların-
daki bataklıkların kurutulması, mazarrat veren suların ıslah edilerek zararlarının 
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bertaraf edilmesi ve müsaid olanlarının civar araziyi sulamalarına imkân verecek 
hale getirilmesi için faaliyetler devam etmektedir. Bu sahalardaki işlerin en güç 
safhaları iktiham edilmiş ve en geç beş sene içinde tamamlanmış olacaktır. Bu 
suretle milyonlarca hektarlık arazi kazanılmış ve yine milyonlarca hektarlık 
arazinin sulama işi temin edilmiş olacaktır. 

İktisadda: 
1. - Madenler bakımından zengin denecek bir varlıkta bulunan memleketin bu 

işini yola koymak için evvelemirde fennî bir etûd yapmak ihtiyacını mühim gören 
hükümet, 935 yılında kurduğu "maden tetkik ve arama enstitüsü" ile işe girişmiş 
ve bu mesai hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Kömür, bakır, demir, krom, kurşun, simli kurşun ve altın madenleri üzerinde 
yapılan aramalarda müsbet neticeler elde edilerek kısmen işletilmeyeğe başlan
mış diğer kısmının da işletme ve etüdleri bitirilmek üzere çalışılmaktadır. 

Bu bakımdan memleketin istikbali ümid verici yoldadır. 
Petrol işine gelince jeolojik ve arama esnasında görülen ifadeler tam ol

mamakla beraber neticeden ümid ettirecek vaziyettedir. Bu aramalara tam olarak 
müsbet ve menfî bir kanaat getirilinceye kadar devam edilecektir. 

2. - Memleketin gittikçe inkişaf eden iş hayatını tanzim için parti programın
daki hükümlere uyularak iş kanunu çıkarılmış ve bunun tatbikatmı kovalamak 
için İktisad Vekâletinde kurulan iş dairesi faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

3. - Partinin devletçilik prensibi, hususî mesai ve faaliyeti esas tutmak ve yine 
hususî teşebbüsleri teşvik ve yapılanları tanzim ve murakabe etmekle beraber 
mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete 
eriştirmek için milletin umum ve yüksek menfaatlerinin icab ettirdiği işlerde, bil
hassa iktisadî sahalarda devleti filen alâkadar etmek ve devletin filen yapıcılık 
alâkasını temin eylemektir. 

Bugüne kadar olan mesaimizde buna uyularak hususî sahada memleketin 
sanayileşme işi süratli bir inkişaf göstermekle beraber devletçe de aşağıdaki işler 
yapılmış ve yapılmaktadır. 

Devlet plânlan mucibince kurulan fabrikalar: 
1. Bakırköy bez fabrikasının tevsii. 
2. Kayseri bez fabrikası. 
3. Nazilli basma fabrikası. 
4. Ereğli bez fabrikası. 
5. Bursa Merinos fabrikası. 
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6. İzmit kâğıd fabrikası. 
7. Gemlik sun'i ipek fabrikası. 
8. İsparta gül yağı fabrikası. 
9. Kükürt fabrikası. 
10. Zonguldak sömikok fabrikası. 
11. Cam ve şişe fabrikası. 
Plânlar mucibince kurulmakta olan fabrikalar: 
1. Malatya bez ve iplik fabrikası. 
2. Karabük demir ve çelik fabrikası. 
3. Karabük boru fabrikası. 
4. İzmit kâğıd fabrikasının tevsii. "İkinci kâğıd fabrikası" 
5. Sellüloz fabrikası. 
6. Hamızı kibrit fabrikası. 
7. Süper fosfat fabrikası. 
8. Klor fabrikası. 
9. Sivas çimento fabrikası. 
10. İzmit kaolin fabrikası. 
Aşağıda yazılı fabrikaların da kurulması mukarerdir: 
1. Bakırköy bez fabrikasının ikinci tevsii. 
2. Kendir ihzar fabrikası. 
3. Ateş tuğlası fabrikası. 
4. Motor fabrikası. 
Memleketin her köşesinin iktisadî icadlar nazara alınarak mümkün olduğu 

kadar bu sanayileşme hareketinden müstefîd olması daima göz önünde tutulmak
tadır. 

4. - Memleketimizi ucuz ve bol enerjiye kavuşturmak yollarını aramak mak-
sadile 1935 senesinde kurulan "elektrik işleri etüd dairesi"de kendisine verilmiş 
olan direktifler dairesinde mesaisine devam etmekte ve memleketin zengin arazi 
kaynaklan; ehemmiyetlerine, yerlerine ve bu yerlerde enerjiye olan ihtiyaca göre 
etüd edilmektedir. 

Bunlardan bazılarına aid projeler de hazırlanmış bulunmaktadır. 
Sıhhat ve içtimaî yardım işleri: 
1. - Bugün on vilâyet merkezinde birer doğum evi kurulmuş ve bir diğeri yine 

bir vilayet merkezinde de bu sene tamamlanacaktır. Keza Ankara'da 175 yataklı 
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bir doğum ve nisaiye kliniği ve İzmir'de 100 yataklı bir çocuk hastanesi inşa edil
mektedir. Bunlardan başka mahallî teşebbüslerle vücude gelmiş bulunan on 
doğum evi de murakabe ve direktif altında tutulmaktadır. 

Diğer taraftan devlet sıhhat müesseseleri müracaat vukuunda doğum 
hususunda parasız ve belediye yardımlar yapmaktadır. Şehir ve kasabalardaki ebe 
ihtiyacının ikmaline çalışılmakla beraber köylerdeki gebelik ve doğum işlerinin 
fennî bakımını temin için köy ebeleri yetiştirmeğe başlanmış ve ilk olarak 
Balıkesir ve Konya'da birer köy ebe mektebi açılmıştır. Bunlar çoğaltılacaktır. 

Süt ve mekteb çocukları için de iki yerde bakım evi ve yedi yerde de muayene 
ve müşavere evi açılmıştır. 

2. - 39 şehir ve kasabanın fennî su işleri ikmal edilmiş ve edilmek üzeredir. 
52 şehir ve kasabanın projeleri bitirilmiştir. 

3. - Muzır hastalıklardan korunmak için faydalı afişler yaptırılıp köylere 
kadar dağıtılmakta ve yine bu hususta faydalı filimler gösterilmektedir. 

4. - Mevcud hastanelerimizin fennî ihtiyaçları her gün bir kat daha ikmal edil
mekle beraber icabeden tevsiler yapılmakta, bundan başka dokuz vilâyette 
yeniden hastane inşa edilmekte ve yedi vilâyette yapılacak hastanenin de projeleri 
tamamlanmış bulunmaktadır. 

5. - Sıtma, verem, frengi, trahom ve bütün bulaşık hastalıklarla mücadele iş
lerine ehemmiyetle devam edilmekte ve bu yoldaki teşkilât her sene genişletilerek 
memleketin umumî sıhhatinin sağlamlaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu hususta 
kongre dilekleri imkân nisbetinde ehemmiyetle dikkatte tutulmaktadır. 

6. - Göçmen işleri gelecek göçmenleri derhal yerli ve müstahsil hale koymak 
gaye ve esası gözönünde tutularak hükümetçe tesbit edilmiş bir program içinde 
muntazam yürütülmektedir. 

Gümrük ve İnhisarlarda: 
1. - Gümrük ve inhisar işlerinde prensibimiz millî ekonomiye hizmettir. Bu 

bakımdan tarifeler tanziminde bu esaslara riayet edildiği gibi gümrüklerde yol
culara bilhassa turistlere kolaylık olmak üzere "broşür" neşredilmiştir. 

Kaçakçılıkla mücadele için lâzım gelen tertibat alınmış, gümrük muhafaza 
teşkilâtı kuvvetlendirilmiş ve hududlardaki kaçakçılığa karşı lâzım gelen tertibat 
ittihaz edilmiştir. 

2. - Tütün zer'iyatında tohumdan başlıyarak ekim, tütünün denklenmesi ve 
yaprak tütün işletmesi hakkında tetkiklerde bulunulmuş ve muvaffakiyetli neti
celer alınmıştı. Son dört sene zarfında tütün enstitüsü vasıtasile tütünlerimizin 
cinslerinin daha ziyade iyileştirilmesine teşebbüs edilmiştir. 
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3. - Müskirat imali için lâzım olan iptidaî maddelerden bir kısmının 
kalitesinin yükseltilmesi bir kısmının da fazla istihsaline imkân verilmesi için 
çalışılmaktadır. 

4. - Tuz fiatı 6 kuruştan 3 kuruşa indirilmiş, ziraî sanayiin ve deniz mahsul
lerinin muhtaç oldukları tuzun temininde kolaylıklar gösterilmiştir. 

Tuz tevziatı da rasyonalize edilmiştir. 
Ziraat işlerinde: 
1. - Buğday kanunu tatbikatı her sene daha ziyade genişletilerek memleketin 

buğday istihsal mıntakalanna teşmil edilmektedir. 20 alım merkezi, dört sene 
içinde artırılarak 61'e çıkarılmıştır. Keza beheri dörder bin tonluk dört mühim 
merkezdeki siloya ilâveten bin ile on bin tonluk arasında olmak üzere on bir silo 
daha inşa edilmiştir. 

2. - Meyvalanmızın cinslerinin ıslahı ve standart tiplere ayrılarak teksiri esası 
gözönünde tutularak fidanlıklar yapılmış ve buna göre yetiştirilen fidanlar paralı 
ve parasız olarak bol bol dağıtılmağa başlanmıştır. Keza mıntakaların 
hususiyetine göre bağ yetiştirme işi esaslı bir mevzu olarak ele alınmış ve buna 
göre muhtelif devlet fidanlıklarında yetiştirilen fidanlar meccanen dağıtılmak
tadır. Ve denebilir ki bu hususta son senelerde büyük inkişaflar elde edilmiştir. 

3. - Rize mıntakasında çaycılık işi inkişaf halindedir. Tesis edilen tohum ıslah 
enstitü ve istasyonlarından memlekette ekilen hububat tohumlarının ıslahına 
çalışmakta ve elde edilen tohumlar ve bazı mıntakalarda meccanen bazı yerlerde 
de maliyetten dûn fiatla dağıtılmaktadır. Halkın elindeki tohumların meccanen 
temizlenmesi için de selektörler alınarak muhtelif yerlere dağıtılmış ve faaliyete 
geçirilmiştir. 

4. - Orman çiftliği pulluk fabrikası tevsi edilerek geçen yıl yaptırılmış olan on 
bin pulluk göçmenlere ve kombinalara ve talib olan zürraa satılmış ve dağıtılmış
tır. 

5. - Ziraî sanayi üzerinde esaslı etüdler ve çalışmalarla meşgul olunmaktadır. 
Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele işi fennî bir surette tatbik edilmek
tedir. 

6. - Memleketin hayvan neslinin ıslah ve hastalıklardan korunması için gittik
çe artan ve teşkilâtı genişleyen bir mesai tatbik edilmektedir. Bu hususta mevcud 
depolar ve istasyonlar çoğaltılmaktadır. Bundan başka mensucat fabrikalarımıza 
maddei iptidaiye verecek hayvan cinslerinin ıslahı ve çoğaltılmasına da çalışıl
maktadır. 
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7. - Ormanlarımızın fennî işletme, imar, artırma ve koruma işleri ehemmiyet
le gözönünde tutularak bu işlerin inkişaf ettirilmesine aid tedbirler alınmış üzer
lerinde çalışılmakta bulunulmuştur. 

Ticaret işleri: 
1. - Parti programının takib ettiği "memlekette kredi faizinin ucuzlatılması 

işi" çıkarılan bir kanun ve kurulan kredi müesseseleri ile kısmen temin edilmiş, 
tefecilikle kanunu mahsubuna tevfikan mücadele edilmektedir. 

2. - Bankacılığımızın tekniğini ve halkımızın bankalarımıza emniyet ve iti
madını takviye etmek üzere çıkarılmış olan kanundan bu yolda müsbet neticeler 
ve inkişaflar elde edilmektedir. 

3. - Sigorta işlerimiz millîleşmekte ve Türk gençleri bu sahada da ihtisas pey
da ederek bu boşluğu doldurmaktadır. Aynı zamanda alınan ve alınmakta olan 
tedbirler sayesinde sigortacılık işleri ve sigorta mefhumu memleketimizde inkişaf 
etmektedir. 

4. - İhraç maddelerimizin standardizasyonu, ihraç edilen malların kontrolü, 
ihracatçıların ruhsatname işinin tanzimi ve faaliyetlerinin murakebe altma alın
ması parti programının bu husustaki dileklerini tahakkuk ettirmeğe imkân verici 
bir yol almıştır. 

5. - Satış kooperatifleri ve kredi kooperatifleri mütekabilen yekdiğerlerinin 
faaliyetini tamamlayıcı bir mahiyet ve kıymet taşımaktadır. Kredi kooperatif
lerinin tekasüf ettiği mıntakalarda satış kooperatifleri kurulduğu gibi her satış 
kooperatifi de beldesindeki kredi müessesesi ile takviye olunmaktadır. Bu yoldaki 
faaliyet gittikçe artırılmaktadır. 

6. - Memleketin ekonomi faaliyetine aid resmî "konjonktür" tetkiklerini 
yapacak bir merkez olarak kurulan "konjonktür" servisi faaliyetine devam etmek
tedir. 

7. - Birçok bakımdan bir turist memleketi olmak istidadmda bulunan yur
dumuzda bu işi planlamak ve bu yoldaki faaliyetimizi artırmak için bir turizm 
şubesi teşkil edilmiş ve etüdlere bunun için alınacak tedbirlerin tesbitine başlan
mıştır. 

8. - Ziraat Bankası, son Ziraat Bankası Kanunu ile sahipleştirilmiş ve prog
ramın Ziraat Bankasına kredi hususunda tevdi ettiği vazifeler, çıkarılan kanunlar 
dairesinde tatbikat yolunu almış bulunmaktadır. 

Muhabere ve münakale işleri: 
1. - Kara, deniz ve hava nakliyatına taallûk eden işletme faaliyetlerinin tan

zimi memleketin iktisadî ve içtimaî ihtiyaçlarına uygun mahiyet ve ahengi alması 
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için bu işlerin bir elden yürütülmesi zarurî olduğu görülen ve bu hizmetler yeni 
teşkil edilen Münakalât Vekâletinde toplanmıştır. Keza büyük bir ehemmiyet ik-
tisab eden ve ihtiyaç haline muhaberat işleri de bu hizmetlerle ilgili görülerek 
aynı Vekâlete bağlanmıştır. Binaenaleyh yurdun en mühim işleri sırasında olan bu 
hizmetler bu yeni teşkilât altında en uygun şekilde nizamlanacaktır. 

2. - Posta ve telgraf hizmetlerimizin memleketimizin en uzak noktalarına 
kadar teşmiline çalışılmakta ve merkez adedleri her sene muntazaman çoğaltıl
maktadır. Keza tren ve vapurlarımızda da mürasalât kabulü usulü tesis edilmiştir. 

Telefon şebekemizin tevsiine muntazam bir programla devam edilmektedir. 
Bu dört sene zarfında birçok vilâyet merkezleri birbirine bağlanmış bulunmak
tadır. Telsiz telgraf tesisatımız da asrın icablanna uygun bir tarzda takviye ve ıs
lah edilmektedir. 

3. - Kültürel ve sosyal hayatın müessir bir neşir vasıtası olan radyo işi An
kara'da en çok teknik terakkiyatını cami büyük ve kuvvetli bir radyo istasyonu 
kurulmak suretile tahakkuk ettirilmiştir. 

Halkımızın ucuz radyo temin etmesi için icabeden tetkikler yapılmış ve bu iş 
neticelenmek üzeredir. 

Parti Programında Yapılacak Tadiller Tespit Edildi 
Ankara 26 (A. A.) - Cumhuriyet Halk Partisi umumî idare heyetince parti 

büyük kurultayına arzedilmek üzere parti programında bazı tadilatı istihdaf eden 
teklifler hazırlanmıştır. 

Gen. Baş. Kurulu'nda tasvibine iktiran etmiş olan bu tadilât, dünya hâdisat ve 
hareketlerini etüd yanında, bilhassa büyük inkilâbımızın nasbi nazar ettiği esas
ları ihtiva eden millî karaktere, yurd ve millet ihtiyaçlarına dayanan ve Türk 
cemiyetini bu asrın insanlık âleminde hakkı olan yere sür'atle ulaştırıcı hüküm
leri ihtiva eden ve Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşundan beri tekâmül ederek 
taayyün etmiş bulunan programındaki mevcud esaslardan ancak bazılarının tat
bikatına taallûk eylemekte ve şunlardan ibaret bulunmaktadır: 

Üçüncü Kısım: 
Ziraat ve sanayi, madenler, ormanlar, ticaret, nafıa işleri 

1. - Eski programda ziraî kredi mevzulu prensipler daha ziyade vuzuh kesbet-
mesi ve genişlemesi için mevcud hükümlere yeniden aşağıdakiler ilave edilmiş
tir: 

Çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak, ziraî istihsali verimlen-
dirmek ve iyileştirmek, çiftçiyi araziye ve ziraî işletmeğe sahib kılmak ve ziraî 
mahsullerin sürüm ve satışını kolaylaştırmak ve artırmak, ziraî kredinin hedefidir. 
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2. - Muayyen mevsimde muayyen mevzulu işlerle çalışıp yılının artan zaman
larını hem cemiyet ve hem kendisi için boş geçirmeğe mahkûm bulunan elleri bu 
iki maksatla faydalı kılmak noktasından el işleri küçük sanatlar hakkında da şu 
yeni hüküm eklenmiştir. 

(El işleri ve küçük sanatlarımızın inkişaf imkânı verilmesine ve halkın mutad 
işleri haricinde boş kalan vaktinin bu sahada kıymetlendirilmesine çalışacağız) 

3. - Devletin nafıa işlerinde bilhassa yol ve imar kısımlarında gittikçe daha 
vüs'atlı bir faaliyete geçilme imkânlarının hasıl olmıya başlıyacağından bu 
hususa da şu ilâve edilmiştir: 

(Memleketi bağlıyan iyi şose şebekelerine kavuşmak için amelî bir program 
tatbik olunacaktır. Yol programında millî ekonomi ve yurdun emniyet ve 
müdafaası düşüncesine dikkat edilecektir. En ehemmiyetli merkezleri bağlıyan 
ana yollardan bir kısmının ve büyük köprülerin devletçe deruhde edilmesi ve 
vilâyet yollarının ve mıntakavî bakımlardan sınıflandırılması yolların iyi geçid 
verir halde korunmaları ve her sınıf yolun yapı ve daimî tamirleri, yol işlerinin 
ana prensipleridir. Devlet yapılarında, şehircilik işlerinde teknik ve planlı esaslar
la çalışılacaktır.) 

Beşinci Kısım: 
Millî talim ve terbiye 

4. - Türk dilinde yapılacak tetkikat ve elde edilen neticelerin tatbikatının 
verimli ve süratli olabilmesi için şu hüküm ilave edilmiştir: 

(Türk dilinin millîleşmesi hareketinde elde edilen neticelere bütün ilim ve 
tedris müesseselerinde tatbik imkânı verilecektir. Bunun tanzimi işi ile Maarif 
Vekâleti meşgul olacaktır). 

5. - Normal ilk tahsilin tatbikine imkân olmıyan yerlerde köylünün daha 
çabuk ve kolaylıkla okutulabilmesini temin için bu hususta mevcud hüküm aşağı
daki şekilde tadil ve ikmal edilmiştir: 

(Öğretmen gönderilmesine imkân olmıyan köylerin öğretim ve eğitim işlerin
de köylüye rehberlik etmek üzere köy öğretmenleri istihdam edilir. Bu tip köy 
okullarında tahsilin daha olgun yaşta başlaması, arasız devam etmesi ve devletçe 
askerlik borcu gibi bir sıkılıkla takib edilmesi gerektir. Az nüfuslu bir kaç köyü 
okutacak normal ilk okullarla ayrı tipteki köy okulları için amelî yoldan pan
siyonlar kurdurulur ve kurulur). 

6- Programın aynı fasıldaki üniversite ve yüksek mekteblere aid olan hükmü 
daha ziyade tasrih edilerek bu husustaki esaslar aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş
tir: 
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(Üniversite ve yüksek okullarımız kendilerinden beklenen ilim ve ihtisas 
elemanları yetiştirmek, memleket dahilinde millî hareketlere destek ve kaynak ol
mak üzere mükemmelleştirilecektir. Üniversite ve yüksek okullarımızın adedini 
arttırmak ve bunları Maarif Vekâleti idaresinde toplamak fikrindeyiz.) 

7- Neşriyat, kütüphane ve okuma odaları hakkındaki maddeye şu hüküm ek
lenmiştir: (Bilhassa bir Türk lügati ve ansiklopedisinin bir an evvel vücude getir
mek başlıca emelimizdir). 

8- Keza halkımızın kültürel seviyesini yükseltmekteki çalışmaları süratle 
şümullendirmek için nüfus, vesait ve eleman noktasında Halkevleri açılmıyan 
yerlerde bunun vazifesini daha amelî ve küçük mikyasta yapabilmek için halk 
odaları teşkilâtı vücude getirilmesi düşünülmüş ve programa fıkra halinde eklen
miştir. 

Yedinci kısım : 
9- Âmme hizmetleri gören hayır cemiyetlerinin sâylerinin daha verimli ol

ması ve yurdun o mevzulardaki ihtiyaçlarının bu vasıtalarla daha verimli ve plân
lı olarak karşılanması için bu cemiyetlerin kendi hususî nizam ve kaidelerinin üs
tünde devletçe murakabe esası faydalı görülmüş ve aşağıdaki madde ilâve edil
miştir. 

(Âmme hizmeti gören hayır cemiyetlerinin ve bilhassa bunlardan umumî, 
hususî belediye bütçelerinden yardım görenlerinin devletçe hususî bir murakabe
ye tâbi tutulmalarına ehemmiyet verilecektir). 

10- Cemiyetlerimizdeki maddeye de (rejyonel fikirleri koruma ve yayma ve 
sınıf mücadelesi uyandırma maksadları ile cemiyet kurulamıyacaktır) diye yeni 
bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Parti Nizamnamesinde Yapılacak Tadiller 
Ankara: 27 (A. A.) - Cumhuriyet Halk Partisinin beşinci dil kurultayının tas

vibine arzedilecek olan nizamname tadilâtı şunlardır : 
1- Nizamname değişmez Genel Başkan vekilliği hakkındaki hüküm eksik ol

duğundan bu kısma yeniden bir madde halinde şu hüküm konmuştur: 
(Değişmez Genel Başkan partili mebuslardan birini genel başkan vekili tayin 

eder. Genel başkan vekilliğinin vazife ve salâhiyeti değişmez. Genel Başkan 
tarafından tesbit olunur. Genel Başkan vekilinin değişmesi kendi istifasile veya 
Genel Başkan tarafından vekilliğe bir başka zatm tayinile vuku bulur). 

Yine bu kısma hükümetle parti çalışmalarında daha sıkı ve yakın bir ilgi temi
ni için (Parti Genel sekreterinin kabine içtimalanna iştirakini temin edici hüküm 
konmuştur). 
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2- Nizamnamenin ikinci kısmının büyük kurultaya aid maddesi ufak bir 
vuzuh ilâvesile şu şekli almıştır: 

(Büyük kurultay dört yılda bir Değişmez Genel Başkamn göstereceği yer ve 
bildireceği tarihde toplanır. Değişmez Genel Başkan lüzum görürse büyük kurul
tayı daha evvel toplıyabileceği gibi fevkalâde olarak da toplayabilir). 

3- Kurultay mesaisi hakkında da teamül öyle olmakla beraber yeni bir hüküm 
olarak şu madde ilâve edilmiştir: 

(Büyük kurultayda memleket ve partiye aid her iş görüşülebilir. Program ve 
nizamnamenin kabulü ve değiştirilmesi büyük kurultaya aiddir). 

4- Parti mebuslarının yapabilecekleri işler hakkında nizamnamede esasen 
mevcud olan hüküm daha ziyade tevsi edilerek bu madde aşağıdaki şekli almış
tır: 

(Parti mebusları devlet ve partiye aid, yahud sermayesinde devletin veya par
tinin iştiraki olan bütün meselelerle âmme hizmetlerine mahsus ve hususî 
mukaveleye bağlı veya imtiyazlı şirketlerde, idare meclisi reisi ve âzası, murakıb 
ve mümessil olamayacaklar, ücretli veya ücretsiz başka bir vazife alamıyacaklan 
gibi bu müesseselerle alâkalı işlerde ücretli hakemlik de kabul edemezler. Devlet 
veya parti işlerinde doğrudan doğruya veya bilvasıta müteahhidlik ve her ne nam 
ile olursa olsun mutavassıttık edemezler ve devlet bütçelerinden para ödemeyi 
icab ettirecek herhangi bir ticaret muahedesini dahi yapamazlar. Parti mebusu 
olan avukatlar devlet ve partiyi alâkalandıran bir dâvadan aleyhte vekâlet deruh-
de edemiyecekleri gibi ücret mukabili olarak lehde de vekâlet alamazlar. Ve bu 
gibi dâvaları deruhde etmiş olanlarla şerik olamazlar. Parti Genel Başkanlık 
divanı zaruret gördüğü hallerde Partili mebusları bu gibi vazifelerle tavzif ede
bilir. Hususî idareler ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler bu madde hüküm
lerine tâbidir. Parti mebusları Kızılay, Çocuk Esirgeme ve Hava Kurumları gibi 
menafii umuma aid cemiyetlerle sair hayır cemiyetlerinde ücretli iş alamazlar.) 

5- Nizamnamenin ceza işleri kısmını ihtiva eden maddeye cürüm olarak şu 
fıkra ilâve edilmiştir: 

(Parti işlerinde şahsî maksad güdenler ve bu uğurda parti mebusunu istismara 
teşebbüs edenler ve şahsiyat ile uğraşmayı âdet edinenler). 

6- Yine nizamnamenin on ikinci kısmını teşkil eden partili gazetecilerin riayet 
edecekleri noktalar hakkında 154 üncü maddede şu şekli almıştır: (Sahibi partili 
olan gazete ve mecmuaların yazılan ile parti âzalarının neşriyatı parti prensipleri 
bakımından gözönünde tutulur. Partili gazeteciler, mecmua sahihleri ve muharrir
lerle bu yolda görüş birliğine yanyacak temas ve toplantılar yapılır Partililer ser-
mayesile alâkalı ve idaresinde müessir bulundukları gazete, mecmua ve mat-
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baalarda program ve nizamnameye iç ve dış siyasetin ana hatlarile yüksek devlet 
menfaatlerine aykırı düşen yazılar neşredemezler). 

7- Nizamname tadil teklifleri arasında tamamen yeni bir teşkilât olarak giren 
bir hükümde parti müstakil grubu teşkili meselesidir. Yazının kendi içinde daha 
geniş bir şekilde tenkid ve murakabe yapabilmek için düşündüğü bu hususa dair 
ilâve edilen hüküm ve maddeler aşağıdadır: 

(Partili mebuslardan kurultay umumî heyetince seçilen 21 arkadaş meclis 
içinde müstakil bir hüviyet taşırlar. Bunlar grup müzakerelerine iştirak etmekle 
beraber mütalea beyan ve reye iştirak edemezler. Buna karşı meclisin umumî 
heyetinde mütalaalarını beyan ederler ve reylerini kullanırlar. Müstakil grup da 
kendi âzâlarile umumî toplantı yapar, kararlar verir, müzakere usulü meclis 
grubunun hükümlerine tâbidir. Müstakil grup heyeti umumiyesi partiye mensup 
olmıyan mebusları müzakerelerine muvakkat veya daimî olarak davet edebilirler. 
Müstakil grup kendi âzası arasında üç kişilik bir idare heyeti teşkil eder. Partiye 
mensup mebusların en çoğunun teşkil ettiği umumî heyete parti grubu, partiye 
mensup mebuslardan bu suretle kurultay tarafından seçilen 21 âzânın teşkil ettiği 
heyete de parti müstakil grubu denir. 

Parti müstakil grubunun reisi Partinin Değişmez Genel Başkanıdır. Reis veki
li müstakil mebuslar arasından onun tayin ettiği zattır. 

Partinin müstakil mebuslardan vuku bulacak münhallere münasibini Genel 
Başkanlık divanı seçer. 

Parti müstakil grubu parti teşkilâtına dahil olduğu gibi müstakil grup reisi 
vekili parti riyaset divanına dahildir. 

Dr. Refik Saydam C.H.P. Kurultayı Hakkında Radyoda Bir Söylev Verdi 
Ankara: 28 (A. A.) - Başvekil doktor Refik Saydam bu akşam radyoda, yarın 

açılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına dair bir konuşma yapmıştır. 
Başvekilimizin bu konuşmasını aşağıya dercediyoruz: 
Aziz yurddaşlarım, 
Cumhuriyet Halk Partisi, yarın Ankara'da beşinci büyük kurultayını açıyor. 

Bu hâdise şunu ifade eder: Türk vatanının her bucağından seçilip bir araya ge
lerek geçen yıllarda başarılan ve önümüzdeki dört yıl içinde başarılması gerekli 
olan memleket işlerini görüşüp karara bağlıyacaklardır. Bu itibarla kurultayın 
toplantısı millî hayatımızın en feyizli kaynaklarından birinin faaliyete geçmesi 
demektir. 

Pek iyi hatırlarsınız ki partimizin ilk kongresi bundan yermi sene evvel 
Sivas'ta toplanmıştı. O zaman aziz milletimiz, uzun ve yıpratıcı bir harpten yeni 
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çıkmış, her türlü müdafaa vasıtaları elinden alınmış ve bütün manasile perişan bir 
hale getirilmiş bulunuyordu. Memleketin kalbigâhına kadar sokulup yerleşmiş 
olan düşmanlarımızın gözü önünde toplanan bu ilk kongremiz, milletimizin sön
mez vatan aşkına, temiz ve salâbetli imanına ve cihan değerindeki asil kanına 
güvenerek koca bir husumet âlemine karşı aşılmaz bir çelik dağ gibi dışardan 
gelen ve içimizde türeyen düşmanlara karşı vatan topraklarını müdafaaya karar 
vermişti. O zaman bütün dünyanın hayretlerle karşıladığı bu kararı takib eden yıl
ların, her biri beşeriyet âleminin asırları kaplıyan tarihini mefahirle dolduracak 
kadar muhip ve muhteşem hatıraları hâlâ ruhlarımızda bütün zindegisile 
yaşamaktadır. 

Sivas kongresinin kararları, vatanımızı parçalanmaktan korumuş ve mil
letimizi istikbaline kavuşturmuş ise, bunu takib eden kongreler de aynı aziz var
lıkları bütün cihanda ve insaniyet ailesi içindeki mevkiini kuvvetlendirecek karar
larla temayüz etmiştir. Eğer biz bugün temiz bir hürriyet havası teneffüs 
edebiliyorsak, eğer milletimizin bütün büyük ve müstakil milletlerle müsavi hak
lar dairesinde görüşüp konuştuğunu görmekle gurur ve iftihar duyuyorsak, hulâsa 
eğer yüksek maneviyatından başka her türlü maddî imkânlara sahib kahraman bir 
ordunun bizi huzur ve emniyet içinde yaşatmakta olduğunu görüyorsak bütün bu 
nimetleri biz, o kongrelerin isabetli kararlarından doğan büyük icraatına borçlu 
bulunmaktayız. 

Görüyorsunuz ki, C.H. Partisinin, başka memleketlerdeki klâsik partilere hiç 
benzemiyen bir hususiyeti vardır. C.H. Partisi, yeni Türk varlığı ile beraber doğ
muş, beraber büyümüş ve bütün dünyada hayranlık yaratan muazzam eseri 
beraber başarmıştır. C.H. Partisi demek, Türk milleti demektir ve C.H. Partisi 
demek, Türk devleti demektir. Bu mefhumlar birbirine o kadar sıkı bir şekilde 
bağlıdır ki, birini diğerinden, ayırmak imkânsızdır, dünyamızı altüst eden siyasî 
ve içtimaî buhranların memleketimizde makes bulamamasının en büyük sebebi 
işte budur: Eğer geçmiş zamanlardaki hâdiselerden alman derslerin istikbalde de 
milletlere rehberlik edebileceğine iman ediyorsak, şimdiye kadar milletimize en 
büyük iyilikleri temin ettiğine şüphemiz olmıyan bu temiz birliği bütün kuv
vetimizle korumaya ve kuvvetlendirmeğe çalışmak hepimizin millî borcumuz ol
mak icabeder. 

Muhterem yurddaşlanm, 
Daima şu noktayı göz önünde bulundurmak lâzımdır. Şimdiye kadar başarılan 

işlere bakıp da artık hedefe vardığımızı ve her işi tamamladığımızı zannet-
miyelim. Önümüzde henüz yürünecek uzun yollar vardır. Fakat, arkada bırak
tığımız birkaç yıllık bir zaman zarfında, asırlarca uğraşılsa yapılamıyacak işleri 
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başarabildiğimize bakarak ve geçmişin heyecan ve feragat meşalesini önümüze 
katarak istikbale doğru azim ve cesaretle yürümeğe devam edeceğiz. Yurdumuzu, 
Türklüğün, insanlıkla beraber başlıyan tarihine ve kökleri mazinin karanlıklarına 
kadar uzanan medeniyetine yakışır bir memleket haline getirmek, milletimizi 
şanına lâyık bir saadet ve refah seviyesine eriştirmek hepimize terettüp eden bir 
vazife olduğunu asla unutmıyacağız, bizi bu işde muvaffak edecek en büyük âmil, 
feragatimiz, usanmadan çalışmaklığımız ve hiç sönmiyecek olan millî 
heyecanımızdır. 

Muhterem ve aziz yurddaşlanm, 
C.H. Partisinin beşinci büyük kurultayı, bir taraftan memleket işlerini müza

kere ederken, diğer taraftan kendi programı ve nizamnamesi üzerine de tetkikat 
yapacak ve belki bazı esasları, şimdiye kadar yapılan tecrübelere göre, ya ilâve ve 
yahud tay ve tadil edecektir. Yaşamak ve tekâmül etmek istiyen her siyasî uzviyet 
gibi, inkılâpçı olan C.H. Partisi de daima "realiteye" intibak etmekle vazifesini 
daha iyi bir şekilde ifa edeceğine kanidir. Hedefimiz millet ve memleketi, maddî 
ve manevî bakımdan doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe kavuşturmaktır. Büyük 
kurultayın bu seferki toplantısında başaracağı işlerin özü de budur. Son söz olarak 
sevgili yurddaşlanmı selâmlarken, güzel vatanımızın büyük ve kahraman evlâdı 
ve C.H. Partisinin yapıcısı ve ebedî reisi Kemal Atatürk'ün yüksek hâtırasını sev
gi ve saygı ile taziz ederim. Ve onun izinde bizi daima ileriye götüren ve daima 
götürecek olan Şefimiz, değişmez Başkanımız İsmet İnönü'yü hürmetle selâm
larım. 

C.H.P.'nin Beşinci Kurultayı Mîllî Şefin Bir Nutku ile Açüdı 
Ankara: (A. A.) - C.H. Partisi Değişmez Genel Başkanı, Millî Şefimiz İsmet 

İnönü, Parti kurultayını aşağıdaki nutkuyla açmışlardır: 
Büyük kurultayın saym üyeleri, 
Cumhuriyet Halk Partisinin beşinci kurultayını açıyorum. Yüce şahsiyet

lerinizi muhabbetle selâmlarım. Sizin temiz hislerinize de tercüman olarak, bir 
ferdi olmakla gurur duyduğumuz Türk milletini saygılarla anarım. Beşinci büyük 
kurultayda, partimizin kahraman müessisi sevgili Atatürk'ün aramızda bulun
mamasını düşünerek derin bir elem içindeyiz. Atatürk, büyük millî dâvayı, millet 
içinde vücutlandmrken kurultayı ana temel ittihaz etmişti. Kurultaya derin iti
madı ve itibarı vardı. Bize büyük siyasî partiyi, sağlam ve sarsılmaz rejimi, 
vatanın ümranını ve iyi istikbalini temin etmiş olan Ebedî Şefimizin hatırasma 
tazim için kurultayı beş dakika sükûta davet ederim. 
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Sayın arkadaşlar, 
Beşinci büyük kurultayı, bütün vatanı gönülden kaplıyan müsbet şartlar için

de açıyoruz. Partimiz, vatanın kıymetli evlâdlannı bağrında toplamış, her vatan
daşa müsavi ve şâmil emniyet ve hizmet şartlarını fîlen temin etmiştir. Geçir
diğimiz tecrübeler Türk milletini iftihar olunacak bir siyasî olgunlukta, milletler 
ailesinin temiz ideali, sağlam karakterli bir uzvu olarak tebarüz ettirmiştir. Türk 
milletinin, Cumhuriyet rejiminde en iyi tesanüdü bulmuş olduğuna, en şüpheli 
nazarlar kani olmaktan başka çare bulamamışlardır. Büyük Millet Meclisinin son 
seçimi, Türk milleti için hakikî bir muvaffakiyettir. 

Vatandaşlar, vatan mukadderatını eline alacak yeni büyük meclisi seçerken, 
ciddî bir vazife hissile alâka göstermişlerdir. Partimizin yüksek idaresile halkın 
samimî reyini Millet vekillerinin seçiminde birleştirmek teşebbüsü cesareti art
tıran kat'î ve müsbet bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. Partimiz, bu teşebbüsü, 
memleketin bütün seçimlerinden daha geniş mikyasta tatbika çalışacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Siyaset hayatında tecrübe geçirmiş adamlar olarak, memleketimizin ih

tiyacına ve bünyesine en uygun olan halk idaresi usulünü kemale getirmek 
idealindeyiz. Bu yolda temiz yürekle çalışıyoruz. Bizden sonra gelecek vatandaş
lara, milletimizi siyasî hayatmda ilerlemiş bir seviyede terketmek, başlıca 
emelimizdir. 

İyi bir halk idaresinin siyasî idarede ana prensipleri; her nevi seçimlere hal
kın samimî olarak iştirak etmesile, hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin 
faaliyetinde hakikî bir millet murakabesinin şüphe götürmez bir tarzda bulunması 
ile hulâsa edebiliriz. Mebus seçiminde olduğu gibi, parti intihablarında ve 
Belediye intihablarında, yer yer, ansızın yeni intihaplar yaparak teşkilâtımız 
üzerinde halkın muhabbet ve itimadını daima yoklamak ve kuvvetlendirmek 
kararındayız. 

Büyük Millet Meclisinin faaliyeti, vatandaşlara hakikî bir huzur verecek 
surette feyizli bir tekâmül halindedir. Hükümet işleri, millet vekillerinin ciddî bir 
murakabesi altında olduğu halde bütün gayretler, Cumhuriyet hükümetinin itibar 
ve muvaffakiyetini arttırmak yoluna müteveccihtir. Halkın seçimlere yalan 

* alâkası ve Büyük Millet Meclisinde millet haklarının açık murakabesi ideallerile 
nifaka ve anarşiye mahal vermemek zaruretlerinin beraber yürüyebileceğine 
inanıyoruz. Büyük milletimizin, arzusu ve aklıselimi, millet vekillerimizin ve 
parti teşkilâtımızın yüksek meziyetleri, bize, muhtelif icaplar arasmda, ahengi 
muhafaza gibi çetin bir vazifeyi kolaylaştırmaktadır. Büyük kurultaya takdim et
tiğimiz nizamname projesinde, Büyük Millet Meclisinde, Cumhuriyet Halk Par-
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tisinin bir de müstakil grubunu düşündük. Büyük kurultayda vazife alan ve parti 
genel başkanın farksız başkanlığında çalışacak olan intizam ve inzibat içinde, 
şuurlu ve çalışkan, bir müstakil grubun, icra mevkiinde olan millet vekilleri ek
seriyetine ve hükümetine esaslı bir yardım temin ederken büyük milletimize de 
kendi işleri için yeni bir teminat hazırlayacağını ümid ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Parti teşkilâtımızı ve Halkevlerinin, vatanın siyasî, kültürel ve içtimaî 

tekâmülünde verimli çalışmalarını, her suretle teşvik ve taleb etmek istiyoruz. 
Nifakı ve her türlü fenalıkları önliyecek, her türlü iyilikleri yapacak ve öğretecek 
bir millî mekanizmayı, partimizin faaliyetinde esaslı olarak bulacağımıza kaniiz. 
Parti teşkilâtımız, önümüzdeki devrede, istidatlara yol veren bir genişlikle müs-
bet faaliyetlerini, merkezi idarenin daimî teftişine tâbi görecektir. 

Büyük kurultayın sayın üyeleri, 
Cumhuriyet hükümetinin geçen kurultaydan beri memlekette tahakkuk ettir

diği faydalı işleri ve aziz halkımızın resmî müesseselerden teminini arzu ettiği 
dilekleri, elinizdeki hulâsalarda teferrüatile bulacaksınız. Güzel vatanın her saha
da geniş mikyasta imar edilmesi, yükseltilmesi ve kuvvetlendirilmesi, durmak 
bilmiyen bir gayretle devam etmektedir. Birbirile maddî ve manevî irtibatı ol-
mıyan dağınık parçalardan mürekkeb harap bir memleket, en uzak köşeleri 
arasında bir aile efradının irtibatı gibi sıcak bir alâka ile bağlanmış muazzam bir 
kütle olmak yolundadır. Önümüzdeki senelerde, bu çalışmalarımızın neticelerini 
daha parlak olarak göze çarpar bir hale getireceğimize kat'iyyen güveniyoruz. 

Hükümetin icraat programının teferrüatile, büyük kurultayı yormak istemem. 
Fakat bir iki noktayı başlıca mesele olarak büyük kurultayın huzuruna arzetmek 
isterim, 

Önümüzdeki senelerde nüfusumuzun çoğunu teşkil eden köylümüzün, gerek 
tahsil, gerek geçim hususunda seviyesini yükseltmeyi başlıca hedef tutacağız. Bu 
hususta elde edeceğimiz neticelere, çok ehemmiyet ve kıymet veriyoruz. Kat'î 
olarak inanıyoruz ki, köylümüzün tahsilini ve maişetini daha yüksek bir dereceye 
vardıracağımız gün, milletimizin her sahada kudreti, bugün güç tasavvur olu
nacak kadar yüksek ve heybetli olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Memleketimizin müdafaa kudretine ötedenberi verdiğimiz ehemmiyet, mil

letler arası vaziyetlerdeki son inkişaflar dolayısile bir kat daha artmıştır. Bugün 
insanlık, milletler arasında ciddî bir cemiyet buhranı geçirmektedir. Birçok mil
letler, beklenilmiyen fırtınalara ansızın maruz kalmak endişesi içinde huzursuz
durlar. Halin en büyük tehlikesi budur. Milletler arasındaki bu emniyetsizlik, 
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bugünkü halile devam edemez. Bu hal, ya milletlerin şuursuz bir surette birbirinin 
boğazına atılmalarına sebeb olabilir; yahud da, nihayet aklı selim galebe ederek, 
milletlerin huzur içinde müşterek bir insanlık hayatı yaşamaları içinde yol bulu
nabilir. Kurultayın samimî dileğini ifade ettiğimi bilerek söylüyorum ki biz, mil
letler arasında emniyetin avdet etmesini temin edecek çareyi sempati ile selâm-
lıyacağız. 

Bu bahtiyar neticeye varabilmek için, her milletin hakları ve vazifeleri 
olacaktır. Bunların hulûs ile konuşulması lâzımdır. Fakat her şeyden mühim olan 
bir ana prensibin, bütün milletlerin vicdanında sarsılmaz olarak yerleşmesi gerek
tir. O da, nüfusu çok milletler gibi, nüfusu az milletlerin de müstakil ve millî bir 
hayata müstahak olduklarının samimî olarak kabul edilmesidir. însan cemiyet
lerinin, büyükleri tarafından yutulması mukadder olduğu nazariyesini, hiç bir yer 
için kabul etmiyoruz, kabul etmiyeceğiz. Benliğine ve şuuruna sahip olan milletin 
dokunulmaz müstakil bir devlet olarak yaşaması hakkı, insanlığın sarsılmaz müş
terek bir akidesi olarak tesbit olunmak lâzımdır. Beynelmilel münasebetlerimizde 
bizim zihniyetimizde bulunan devletlerle müşterek prensip ve emniyet dâvası, 
bizi müşterek cepheye sevk etmiştir, siyasî anlaşmalarımızı ve ittifaklarımızı bu 
zaviyeden görmelidir. 

Balkan paktını ve Saadabad paktını, bu samimî arzularla kuranlardanız. 
Bütün Avrupayı kaplıyan son emniyet buhranı içinde, Türk-İngiliz ittifakı, hiç bir. 
tecavüz fikri beslemiyen, fakat kendi emniyetlerimizi ve müşterek sulh ve insan
lık ideali için alınmış bir taahhüttür. Bu müştecek sulh ve emniyet idealini takviye 
edecek diğer taahhütlerden de çekinmiyeceğiz. Biz komşularımızla her türlü ih
tilâfı hallettik. Şimdi, samimî olarak onların emniyet içinde bulunmalarile 
alâkadarız. Komşularımıza gelecek tehlikeleri, bir adım sonra bize gelecek teh
likeler gibi önlemek için iktidarımızda olan tedbirleri alacağız. 

Size memnuniyetle söyleyim ki Sovyetlerle münasebetimiz her zamandan 
ziyade sıcaktır ve karşılıklı itimada müstenittir. İki memleketin birbirinin em
niyetine ve saadetine yakın ve ciddî bir alâka ile merbut olduğunu zikretmek, 
benim için hakikî bir zevktir. 

Fransa ile aramızdaki yakınlığı; bitmek üzere olan tek meselenin, yani pren
siplerinde tamamen mutabık kaldığımız Hatay meselesinin hallinden sonra hiç bir 
kuvvet bozamayacaktır. İki memleket ve milletin menfaatlerini o kadar müşterek 
görüyoruz. 

Aziz arkadaşlar, 
Milletler arası vaziyetinin bugünkü buhranında, memleketin müdafaa vasıta

ları, başlıca göz önünde tuttuğumuz bir mesele olduğunu söylersem, bunu tabii 
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bulursunuz. Cumhuriyet hükümeti, temiz idealleri meriyette ve itibarda tutabil
mek için, Türkiye'nin müdafaa kuvvetinin yüksek bir derecede bulunmasının 
hakikî ehemmiyetini müdriktir. Türkiye; şuurlu ve kuvvetli varlığile yalmz ken
dini korumakla kalmıyor, insanlık ailesine ve sulh mefkuresine ciddî bir hizmet 
ettiğine de kani bulunuyor. Bütün temerımlerimize rağmen, insanlık yeni bir 
boğazlaşma âfetine uğrarsa, Türk milleti; bu mücadelede kendine düşen 
medeniyet ve insaniyet vazifesini, kahramanca, hiç tereddüt etmeden ve hiç bir 
dehşetten ürkmeden hakkile ve tamamile yapacaktır. Türk milleti; yüksek ideali 
ve hayatî menfaati kendisile beraber olan milletlerle birlikte göz kamaştıracak 
yeni kahramanlık menkıbeleri yazmak için tamamile hazır ve kat'î olarak karar 
vermiş bir haldedir. Bugün ihtilâf halinde olan milletlerin hiç birisinin yaşamak 
hakkını ve yüksek insanlık vazife ve meziyetlerini az takdir etmek hatasına düş
müyoruz. Tekrar ederim ki herkes için yer yüzünün nimetlerinden istifade edecek 
bir sulh imkânı samimî temennimizdir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Yurdu içinde masumane çalışan ve haklan için, mecbur olursa, som bir kütle 

gibi şahlanmaya hazır olan büyük Türk milletinin mümessillerisiniz. Temsil et
mekle iftihar ettiğimiz büyük millet, insanlık ailesinin asîl ve kudretli bir mes
nedidir. Kahraman milletimizin varlığı, insanlık için ölçülmez bir kıymet ve 
bulunmaz bir nimettir. Bu varlık; milletlerin farksız olarak birbirlerile insanca 
geçinmeleri için tesiri ihmal kabul etmez bir teminattır. 

Arkadaşlarım, 
Sade vatandaşlıkta en büyük şerefi duyan cumhuriyetçiler olarak milletimizin 

hizmetlerini iyi ifa etmek aşkı bütün varlığımıza hâkimdir. Partimizin aziz andı, 
vazife icabma en asil bir borç tanımaktır." 

C. H P. Beşinci Kurultayının İlk Toplantısında Encümen Âzâlan İntihap Edildi 
Ankara : 29 (A.A.) - C.H. Partisi Beşinci Kurultayının bugün yaptığı ilk top

lantıda Kurultay Encümenlerine âzâ olarak aşağıdaki mebus ve delegeler intihab 
olunmuşlardır: 

Dilek Encümeni 
Şakır Kınacı Ankara 
Tevfik Arslan Kastamonu 
Hüsnü Yaman Manisa 
Şevki Yaman -delege- Niğde 
Gl. Refet Bele İstanbul 
Hazıp Toker Kayseri 
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Talât Onay 
Asım Bektaş 
Şevket Erdoğan 
Muzaffer Akpmar 
Nihad Arkat 
Tevfîk Temelli 
İsmet Eker 
Münip Oya 
Fakihe Öymen 
Raşit Usumu 
Ali Rıza Erten 
Hayrullah Özbudun 
Dr. Akif Arkan 
Ragıp Akça 
Tahir Tüfekçi 
Ziya Kayran 
Alâettin Tiritoğlu 

-delege-

-delege-

-delege-

-delege-

-delege-

Dr. Tuğamiral H. Şinasi Erel 
Ekrem Pekel 

Nizamnameı 

Osman Günen 
Recep Sezgin 
Adem Çilsal 
Şemsettin Günaltay 
Mehmet Ali Yürüker 
İsmail Mehmet Uğur 
M. Erdem 
Sabri Karaçayır 
Mehmet Aldemir 
İzzet Akosman 
Adnan Menderes 
Hacim Çarıklı 
Ziya Üçüncü 
Lütfi Berkmen 
Saip Kumcu 

VQ Program Encümeni 
-delege-
-delege-
-delege-

-delege-
-delege-

-delege-
-delege-
-delege-

Gıresun 
Yozgat 
Gümüşhane 
Balıkesir 
Zonguldak 
Bitlis 
Çorum 
Van 
İstanbul 
Çanakkale 
Mardin 
Ankara 
Çankırı 
Kocaeli 
Tokat 
Maraş 
Kütahya 
İstanbul 
Yozgat 

Balıkesir 
Erzincan 
Kayseri 
Sivas 
Samsun 
Sivas 
Bursa 
Bolu 
İzmir 
Afyon 
Aydın 
Balıkesir 
Çorum 
Konya 
Afyon 



Hesap Encümeni 
Naile Küçüka 
Gl. Aşir Atlı 
Şeref Uluğ 
Cemal Kovalı 
Ahmed Faik Abasıyanık 
Osman Cudi Gürsoy 
İbrahim Kemal Baybura 
Mahmut Esad Bozkurt 
Ali Zırh 
Hüseyin Tokuç 
Hayrullah Ürkün 
Ahmet Hilmi Kalaç 
Ömer Küntay 
Dr. Muhtar Berker 
Halil Benli 

-delege-
-delege-

-delege-
-delege-
-delege-

-delege-

-delege-

-delege-

Denizli 
Bursa 
Urfa 
Tokat 
Kocaeli 
Samsun 
İstanbul 
İzmir 
Rize 
Tekirdağ 
Kayseri 
Kayseri 
Kars 
İçel 
Kütahya 

C.H.P. Kurultayındaki Hatay Delegeleri Kurultay Başkanına 
Bir Takrir Verdiler 
Ankara : 29 (A. A.) - Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayındaki 

Hatay delegeleri tarafından Kurultay Başkanlığına aşağıdaki takrir verilmiştir : 
Hatay'da C.H. Partisi teşkilâtı yeni vücude getirilmiş ve bu defa ancak teş

kilât kongreleri yapılarak dilek kongreleri yapılamamıştır. Maamafîh yurtta par
tili arkadaşlarla temaslarımızdan hasıl eylediğimiz intibalar ve Hatay ilyönkurulu 
tarafından bize verilen direktiflerle Hatay namına aşağıda arzedeceğimiz muh
tasar dileklerin dahi müzakereye konulmasını arz ve istirham eyleriz: 

1. - Hatay'da büyük sıtma yuvalan teşkil eden Amik bataklığının kısa bir 
zamanda kurutulması. 

2. - Hatay'da en kısa bir zamanda sıtma ve trahom mücadelesi teşkilâtının 
vücude getirilmesi. 

3. - Eti Türkleri arasında Türkçe dilinin kısa bir zamanda yayılması için 
maarif ve parti cephelerinden acil hareketler ve faaliyetlere geçilmesi. 

4. - Antakya'da bir memleket hastahenesi yapılması. 
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5. - Demiryolunun Antakya'ya kadar uzatılması, 
6. - Ziraat Bankası ile diğer ticaret bankalarının kurulması. 
7. - Hatay ile Türkiye arasındaki iktisadî mübadeledeki kayıtların derhal kal

dırılması. 
8. - İskenderun limanının vücude getirilmesi. 

Atatürk'ün Kabrini Ziyaret Edecek Olan 
Tazim Heyeti Kurultay Riyaset Divanınca Seçildi 
Ankara : 29, (A.A.) - Büyük Kurultayın bugünkü toplantısında riyaset 

divanınca seçilecek bir heyetin, Atatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret ederek 
büyük Kurtarıcıya sevgi ve tazimlerini ulaştırması ve bir çelenk konulması hak
kında verilen ve ittifakla Kurultayın tasvibine iktiran etmiş olan teklif üzerine 
Başvekil ve Parti Genel Başkan Vekili Doktor Refik Saydam riyasetinde teşekkül 
eden heyet yarın saat 10'da Ebedî Şefin Etnografya müzesindeki muvakkat kab
rini ziyaret edecektir. 

Tazim heyeti azaları şunlardır : 
C.H.P. Genel sekreteri Erzurum Mebusu Dr. Fikri Tüzer, 
C.H.P. grubu Başkan Vekili Seyhan Mebusu Hilmi Uran, 
Sivas Mebusu Faik Ahmed Barutçu, 
Bursa Mebusu Dr. Sadi Konuk, 
Mardin Mebusu Edip Ergin, 
Ankara delegesi Rifat Börekçi, 
Antalya delegesi Kâzım Azamet, 
Aydın delegesi Etem Menderes, 
Çankırı delegesi Mustafa Akman, 
Erzurum delegesi Sadrettin Gözübüyük, 
Hatay delegesi Abdurrahman Mursal, 
İçel delegesi Mitat Toroğlu, 
Konya delegesi Nuri Bakkalbaşı, 
Kütahya delegesi Sadık Ölgen, 
Manisa delegesi Haşim Gür, 
Seyhan delegesi Selim Ordulu, 
İstanbul delegesi Naci Ali Morali, 
İzmir delegesi Afif İnan. 
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C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayında 
Program - Nizamname Encümeninin Raporu Okundu 
Ankara : 31 (A.A.) - Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayının 

bugünkü toplantısında Kurultaya sunulan nizamname lâyihası hakkında program-
nizamname encümeninin aşağıdaki raporu okunmuştur : 

C H. P. Beşinci Büyük Kurultayına Parti Genel Sekreterliği tarafından 
sunulup Kurultay umumî heyetince encümenimize havale buyurulan nizamname 
lâyihası, genel sekreter Dr. Fikri Tüzer hazır olduğu halde, okundu ve incelendi. 

Genel Sekreter tarafından encümene verilen şifahî izahattan da anlaşıldığı 
üzere bugün tatbik mevkiinde bulunan tüzükte yapılması derpiş ve teklif edilen 
değişiklikler ve ilâveler dört senelik tecrübe ve müşahedelerin mahsulü olup 
heyeti umumiyesi encümenimizce muvafık görülerek maddelerin müzakeresine 
geçildi. Maddeler üzerinde encümence yapılan değişiklikler aşağıda sırasile ve 
mucip sebeblerile arzedilecektir. Bunlara girişilmeden önce teklif edilen nizam
name lâyihasını ihtiyaçlara elverişli ve lisan itibarile de dil çalışmalarının son 
vâsıl olduğu neticelere ve halkımızın bugünkü konuşma ve yazma diline uygun 
bulduğumuzu tebarüz ettirmeyi vazife biliriz. 

Yeni nizamnamenin tatbikat sahasından alınan isabetli fikirlerle parti 
mekanizmasındaki çeşitli ihtiyaçları daha etraflı ve vuzuhlu bir şekilde kar-
şılıyacak halde konulmuş olduğu da açıkça görülüyor. Değişmez genel başkanın 
açılış nutkunda tebarüz ettirildiği üzere partimizin meclis grubunda vücude 
getirilmek istenilen hüviyetli teşekkül ile parti ve meclis hareketlerinde halk 
idaresinin hakikî icaplarına daha ziyade yakınlaşmamızı temin edecek bir adım 
atılmış olduğuna ve bundan memleket için ancak fayda hasıl olacağına inanı
yoruz. 

Encümen tarafından yapılan tadiller ve ilâveler şunlardır : 
14 üncü maddenin sonuna kadar olan hükümler partiye kabul edilmenin şart

larını ve şekillerini göstermektedir. Partiye kaydedildikten sonra 11 inci mad
dedeki vasıfları esasen haiz olmadıkları veya bunları bilâhare kaybettikleri an
laşılan âza hakkında yapılacak muameleyi göstermenin yeri burası olacağına kani 
olan encümen eski tüzükte inzibatî hükümler arasında yer almış bulunan fıkrayı, 
yeni bir ifade ile 15 inci madde olarak tespit etmiştir. Madde şudur : 

"Partiye kaydolunduktan sonra bir âzânın üzerinde 11 inci maddedeki menfî 
hallerden biri bulunduğu anlaşılır veya yeniden böyle bir hal vâki olursa, ken
disinin müdafaası alındıktan sonra, vilâyet idare heyetinin mucip sebepleri havi 
yazısı, üzerinde umumî idare heyeti kararile partiden kaydı silinir." 
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Bu maddenin ilâvesi sebebile müteakip madde numaralan değişmiştir. Parti 
teşkilâtında müfettişlik ihdası genel başkanlık divanınca lüzumlu görüldüğüne 
dair genel sekreter tarafından verilen izahat encümenimizce de muvafık görülerek 
lâyihanın parti teşkilâtından bahseden ikinci kısmının 20 nci maddesini "ç" fık
rasının "parti müfettişlikleri"ne tahsisi tensip edilmiş ve bundan dolayı sonraki 
fıkraların başlarına konulan harfler de değiştirilmiştir. 20 nci maddenin yeni şek
li şudur; 

20. - Parti teşkilâtı şunlardan ibarettir : 
a - Genel başkanlık, 
b - Genel Başkanlık divanı, 
c - Büyük Kurultay ve umumî idare heyeti, 
ç - Parti müfettişleri, 
d - Vilâyet, kaza, nahiye, ocak kongreleri ve idare heyetleri, 
e - Büyük Millet Meclisi parti grubu, 
f - B. Millet Meclisi parti müstakil grubu, 
g - Parti divanı, 
37 nci maddenin müzakeresi münasebetile son fıkrada bulunan "açık rey" 

tâbirinin tatbikatta yeri olmadığı ve esasen bu tarzın seçimler için uygun bir şekil
de olmıyacağı düşünülerek gerek bu maddeden ve gerek bu kaydın bulunduğu 
diğer maddelerden çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Yukarıda bahsi geçen parti müfettişlikleri münasebetile üçüncü kısımdan son
raki kısmın bu müfettişlere tahsisi icabedeceği düşünülmüş ve burada 58 inci 
madde olarak "parti müfettişlerinin vazife ve selâhiyetleri umumî idare heyeti 
tarafından tanzim ve genel başkanlık divanınca tasdik edilen bir talimatname ile 
tayin edilir" şeklinde yeni bir madde kaleme alınmıştır. Buradaki; ihdas dolayısile 
bundan sonraki kısmı ve madde numaralan değişmiştir. 

62 nci maddenin son fıkrasının memur oldukları için partiye giremeyip istifa 
veya tekaütlük gibi bir sebeple resmî sıfatları zail olur almaz partiye kaydedilmiş 
olan münevver vatandaşlardan parti ve halkevleri teşkilâtında derhal istifade edil
mesini temin maksadile ilâve edildiği genel sekreterlikçe verilen izahattan an
laşılarak madde aynen kabul edilmiştir. 

84 üncü maddenin sonuna "bir kimse aynı zamanda iki idare heyetinde bulu
namaz" fıkrası eklenmiştir. 

91 inci maddenin "h" fıkrası birbirinden büsbütün ayrı iki vazifeyi ihtiva et
tiğinden ikinci satırdaki, "v" kaldınlarak bundan sonraki kısım ayrıca "i" fıkrası 
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haline konulmuştur. Ve bunu takip eden fıkraların işaretleri de ona göre ileri doğ
ru yürütülmüştür. 

Manâ ve münasebet gözetilerek 98 inci madde 97 ncinin ve 99 uncu madde 
98 incinin yerine getirilmiş, 97 nci madde de 99 numaraya alınmıştır. 7 nci kıs
mın 2 nci faslı olarak teklif edilen "Parti müstakil grubu" teşkilât tablosundaki 
yerine mütenazır bir hale getirilmek ve parti grubuna ait bulunan hükümleri ih
tiva eden fasıllar birbirini takiben zikredilmiş olmak için 56 nci sayfadaki üçün
cü fasıl ikinci fasıl olarak 54 üncü sayfadaki parti müstakil grubunun yerine 
getirilmiş ve parti müstakil grubu da bunu takibeden üçüncü fasıl olmuştur. Bu 
fasıl değişikliği münasebetile maddeler de yeni numaralar almıştır. Encümen, 
teşekkül eden müstakil grubun, parti faaliyetinin daimî bir murakabe ile daha 
verimli bir surette ilerlemesine ve B. M. Meclisi mesaisinin memleket işlerini iki 
cepheli olarak tetkik altında bulunduracak şekilde inkişaf etmesine yol açacağı 
kanaatına varmıştır. Maddeler, içinde yapılan bazı kelime ve ibare değişiklikleri 
Kurultayda okundukça ve izahat istenildikçe arzedilecektir. 

Nizamname lâyihasını yukarıda kayıt ve izah edilen tadil ve ilâvelerle Büyük 
Kurultay umumî heyetinin yüksek tasvibine arzeder, derin saygılarımızı sunarız. 

C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayının Umumî Toplantısında 
Parti Genel Sekreteri B. Dr. Fikri Tüzer Program ve 
Nizamnamedeki Tadilâtın Sebep ve Zaruretlerini Anlattı 
Ankara: 31 (A.A.) - Parti Beşinci Büyük Kurultayının bugünkü ikinci umumî 

toplantısında, Kurultay program ve nizamname encümeni raporunun okunmasını 
müteakip Parti Genel Sekreteri Doktor Fikri Tüzer kürsüye gelerek program ve 
nizamnamedeki tâdillerin sebep ve zaruretlerini izah eden aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Aziz arkadaşlarım, 
Yüksek tasvibinize arzolunan yeni parti program ve nizamnamesinin tet

kikine başlanmazdan önce bundan evvelki kurultayınızın kabul etmiş olduğu 
program ve nizamnamenin bazı kısımlarında yapılan değişiklikleri ve konulan 
yeni hükümleri hulâsatan arzetmeyi ve bu değişikliklere sebep olan hâdise ve 
mecburiyetlerle dört senelik müşahede ve tecrübelerimize müstenit kanaat ve 
düşüncelerimizi kısaca izah etmeyi lüzumlu ve faydalı bularak huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 
Hepinizce malûm olduğu üzere Dördüncü Büyük Kurultayınızın parti prog

ramımıza ilâveten koymuş olduğu ana prensiplerle parti programımız cidden 
mütekâmil bir şekil almış, çalışma sistemimizi tayin ve gideceğimiz yolun is
tikametini sarih olarak tespit eden bir yasa mahiyeti iktisap etmiştir. 
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Keza, parti nizamnamemizde iç çalışmalarımız için çok amelî ve tatbikat 
bakımından da o nîsbette faydalı bir şekil almıştı. Bununla beraber umumî idare 
heyetiniz Dördüncü Büyük Kurultaydan bugüne kadar geçen dört senelik müşa
hede ve tecrübeleri ve bilhassa değişmez Genel Başkanımızın yüksek tecrübeleri 
ve kıymetli irşatları neticesi olarak gerek programımızda ve gerekse nizam
namemizde bazı tadilâtın yapılmasını ve yeni bir iki esasın konulmasını lüzumlu 
görerek bu mevzulara ait hükümleri ve değişiklikleri ihtiva eden yeni program ve 
nizamname projelerini hazırlamış ve yüksek huzurunuza sunmuştur. Yüksek 
Kurultaymızca tefrik edilen encümen tarafından tetkik ve yüksek tasvibinize ar-
zedilen ve partimizin program ve nizamnamesindeki esaslara dokunmayan ve 
yalnız iç çalışmalarımıza ve parti teşkilâtımızın organizasyonuna taallûk eden bu 
yeni hükümlerin mucip sebeplerile ve sırasile mücmelen arzedeceğim : 

PROGRAM 
A - İktisat : 
1.-Ziraî kredi: 
Zira'î kredinin en büyük hedefleri olan çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını 

tamamlamak, ziraî istihsâli verimlendirmek ve iyileştirmek, çiftçiyi toprağa ve 
ziraî işletme vasıtalarına sahip kılmak, ziraî mahsullerin sürüm ve satışını kolay
laştırmak ve arttırmak hususlarına ciddî bir ehemmiyet verdiğimiz için bu cihet
ler 7 nci maddenin "b" fıkrasında yeni bir hüküm olarak tavzih edilmiştir. 

2.- Ticaret mübadelesi: 
12 nci maddenin eski şeklinde bulunan ve ticarî mübadeleyi alâkalandıran son 

fıkra, iktisadiyatımızın istikbali noktai nazarından faydalı görülmediği için kal
dırılmıştır. 

3.- El işleri ve küçük sanatlar : 
El işleri de dahil olduğu halde küçük sanatlarımızın inkişaf ettirilmesi ve hal

kın mutat işler haricindeki vakitlerinin hedredilmiyerek kıymetlendirilmesi gibi 
zahiren küçük görünen hususların hakikatte ne derecelerde mühim birer iktisadî 
âmil oldukları meydanda olduğundan bu cihetler de programımıza yeni bir mad
de halinde ithâl edilmiştir. (Madde : 14). 

4.- Şoseler, devlet yapıları ve şehircilik : 
Memleketi iyi bir şose şebekesine kavuşturmak için yapılıp tatbik edilecek 

olan programda millî iktisat icaplarile yurdun emniyet ve müdafaası düşüncesine 
dikkat edilmesi ve ehemmiyetle merkezleri bağlıyan ana yollardan bir kısmı ile 

» büyük köprülerin devletçe yaptırılması, vilâyet yollarının umumî ve mmtakavî 
bakımlardan sınıflandırılarak iyi geçit verir bir halde bulunmaları için daimî tamir 
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işlerine dikkat edilmesi ve devlet yapıları ile şehircilik işlerinde teknik ve plânlı 
esaslara göre çalışılması hususlarındaki ehemmiyet göz önünde bulundurularak 
eski 26 ncı maddenin son fıkraları daha vazıh bir şekle konmuş ve yeni 27 nci 
maddenin sonuna eklenmiştir. 

B - Millî talim ve terbiye : 
1. - İlk tahsil: 
Aziz arkadaşlarımın da malûmu olduğu veçhile millî talim ve terbiyede esas 

düsturumuz cehli gidermektir. Öğretmen kadromuzun kifayetsizliğine ve köy 
okullarının azlığına rağmen partimizin bu yüksek emelini tahakkuk ettirebilmek 
için Maarif Vekâletiniz son senelerde bu mevzu üzerinde yaptığı tetkikat 
neticesinde köy eğitmenleri yetiştirip çalıştırmayı muvafık görmüş ve az zaman
da önemli sonuçlar elde etmiştir. Öğretmen gönderilmesine imkân bulunmayan 
köylerimizin öğretim ve eğitim işlerinde köylüye rehberlik etmek üzere hususî 
şekilde yetiştirilen ve yetiştirilecek olan bu köy eğitmenlerinin çalıştırılması ve 
sayılarının süratle çoğaltılması muvafık görülmesi ve sayılarının süratle çoğaltıl
ması muvafık görülerek köy ilk okul işini ve parti programımızın bu mevzua ait 
ana hükümlerini yerine getirmek için bu sistemin - ilk tahsil hakkındaki esaslar 
gözden uzaklaştınlmaksızın - tamim ve inkişaf ettirilmesi maksadile programın 
45 inci maddesinde gördüğünüz "b" fıkrası tedvin edilmiştir. 

2.- Yüksek tahsil: 
Üniversitelerimizle yüksek okullarımızın kendilerinden beklenen ilim ve ih

tisas elemanlarını yetiştirerek ve memleket dahilinde ilmî hareketlere destek ve 
kaynak olabilecek bir mükemmeliyete eriştirilmeleri ve bunların sayı itibarile de 
çoğaltılarak Maarif Vekâletinin idaresinde birleştirilmeleri maksadile 45 inci 
maddenin eski "p" fıkrası tevsi ve tavzih edilerek yerine "e" fıkrası ikame edil
miştir. 

3- Türk dili üzerinde çalışmalar : 
a - Dil işi: 
Programın 44 üncü maddesinin "g" ve "h" fıkralarından anlaşılacağı veçh 

üzere millî dilin tekâmülü uğrunda şimdiye kadar sarfedilen hayırlı çalışmalara 
devam edilmekle beraber bu kutlu gayretler neticesinde elde edilecek semereler
den bütün ilim ve tedris müesseselerinin istifade edebilmesi için bu işin Maarif 
Vekâletince sıkı ve şümullü bir nezaret altında düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

b - Türk lügat ve ansiklopedisi: 
Şimdiye kadar tedvini müyesser olamıyan Türk lügat ve ansiklopedisinin bir 

an evvel hazırlanabilmesi için eski 45 inci madde buna ait bir hüküm ilâvesile 
genişletilmiş ve bu suretle yeni 49 uncu maddede görülen şekle konmuştur. 
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4.- Halk terbiyesi: 
a - Halk odaları: 
Klâsik okul terbiyesinden başka yurt içindeki büyük kütlenin kültür seviyesi

ni yükseltmek ve görüşlerini düzeltmek, inkılâbımızın kutsal hâtıra ve heyecan
larını yaşatmak, parti umdelerimizin temiz manâlarile icaplarını öğretmek hülâsa, 
vatandaşları bir arada ve bir emel uğrunda yürütmek maksadile kurulmuş olan 
halkevlerimizin meşkûr mesâisinden halkevi açılmasına imkân olmıyan yerlerin 
de istifadesini temin etmek üzere halk odaları teşkilâtının yapılması lüzumlu 
görülerek programın 51 inci maddesinde bu noktaya da işaret edilmiştir, 

b - Sinemalar: 
Aramızda sinemanın, halk kütlelerinin ahlâk ve karakteri üzerinde yaptığı 

müsbet ve menfi tesirler göz önüne getirilerek milletimizin yüksek ahlâkını ve 
selâbetli karakterini ifsat etmeyecek ve bilâkis manevî bünyemizin sıhhat ve 
selâmetini temin edecek bir terbiye vasıtası olarak inzibat alınması ve alâkadar 
makamlarca daha sıkı bir murakabeye tâbi tutulabilmesi için eski 50 nci mad
denin bu işe ait fıkrası tevsi ve yeni program projesinde 30 uncu madde olarak 
tespit edilmiştir, 

c - Adlî işler : Tevkifhane ve hapishaneler : 
Hapishanelerimizin tevkifhanelerden ayrılması hakkında öteden beri güt

tüğümüz noktai nazarı muhafaza etmekle beraber genç yaştaki mevkuf ve mah
kûmların büyüklerden ayrı bulundurulması hususunun temin edilmesi lüzumu da 
64 üncü maddenin son fıkrasında tasrih edilmiştir, 

d - Hayır cemiyetleri: 
Âmme hizmeti gören hayır cemiyetlerimizin ve bilhassa bunlardan umumî, 

hususî ve beledî bütçelerden yardım görenlerinin gelişi güzel sarfiyat ve israfatta 
bulunmalarına mâni olacak bir şekilde murakabeleri lüzumlu ve faydalı görül
düğünden bu cihet de yeni tedvin edilen 68 inci maddede tebarüz ettirilmiştir. 

NİZAMNAME 
Aziz arkadaşlar, 
Programda yapılan değişikliklerin ve yeniliklerin nelerden ibaret bulun

duğunu arzetmiş bulunuyorum. Sözlerime nihayet vermeden biraz da nizam
namede göreceğiniz yeni maddeler hakkında maruzatta bulunacağım: 

Bilirsiniz ki şimdiye kadar mer'î olan nizamnamede genel başkan vekilliğinin 
kime tevcih edileceğine dair hiç bir kayıt mevcut değildi. Bu cihetin vazıh ve her 
türlü tereddüde mâni olmasındaki ehemmiyet izaha muhtaç olmadığından 27 nci 
madde bu maksadı temin için ilâve edilmiştir. 
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Nizamnamenin 28 inci maddesi de yeni bir hüküm olarak nazarı dikkatinizi 
celbedecektir. Hükümet ve parti birliğine dair genbaşkur tarafından 18/6/1936 
tarihinde ittihaz edilen kararın tatbik mevkiinde kaldığı üç seneye yakın bir 
zaman zarfındaki müşahedeler, bu vaziyetin idamesinde bir fayda olmadığı 
kanaatini tevlit etmiş ve bir murakabe cihazı olan partiye daha emin ve salim bir 
faaliyet imkânı temin edebilmek için evvelemirde Genel Sekreterlikle Dahiliye 
Vekâletinin birbirinden ayrılmasına lüzum görülmüştü. Aynı sebebin vilâyetler-
deki teşkilâtlar üzerinde müessir olması icabedeceğinden vilâyet parti reislik
lerinin de valiliklerden tefrik edilmesine zaruret hasıl olacağını takdir buyurur
sunuz. Esasen genbaşkurun yukarıda arzettiğim kararından kastedilen gaye 
hükümet ve parti işlerinin bir ahenk dahilinde sevk ve idare edilmesi imkânının 
temininden ibaret iken maksadın hasıl olamaması ve buna mukabil matlûp ahen
gin behemehal tesis ve teminine zaruret bulunması genel sekreterlik makamında 
bulunacak zatın parti kabinesinde yer almasını icabettirmiştir. Bu suretle genel 
sekreterin, halkın şikâyet, dilek ve ihtiyaçlarına müteallik meseleleri kabinedeki 
arkadaşlarile görüşüp anlaşarak halletmesi ve devletin iç ve dış politikası üzerin
de devamlı bir surette tenevvür ederek parti işlerini ona göre sevk ve idare edebil
mesi mümkün olacağı gibi parti başkanlıklarından ayrılan valilerin de parti iş
lerini az çok bir devlet işi addederek bu işlerle alâkalarını temin edecektir. 

Nizamnameye koyduğumuz yeni hükümlerden bir kaçı da partimizin B. M. 
Meclisindeki ana gurupundan başka "parti müstakil grubu" adı ile yepyeni bir 
murakabe uzvunun doğmasmı temine matuf olanlarıdır. Partimizi, tıpkı diğer 
grubunuz gibi B.M. Meclisinde temsil edecek olan müstakil grubun ne suretle 
teşekkül edeceğine, vazife ve selâhiyetlerinin nelerden ibaret olacağına müteallik 
tafsilâtı nizamnamenin 117 nci maddesile 124 üncü maddesi arasmdaki 6 mad
dede bulacaksınız. 

Aziz arkadaşlarım, 

Çeyrek asırlık siyasî tarihimizin pek dağdağalı geçen safahatı göz önüne 
getirilirse tek fırkalı kalmanın, aziz ve mübarek vatanımızın yüksek menfaat
lerine en uygun bir siyaset olduğu teslim edilir, fakat buna mukabil tek bir siyasî 
teşekküle mensup âzâdan vücut bulan bir mecliste kendi kendini tenkit ve mura
kabe imkânlarının da teminine zaruret bulduğu ret ve inkâr edilemez bir hakikat
tir. Yüksek tasvip ve müzaharetinize mazhar olduğu takdirde "parti müstakil 
grubunun" bu pek mühim ve hayatî vazifeyi tamamile başarabilecek dinç bir kuv
vet ve zinde bir uzviyet olacağına kani bulunuyorum. 
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Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
Nizamnamenin şimdi sıra itibarile 138 inci olan eski 128 inci maddesine de 

nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. Bu maddenin parti mebus arkadaşlarımızı 
bir takım memnuniyetlere riayetle mükellef tuttuğunu bilirsiniz. Bundan maksut 
olan gaye, arkadaşlarımızı haddizatında belki pek meşru olan bir takım haklardan 
mahrum etmekten ziyade, aziz partimizin yüksek otoritesini ve alâkalı arkadaş
ların şahsî şeref ve haysiyetlerini korumaktan ibarettir. Bunun da yüksek tas
vibinize lâyik görüleceğini ümit ederim. 

İşte aziz arkadaşlar, gerek program ve gerekse nizâmnâmeye konan belli baş
lı hükümleri arzetmiş bulunuyorum. Diğer ufak tefek tay ve ilâveler hakkında ay
rıca izahat verip de kıymetli vakitlerinizin israf edilmesine meydan ver-
miyeceğim. Maruzatıma nihayet verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selâm
lar, partimizin tekâmül ve inkişafında pek müessir birer âmil olacaklarına emin 
bulunduğum bu lâyihaların yüksek tasvibinize iktiran etmesini temenni ederim. 
(Alkışlar) 

C.H.P. Beşinci Büyük Kurultayının İkinci Umumî Toplantısında 
Hatipler Program ve Nizamnamedeki Tadiller Etrafında Beyanatta Bulundular. 
Ankara 31 (A. A.) - Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı bugün 

saat 15'de ikinci umumî toplantısını yapmıştır. 
Kurultay ikinci reisi ve B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda'nın Başkan

lığında yaptığı bu toplantıda celseyi açarken reis demiştir ki: 
Ebedî Şef Atatürk'ün muvakkat medfenine bir çelenk konması hakkında ver

miş olduğunuz karar dün heyetinizin içinden seçilen ve Başvekil ve Genel Baş
kan Vekili Doktor Refik Saydam'ın riyasetindeki delegeleriniz tarafından ifa edil
miştir. Arzederim. 

Diğer taraftan bir çok tazim telgrafları gelmiştir. Heyetiniz namına divan 
riyaset tarafından bunlara da cevap verilmektedir. 

Dileklere ait bir takım müracaatler de vaki olmaktadır. Bunlar da alâkadar en
cümenlere havale edilmektedir. 

Bundan sonra, program ve nizamname encümeni raporu okunmuş ve Parti 
Genel Sekreteri Doktor Fikri Tüzer, metnini ayrıca bildirdiğimiz beyanatile, 
program ve nizamnamede yapılması teklif edilen tâdillerin sebeb ve zaruretlerini 
izah eylemiş ve bunu hatiblerin mütalealan takip etmiştir. 

İlk olarak söz alan Hikmet Bayur -Manisa- bazı noktaları tenvir için sualler 
sormuş ve bu arada demiştir k i : 

"Şimdiye kadar bildiğimiz tarz şu idi. Mühim ve esaslı meseleler parti 
grubunda mevzuubahis olur ve orada üzerinde istenildiği kadar müzakere ve 
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münakaşa edilir, varılan netice parti mebuslarını bağlardı. Partide müzakere edil
memiş olan neticeler üzerinde mecliste herkes tabiî malûm ve muayyen esaslar 
dahilinde tenkit yapmakta, her şeyi söylemekte serbest idiler. 

Şimdi anlamak istediğim meseleler bundan böyle partide mevzuubahis edil
memiş, bir karara bağlanmamış olan meseleleri mecliste bahsetmek, bu babda 
sual sormak, tenkit yapmak yalnız seçilecek bu 21 kişiye mi mahsus olacak, yok
sa eskisi gibi mi olacak? 

İkinci mesele, bu 21 arkadaş partinin müzakerelerinde bulunacak ve kararlara 
iştirak etmemek suratile müessir olamayacaktır. 

Bu husustaki düşüncesini bu kürsüden söylemek ve mümkün olduğu kadar o 
düşüncesine taraftar toplamaktır. 

Bu yirmi bir arkadaşın bu haklarım ekseriyetin verdiği bir kararla neş
rediyoruz. Bizim böyle bir hakkımız var mıdır? 

Hikmet Bayur böyle bir karar yerine bu vazifeyi görecek arkadaşların kimler 
olacağının arzuya bırakılmasına taraftar bulunduğu mütaleasile sözlerine nihayet 
vermiştir. 

HAKKI KILIÇOĞLU (Muş) - Parti nizamname ve programında yapılması 
teklif olunan tâdilâtm ve bilhassa müfettişliklerin yeniden ihdası işile müstakil 
grubun yerinde olduğunu söyliyerek, ancak müfettişlerin faaliyet dairelerinin 
geniş bırakılmamasını istemiş ve demiştir ki : 

Müstakil grup teşkilini düşünenleri ve buna ait tâdili yüksek huzurunuza 
getirenleri en yüksek saygı ile anmayı bir vazife bilirim, 

HAŞİM (Manisa Delegesi) - Kurultayın bütün memleket bakımından olan 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek müstakil grup teşkiline taraftar olmakla beraber bu 
grubu teşkil edecek olanları intihap etmek için kendini haklı bulmadığını söy
lemiş ve parti rozet ve marşı hakkında temennilerde bulunmuştur. 

ALİ (Çanakkale Delegesi) - Kurultay açılırken Millî Şef ve Genel Başkan 
İnönü'nün söylemiş olduğu nutuk ile Türk milletine ve cihan barışsever millet
lerine, bütün insanlık için refah isteyen beşer kütlesine hitab etmiş olduğunu 
işaret ederek Kurultayın alacağı kararların yurtdaşlara daha geniş bir refah mal
zemesi hazırlayacağını söylemiş ve Türk milletinin çok sevdiği sulh yolunda, in
sanlık yolunda icabettiği ve muztar kaldığı zaman Büyük Başkan Millî Şef 
İnönü'nün etrafında tek bir kalb ve tek bir kütle halinde bir birlik bütünlüğile top
lanacağını tebarüz ettirmiştir. 

Hatip, tâdiller üzerindeki isabeti ve bunun murakabeyi kuvvetlendirmek 
bakımından olan ehemmiyeti üzerinde de durmuş ve mahallî idare heyetlerinin 
mesai şekilleri etrafında bazı mütalealar ileri sürmüştür. 
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REFİK İNCE (Manisa) - Müzakere usulü etrafında beyanatta bulunmuş ve 
müzakerenin salim bir şekilde cereyanı için hâtiblerin gözönünde bulundurulması 
icabeden hususatı kaydeylemiştir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgat) - Nizamnamenin memurların partiye intisap edebil
meleri için vazifelerinden istifa etmeleri veya tekaüt olmaları lâzımgeleceğine 
dair 22 nci maddesine itiraz eylemiştir. 

ŞÜKRÜ NAYMAN (Kayseri) - Öztürkçe yazılmış olan tüzük ile müzakere 
edilmekte olan nizamname arasındaki lisan farkı üzerinde durmuş ve tüzüğün Öz
türkçe yazılmış ifadesine bağlı kalınmasını istemiştir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Nizamname ile yeniden tesis edilmek is
tenilen grubun Cumhuriyet Halk Partisi teşkilâtından parti manzumesinden ayrı 
başlı başına ve müstakil siyasî bir mevcudiyet olmadığını ve bir ayrılık mese
lesinin mevzuubahis olamayacağını izah ve parti grubu içindeki ve meclisteki 
müzakere usulleri hakkında izahat vererek demiştir ki: 

Kurultay bu nizamnameyi kabul etmekle kendi mebusu olarak bulunan ar
kadaşların da bir kısmını bu takyitlerden istisna etmiş oluyor. Bu itibarla Hikmet 
Bayur arkadaşa denilebilir ki, ne selâhiyetle bu 21 arkadaşa kendilerine bu külfet 
tahmil ediliyor yerine geriye kalan arkadaşlar bu takyidattan kurtulamıyor. Bütün 
bu ekseriyet arkadaşların nizamname ile bağlı oldukları hususatta, onlara serbes
ti veriliyor. Yani kendilerine sorulmadan verilmiş bir külfet ve mükellefiyet yok
tur. Kaldı ki nihayet Cumhuriyet Halk Partisi veyahut her hangi bir siyasî parti 
onun prensiplerine inanmış ve kabul etmiş bir şahsın her siyasî partide olduğu 
gibi onun bazı zarurî kaidelerine itaat etmesi lâzımdır. 

Nizamname ve programdaki lisan ifadesi etrafındaki mütaleaya karşı da 
Mümtaz Ökmen şu izahatı vermiştir : 

935 Kurultayında kabul edilen lisan bugün bizim tadil ettiğimiz lisan değildir. 
Hâtıralarını iyice yoklarlarsa o zaman Kurultayın kabul ettiği bugünkü lisandır. 
Yalmz bir madde ile Kurultay lisanı daha sadeleştirilmesi hususunda idare 
heyetine bir selâhiyet vermişti. Mazbatadaki lisanda asli bir fark yoktur. Nizam
name encümeni mazbata muharriri, ileri sürülen mütalealara karşılık olarak 
müfettişler adedinin arttırılmış bulunması hatıra gelen mahzurları önleyeceğini ve 
partiye kabul için haddinin 22 ye çıkarılması cemiyetler kanunu hükümlerine ve 
memurların partiye intisapları kayt ve şartının da memurin kanununa intibak 
zaruretinden ileri geldiğini, parti marşı için bir müsabaka açılmak üzere olduğunu 
söylemiştir. 
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Heyeti umumiye üzerinde geçen bu müzakereden sonra maddelere geçilmiş 
ve nizamname 30 uncu maddesine kadar okunarak tasvib olunmuştur. 

Genel Sekreterin kabineye iştiraki hakkındaki 30 uncu maddede bu hükmün 
bir nizamname içine alınmasının bir selâhiyeti tazammun etmiyeceğini söyleyen 
Refik İnce (Manisa) demiştir k i : 

- Bence bu fıkra, Genel Sekreterin İcra Vekilleri heyetile mütemadi şekilde 
müşavere ve temasta bulunabilir suretinde tavzihi icabeder. Aksi takdirde bu 
kanunlarımızla bir tezat teşkil eder. 

Mazbata muharriri bu yoldaki mütalealara verdiği cevapta Genel Başkan-
vekilinin intihabına ait hükmü izah ederek demiştir ki: Genel Başkan Vekili 
demin arzettiğim gibi mebuslardan biri olacaktır. Mebus olduğu gibi başka sıfatı 
da haiz olacaktır. Bunun takdiri doğrudan doğruya Genel Başkana aittir. 

Genel Başkan Vekilinin kabineye girmesi meselesine gelince, Başkan 
Vekilinin kabineye ithal edilmesine hiç bir mâni yoktur. Ne nizamnamemiz ve ne 
de devlet mevzuatı buna mâni değildir. 

Mazbata muharriri Mehmed Ali, Genel Sekreterin kabineye iştirakindeki 
zaruret üzerinde bilhassa durmuştur. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinop) - Genel Başkan Vekili Başvekil ol-
mıyan partili mebuslardan biri olduğu takdirde Genel Sekreter kabineye dahil ola
cağına göre, partinin ondan daha üstün bir merciinde bulunan Genel Başkan 
Vekilinin kabineye girmemesi sebebleri etrafında ve umumî idare heyetinde 
bulunması dolayısile hazırlıkları yakından takip etmiş bir arkadaş sıfatile geniş 
izahat vererek kongreyi bu hususta tenvir etmiştir. 

İncedayı ezcümle demiştir k i : 
"Genel Başkanlık Vekilliği makamı parti teşkilâtının kademesi içinde çok 

yüksek bir mevki ve makam olarak ele alınmıştır. Onun için bu mevki, sıfat ve 
selâhiyetinin ve değişmez Genel Başkan adına vazife eda edici vasıflarının parti 
kabinesinin haricinde ve üstünde mahfuz kalması düşünülmüştür. Zaten genel 
başkanlık divanı âzasından biri ve nihayet değişmez genel başkan ve onun 
vekilinden sonra faal vazife yapan genel sekreter daima kabinede bulunup orada 
cereyan eden vaziyetleri doğrudan doğruya kendilerine aksettirecektir." 

Cevdet Kerim İncedayı bundan sonra sözünü genel sekreterin parti kabi
nesinin daimî âzası olması esasına intikal ettirerek : 

Nizamnameye konan bu hükümle maksat, kabinenin değişmesi ile mukayyet 
olmayarak parti genel sekreterinin heyeti vekile içtimalarında muntazaman 
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bulunmasını ve dahilî ve haricî vaziyet hakkında cereyan eden müzakerelere daha 
isabetli bir şekilde iştirakini temindir. Bu şekil, hükümet ve parti arasında kar
şılıklı faydalanmayı temin için yapılmıştır. Bunun ne teşkilât esasiyede bir reak
siyon olacaktır ve ne de şimdiki kanunlar ahkâmına muhalif bir vaziyet ihdas 
edecektir" demiştir. 

MAZBATA MUHARRİRİ MEHMED ALİ YÜRÜKER (Samsun) - Arada 
mevcut noktai nazar ihtilâfını kaldırmak için encümenin bu madde yerine kaim 
olmak üzere yeni bir madde hazırladığını beyan etmiştir: Bu madde şu şeklinde 
idi: "Genel Sekreterin parti hükümetinde âza sıfatile bulundurulması temin 
edilecektir." 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Mevzuun ehemmiyetine işaret etti ve bu 
madde ile ne kasdedildiğini izah ederek dedi ki: 

"Partinin banisi olan Atatürk hükümetle parti beraberliğini daha cezrî bir yol
da temin edecek bir karar almıştı. Fakat bu karar tatbikatta ahengi temin etmek
ten ziyade bir tarafın mesaisinin felce uğramasını teşvik eder gibi bir netice ver
di. 

Mümtaz Ökmen, parti nizamnamesinin partinin programı olduğunu kaydet
tikten sonra da: 

"- Maksadımız yalnız genel sekreterin kabineye âza olabileceğine temas 
değildir. Bu esasen mevcuttur. Biz istiyoruz ki, partiye mensub olan hükümetin ve 
partinin ekseriyet grubuna istinat ederek ve bundan kuvvet alarak İcra Vekillerini 
teşkil edecek olan Başvekil kabinesinde Genel Sekreteri de devlet vekili olarak 
bulundursun." 

Mümtaz Ökmen program ve nizamname encümeninin bulmuş olduğu yeni 
formüle iştirak etmediğini söyleyerek sözlerine nihayet vermiştir. 

RECEB PEKER (Kütahya) - Cumhuriyet Halk Partisinin Büyük Kurultayının 
resmî ve gayri resmî bütün teessüs ve teşekküllerinin hepsine direktif verecek bir 
müessese olduğunu tebarüz ettirdikten sonra encümenin teklif ettiği ibarenin tat
minkâr olmadığını ve tekrar encümene havale edilmesinin muvafık olacağını 
beyan etmiş ve demiştir k i : 

- Zaten parti genel sekreteri İcra Vekilleri Heyeti ve Başvekil olan zatla daimî 
temas halindedir. Fakat, yeni teklif edilen maddenin ruhu böyle bir temas değil, 
İcra Vekilleri ve mesul bir hükümet halinde çalışan heyetin içinde parti genel sek
reterinin bulunmasını ve vaziyetin ve partinin ana varlığını teşkil eden kurultay
da bu madde ile tesbitidir. 
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Encümen reisi Şemsettin Günaltay bu maddenin programla alâkadar ol
duğunu beyan ederek bu noktai nazardan encümence bir daha tetkik edilmek 
üzere iadesini istemiş ve bu taleb heyeti umumiyece kabul edilmiştir. 

Kaza kongrelerinin birer seneye indirilmesine dair olan 57 nci madde üzerin
de bazı münakaşalar olmuş ise de madde aynen kabul edilmiştir. 

İdare heyetlerinde bulunanların kendi kongrelerinde delege olamayacakları 
hususunca nizamnamenin yeni hükümler üzerinde cereyan eden müzakerede 
Mümtaz Ökmen söz alarak tatbikat sahasında tesadüf edilmiş olan ne gibi ay
kırılıklar yüzünden bu hükmün ileri sürüldüğünü ve bundaki zarureti ifade ey
lemiş ve nizamnamenin bu maddesi teklif edildiği şekilde kabul olunmuştur. 

Bundan sonra nizamnamenin diğer maddeleri okunmuş ve 98 inci madde 
üzerinde delegelerden biri tarafından teşkil edilecek olan müstakil grupa intihap 
veya tayininde bu gruptan ayrılmak hususunda bir hüküm bulunmamasına nazarı 
dikkati celbetmiş ve buna karşılık veren nizamname ve program encümeni reisi 
Şemsettin Günaltay, bunun parti hususiyetine göre bir mesele olduğunu ve buraya 
intihab edilmiş olan arkadaşın mebusluktan istifa takdirinde gruptan da istifaen 
çekilmiş addedileceğini ve çekilmediği müddetçe partinin verdiği bu vazifeyi ifa 
eyleyeceğini söylemiştir. 

Başvekil Refik Saydam kürsüye gelerek demiştir k i : 
Kurultay tarafından seçilecek arkadaşlar, altıncı kurultaya kadar vazife 

göreceklerdir. İstifa etmeleri mevzuubahis değildir. 
Parti Genel Başkan Vekilinin intihabı ve vaziyeti ve selâhiyeti etrafındaki 

madde üzerinde muhtelif hatibler arasında ve bilhassa Recep Peker ile Mümtaz 
Ökmen yine münakaşalardan sonra kabul edilmiş ve 125 inci maddenin 
müzakeresinde müstakil grupa tevdi edilecek vazifelerin ifasında karşılanacak 
vaziyetler üzerinde Abdurrahman Demirağ tarafından ileri sürülen mütalealara 
karşılık olarak verilen cevablardan sonra Abdurrahman Naci diğer bir nokta 
üzerinde müstakil grupa mensup mebusların heyeti vekileye intihab edile
memeleri hususu ileri sürülerek bu müstakil grup mebuslarının heyeti vekileye 
âza intihab edildikleri zaman müstakil grupla alâkalan kesilmiş adeddildikleri 
takdirde meselenin halledileceğini söylemiş ve bu yolda bir de takrir vermiştir. 

Nizamnamenin diğer maddeleri üzerinde geçen müzakereler ve münakaşalar
dan sonra encümene tevdi edilmiş olan madde müstesna olmak üzere nizam
namenin heyeti umumiyesi kabul edilmiş ve yarın saat onbeşte toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 
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Başvekilin Nutku ve Kurultay 
Yazan : Etem İzzet Benice 
29 Mayıs 1939 tarihli "Son Telgraf İstanbul'dan : 
Başvekil Refik Saydam dün gece radyoda beşinci kurultayın bugünkü toplan

tısı münasebetile bir nutuk irâd etti. 
Ayni zamanda Partinin Umumî Reis Vekili bulunan sayın Refik Saydamın 

nutku üç büyük esası hulâsa ve tebarüz ettirmektedir: 
A - Partinin kuruluşu, bünyesi, ifadesi, 
B - Türk milletinin Parti ile olan birliği ve Türk devleti ile münasebeti, 
D - Beşinci kurultayın manâsı ve hedefi. 
Başvekil bu tahlil ve izah esaslarile Cumhuriyet Halk Partisinin doğrudan 

doğruya Kemalist rejimin, özüne uygun ve milletin umumî rey ve kararından doğ
muş, Avrupa demokrasilerindeki Parti örneklerinden uzak bir Parti olduğunu bil
hassa gözönüne koyarken onun en başlıca manası ve hedefi olan millî birlik mes-
nedliğini de tebarüz ettirmektedir. 

"- Cumhuriyet Halk Partisi demek, Türk milleti demektir ve C.H. Partisi 
demek Türk devleti demektir. Bu mefhumlar birbirine o kadar sıkı bir şekilde 
bağlıdır ki, birini diğerinden ayırmak imkânsızdır." 

Diyen Başvekil, bu yekpareliğin bilhassa son dünya hâdiseleri karşısında al
dığı hususiyet ve önemli durumu da ayrıca teşahhus ettirmektedir. 

Türk milleti dünya umumî siyasetini karartan hâdiseler muvacehesinde yek
pareliğin ve bütünlüğün tam misalini verdiği gibi, yine dünyayı biribirine katan 
muhtelif fikir cereyanları ve çarpışmaları karşısında gösterdiği bigâneliği de yine 
bu birliğe ve millet bütünlüğüne borçludur. 

Türk milletinin sinesinden, inan ve umumî kararından doğan, Erzurum, Sivas, 
Ankara ve 1923 merhalelerini geçiren Cumhuriyet Halk Partisi beşinci kurultayı 
ile de yeni bir hız ve inkişaf merhalesi içindedir. 

Parti yeni alacağı kararlarla, memleketin siyasî terbiyesine umumî kalkın
masına âmil esasları bugünün ihtiyaçları içinde derpiş ve realize edeceği gibi 21 
kişilik müstakil Parti grubu ile de hiç şüphesiz halkın filî murakabesi ve rüşdü 
siyasisi bakımından yeni bir merhalenin teessüsüne de fırsat verecektir. 

Başvekil bu hususta da bilhassa şunları söylemekle kurultayın ruznamesinin 
özünü ve istihdaf ettiği gayeyi tebarüz ettirmektedir: 

"- C.H. Partisi daima realiteye intibak etmekle vazifesini daha iyi bir şekilde 
ifa edeceğine kanidir. Hedefimiz millet ve memleketi, maddî ve manevî bakım
dan doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe kavuşturmaktır." 
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Mazisinde daima Türk milletinin yüksek kabiliyetlerini birer inkılâb hamlesi 
halinde canlandıran ve yıllara asırların gücünü sığdırabilen Partinin, beşinci 
kurultay ile de yine Türk milletine hayırlı ve mes'ud bir istikbal, yeni inkılâb ve 
içtima; zafer hamleleri hazırladığı muhakkaktır. 

Büyük Kurultay 
Yazan : Hakkı Tarık Us 
29 Mayıs 1939 tarihli "Vakit" İstanbul'dan : 

Cumhuriyet Halk Partisinin büyük kurultayı bugün Ankara'da beşinci toplan
tısını yapıyor. 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Sivas'ta lise binasının 
küçük salonuna sığınan ilk kongresi, yani Cumhuriyet Halk Partisinin ilk kon
gresi, yurdu kurtarmak için millete karşı ve milletle yapılmış bir yemindir. 

İkinci kongre, Halk ve Cumhuriyet Halk Fırkasının yalnız kazandığı emsalsiz 
zafere değil, tahakkuk ettirdiği büyük inkılâba Gazi Mustafa Kemalin nutku gibi 
granitten bir tak kurarak dağıldı. 

Kendisine yazısını vermekten başlayarak milleti yepyeni bu âleme çıkaran bir 
devrin heyecanını üçüncü büyük kongrenin sakafı altmda bir kere daha yaşadık. 

Dördüncü kurultayda tarihin derinliklerine inip kaybolmuş mazimize 
kavuşuyoruz ve bu şerefli geçmişin şerefli bir istikbal ruhu üfleyen havası içinde, 
devletin ve devletçiliğin fabrika dumanları içinde ördüğü mamur ve müreffeh 
memleket siluetini bize bu kurultay gösteriyor. 

Her biri her geçen dört beş yıllık bir devrenin daima sözünde duran ve dediği
ni yapan bir siyasî varlığa malolmuş başarısına ait bir tarih ile başladı ve her biri 
önündeki yıllar için düşünülüp taşınılmış, ölçülüp biçilmiş birer icra programı ile 
bitti; öyle programlar ki, yurdu her bakımdan yükseltmek gayretile yorulan fikir
ler kendilerini tatmin edecek bütün unsurlar ve âmilleri burada arayıp bulmakta 
güçlük çekmezler. 

Kurultayın kabulüne arzedilen maddelerin esaslılarını henüz okuduk. Parti 
siyaset sahasında kendini tek bırakan değil, millî bir icap ile tek olan ve tek kalan 
bir partidir. Kendi mebuslarından bir kısmını meclis grubunun çokluğuna uymağa 
mecbur olmaktan, millet işlerini konuşmaya, hükümeti murakabe edip 
mesuliyetini gütmeye memur ettiği mebusların milletçe işitilmek istenen sesini 
Partinin disiplin duvarları içinde mahbus bırakmaktan ayırmak suretile bir müs
takil grup vücude getirmek Partinin siyasî olgunluğuna müstesna bir örnek teşkil 
eder. 
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Parti namzetliğile milletin murakabe hakkını kendi uhdesine alanlara Parti 
nizamnamesinin koyduğu feragat şartları, zamanla ya seçim, ya teşekkül tarzında 
tekâmül göreceğimizde şüphe olmıyan müstakil grup ihdasının İnönü devri 
siyaset ve basiretine bir misal olmıyacak mıdır? 

Bugün Büyük Kurultay altı okun şerefli bayrağı altına zamanında vuruşup 
dövüşen, fakat daima savaşıp uğraşan ve daima kazanan galebe çalan bir kah
raman edasile toplanıyor. Bize nasıl dünün yollarından başında böyle bir asalet ve 
haysiyet çelengi ile geliyorsa bu beşinci toplanışı da ona -Millî Şefin başka bir-
yerde söylediğine benzeterek diyebiliriz- geçmişteki başarılara hayranlık verecek 
taze bir azim ile yeni bir dönüm -hayır, yanlış bir dönüm değil- bir atılış, hız ve 
kuvvet noktası olacaktır. 

Zaten ona Atatürk Partisi demek onu vasfetmiye kâfi gelir. Yalnız adı ile yal
nız kuruluşundaki hususilikle ve teklifle değil, orada dairelerini temsile memur 
olanların şahsî değerleri ile de milletin öz varlığı ve vahdetidir denmekte tereddüt 
edilmemek lâzımgelen Kurultay -son seçim toplantısını fevkalâde sayarsak-
büyük matemden sonra bugünkü ilk toplantısında Atatürk'ün maddî ve fani mev
cudiyetini hazır bulamıyacak, millet adını ayağa kalkarak anan Atatürk'ün kartal 
simasını göremiyecektir. 

Fakat bugün yurdun her yerinde Kurultayı ananlar, onu Ebedî Şefin hayatını 
O'na lâyık bir hassasiyetle devam ettiren bir teşekkül diye selâmlamaktadır. 

Karar Günleri 
Yazan : Recep Peker 
29 Mayıs 1939 tarihli "Ulus" Ankara'dan: 
Beynelmilel sahada büyük hâdiselerin seli akıp gidiyor. Bu hâdiselerin tesiri 

o kadar geniş ve şümullü bir mahiyettedir ki coğrafya vaziyetine göre sahneden 
uzak farzedilen milletler için bile huzur ve emniyet meselesi birinci derecede 
ehemmiyet almıştır. Bizim gibi bütün cihanşümul hâdiselerde tesir almak ve tesir 
ika etmek bakımından birinci derecede mühim vaziyette bulunan bir devlet için 
vakaların akışı karşısında hareketsiz ve tedbirsiz kalmak felâket olurdu. Teyak
kuzun, zekânın ve iradenin beraber çalışmasını istiyen bu vaziyet karşısında 
mütenevvi acı tecrübelerle olgunlaşmış, gelişmiş olan yeni Türkiye devleti, 
muhakeme ve kararda süratle ve bünyesindeki hayatiyetiyle hâdiseleri önledi. 

Südetler dâvasının halli sırasında (bir tek Çeki ilhak etmiyeceğine) söz veren 
ve Versay hükümlerinin revizyonu için (milletlerin hürriyeti) düsturuna dayanan 
Almanya dili, ırkı, kültürü ayrı bir milletin doksan senelik mücadele mahsulü 
olan istiklâlini bugünde payimal ettikten sonra... Adriyatik üstünden Balkan top
raklarına atılan köprünün bu tarafı başına yerleşen İtalya, Arnavutluğu, şarka 
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doğru genişletmek için sıçrama tahtası olarak kullanacağım söyledikten sonra 
devletler için huzur teminatı sayılabilecek bütün unsurlar ortadan kalktı. Bu boş
luk içinde bizim için dayanacak en esaslı nokta millî birliğimiz, millî kudretimiz 
ve bizzat kendimize itimadımızdan ibaretti. Bundan sonra da menfaatlerini ve 
mukadderatlarını tehlikede görenlerin biribirini ve hepsinin birden hürriyet ve is
tiklâlden sonra en büyük dünya nimeti olan sulhu garanti etmelerinden başka çare 
kalmadı. Büyük tehlikeler karşısında devletlerin bu kadar süratle birbiri yanında 
yer alışı yaşadığımız günlerin zorluklarını yenmek için kâfi teminat sayılabilir. 
Bu anlaşmalarda takip edilen metod sistemleşirse insanlık âleminin istikbali için 
de birçok endişeler ortadan kalkar. Asıl bizim için en büyük teminat hüküme
timizin vakalarm peşinden sürüklenmiyerek tedbir almakta hâdiselere tekaddüm 
etmesi, vaziyete hâkim olmasıdır. 

Yirmi yıl evvel Sivas'ta toplanan Birinci Kurultay bütün yurddaşlan vatamn 
istilâdan kurtarılması gayesi etrafında birleştirdi. Bugün Ankara'da açılacak olan 
Beşinci Büyük Kurultay vatanın yeni istilâlardan korunması tedbirlerinin vücuda 
getirdiği emniyet havası içinde vazifesine bağlıyacaktır. Benim görüş ölçüm ile 
1919 baharında bir ecnebî istilâ ordusunun İzmir sahillerine çıkmasıyle 1939 
baharında başka bir istilâ ordusunun Balkan yarımadasının garp parçasına çık
ması arasında Türkiye'nin mukadderatına tesir bakımından pek büyük bir fark 
yoktur. Yeni baro vasıtaları Akdeniz'de ve Adalardaki yeni vaziyet ve nihayet 
Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak edebiyatı yapılırken yarım ağızla yapıl
mış imâlar bir arada mütalea edilince bu mukayesedeki mübalâğa payı asgarî had
dine iner. 

Evet, karar günleri... Biz şimdi milletlerarası vaziyetin tesiri altında devletin 
aldığı büyük karar günlerindeyiz. Aynı zamanda Parti Kurultayının toplanma 
günleri Türk milletinin büyük karar günleridir. 

Bizler, Türk milleti olarak Osmanlı imparatorluğundan yeni devre siyasî ve 
iktisadî esaret altında ezilmiş içtimaî ve medenî seviyesi düşkün, yolsuz, vası
tasız, sanatsız, sanayisiz, vicdan hürriyetinden mahrum, millî anlayışı geri, iptidaî 
vasıtalarla çalışır ve yan yaşar, yan sürünür, şuursuz ve dirliksiz bir insan yığını 
halinde intikal ettik. 

Önceleri yurdun istiklâli için (Müdafaai Hukuk Cemiyeti) hüviyeti altında iç 
ve dış düşmanlara karşı kavga bayrağını açan ve derin bir idealimizin mukavemet 
edilmez ateşi ile önüne gelen bütün azılı engelleri yakıp yıkarak temizliyen Cum
huriyet Halk Partisi sonralan millî, içtimaî ve siyasî hayatımızda uzun zamanlar-
danberi birikmiş anzalan küflü ve köhne telâkkileri silip süpürerek Türk vatanın
da diri ve ileri bir milletin gözler kamaştıran hayatmı tanzim etmiştir. 
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Dört yılda bir toplanan Parti Kurultayları biri ötekini tamamlıyan kararlarla 
Partinin ana prensiplerini ve diğer esaslarını tesbit ederek bütün dünya rejimleri 
arasında yeni Türkiye'nin rejim simasını belirtmiştir. Bu suretle her tatbik edildiği 
memlekette başka telâkki edilen ve her lûgatta başka mânaya gelen siyasî mef
humların bizim rejimimizdeki mahiyetleri aydınlatmıştır. 

Partinin Türk ulusuna hizmet yolundaki çalışmalarının en kıymetlisi siyasî ve 
içtimaî hayatta yaptığı rehberliktir. Faal Parti vazifesi alan Partili arkadaşlarımız 
için hiç bir imtiyaz tanımamak, Partisiz yurddaşlara eksik bir gözle bakmamak ve 
Parti hizmetinde bulunmanın karşılığını millete hizmetkâr olmak telâkkisinin 
temin ettiği şerefle ödemek milletle Parti arasını sıcak tutan esaslardır. 

Parti prensipleri daha düne ve hattâ bugüne kadar yer yer bütün insanlık küt
lelerini biribiriyle çarpıştıran ve milletleri parçalara ayıran din, ırk, sınıf telâk
kilerinin doğurduğu kinleri, tezatları ve ihtirasları kökünden sökerek kaldırmıştır. 
Türkiye'de insanlık ve yurddaşlık hak ve şerefinde cins farkı da kalmamıştır. Bun
lar içtimaî muvazenenin asasını teşkil eder. 

Parti, devletle milletin münasebetleri, devlet otoritesiyle yurddaşların haklan, 
hürriyetleri ve masuniyetleri arasında da muvazeneyi kurmuştur. Millî Şefin 
(cebirden ve anarşiden uzak) formülü bu muvazenenin en kısa ve en güzel ifade
sidir. 

Türkiye'de, Kurultay'ın itimadını kazanmış bir hükümetin otoritesine payan 
yoktur. Fakat öte taraftan da hükümet Meclisin fasılasız murakabesi altındadır. 
Partinin Meclis grubu yalnız hükümetin murakabesinde değil kanunların yapıl
masında da, Büyük Parti Kurultayının tesbit ettiği rejim esaslarına ve ana pren
siplere uygunluk bakımından devamlı bir dikkat sarfeder. 

Parti büyük Kurultayı Türkiye'de en yüksek siyasî kurumdur. Kurultay Parti 
çalışma usullerini, Parti hesaplarını gözden geçirmekle beraber en mühim iş 
olarak devlet rejimi için lüzum gördüğü esasları koyar. Bu esaslar devletin, 
hükümetin ve Parti Meclis grubunun dört yıllık çalışması için en kat'î direktifi teş
kil eder. 

Partimizin metodlannda mevcut olan ve başka hiç bir milletin parti hayatın
da tatbik edilemiyen bir çalışma tarzı yeni Türkiye'nin simasına demokratik bir 
hususiyet vermektedir. 

Partinin her yıl toplanan ocak kongreleri ve iki yılda bir toplanan kaza ve 
vilâyet kongreleri iki kongre arasında geçen zaman zarfında beliren ihtiyaçlara 
göre dilek ve isteklerini tesbit ederler. Bu kongrelerde en büyük hükümet memur
ları ile belediye reisi, belediye ve vilâyet hususî idare meclisleri azaları hazır 
bulunurlar. Hükümet ve belediye reislerinin dilekler hakkında kongre huzurunda 
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izahat vermeleri bunlardan mahallinde yapılacak olanların tatbikiyle devlet mer
kezine ait olanların da Büyük Kurultaya gönderilmesi ve Kurultay kararına bağ
lananların hükümetçe ve Meclisçe tatbik sahasına konulması milletin siyasî 
faaliyet sahasında yalnız mebus, belediye ve vilâyet meclisleri seçimlerinde rey 
vermekle kalmıyarak devlet idaresine ve mahallî idarelere fasılasız bir surette 
doğrudan doğruya iştirakinin tam bir ifadesi olur. 

Beşinci Büyük Kurultayın açılması münasebetiyle Parti kongreleri ile Kurul
tayın mahiyeti, çalışma şekli ve yeni Türkiye rejiminin esaslarına umumî çizgiler
le temasta bulunmayı faydalı saydım. 

Yeni Türkiye'nin rejimi hiç bir rejimden kopye edilmiş değildir. Bu büyük 
eserde bütün beşeriyetin uzun asırlar çalışma, düşünme ve çarpışmalarla elde et
tiği tecrübe neticelerinden damlalar vardır. Parti programı yaparken insanlık 
âleminin müşterek mirası olan bu neticelerden istifade etmekle beraber bütün 
esaslarımızın en ziyade hayata, kendi iç ve öz hayatımıza uygunluğu birinci dere
cede göz önünde tutmuştur. Liberalizmin, anarşisi, sosyalizmin sınıf kavgası, 
beynelmilelciliği ve otoriter idare sisteminin devlet kurmak ve işletmekte halkın 
reyini ve mütaleasmı ve millî zekânın yardımını hiçe sayması gibi millet beraber
liğini bozan, millî kuvvetleri dağıtan zararlı unsurlar aklı selimin filtresinden 
süzüldükten sonra yeni rejimin kendimize pek yakışan çehresi meydana çıkmış
tır. 

Biz yurdumuz, istiklâlimiz ve hüriyetimizle inkılâbımız, rejimimiz ve par
timizle, her şeyimiz hep birden bir tek varlık teşkil ediyoruz. Bütün yurddaşlar 
hep beraber bu büyük ve mukaddes varlığın korunması ve yükselmesi için Millî 
Şefimizin etrafında toplanarak hazır duruyoruz. Biz derin tarihimizin şerefini, ıs
tırap günlerimizin acısını beraber tadıyor; göğsümüz ümitlerle dolu olarak parlak 
ve şevketli bir istikbale beraber gidiyoruz. 

Bizi birbirimizden ayıracak, birbirimizden soğutacak şeyler mi söylüyorlar? 
Bu telkinler nereden, ve kimden gelirse gelsin inanmıyacağız, birbirimize 
dayanacağız, birbirimize güveneceğiz, yaşarken ve çalışırken kafamızı, zekâmızı 
kullanacağız. Daha doğrusunu bulmak; daha iyisini yapmak, daha ileri, çok ileri 
gitmek için konuşacağız, konuşturacağız, hem tenkit edeceğiz, hem kendimizi 
tenkide arzedeceğiz. Biz tenkit ederken haklı ve insaflı olmağa, bizi tenkit eder
lerken tahammül ve müsamaha göstermeğe alışacağız; hem tenkit etmesini hem 
de itaat etmesini bileceğiz. Kafaları taş olmuş ve dilleri tahtalaşmış bir insan 
yığını büyük hâdiseler karşısında ürkmeğe mahkûm şuursuz bir sürüden başka bir 
şey değildir. 
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Millî zindeyi veren hesap formülünde, nüfus adedini gösteren rakamlar en 
tesirli yeri işgal etmezler. 

Partinin Beşinci Büyük Kurultayına başarılar dilerim. Türk milletine ve, onun 
asîl bir timsali olan Parti Kurultayına hürmet; bugünkü varlığımızı kendisine 
medyun olduğumuz Ebedî Şef Atatürk'e minnet ve rahmet olsun. 

Millî Şefin Hitabesi 
Yazan: Şevket Bilgin 
30 Mayıs 1939 tarihli "Yeni Asır" İzmir'den: 
Millî Şef Partinin Büyük Kurultayında parlak bir hitabede bulundu. Bütün 

dost ve müttefik memleketlerde derin akisler yaptığına şüphe olmıyan: bu 
hitabenin en cazip hususiyeti, yurdumuzun emniyetini sulh ve insanlık dâvâsile 
birleştiren asil, cesurane düşüncelerin kahramanca bir ifadesi olmasıdır. Ancak 
dâvasının dürüstlüğüne, kuvvetinin yenilmezliğine iman eden bir milletin büyük 
şefi, bu derece kudretli bir lisan kullanabilirdi. 

İnönü, Milletler arasındaki emniyet buhranından bahsederken bu emniyetsiz
liğin bugünkü hâlile devam edemiyeceğini, ya milletin şuursuzca birbirlerinin 
boğazına atılacaklarını, yahutta aklı selimin galebe ederek milletlerin huzur için
de müşterek bir insanlık hayatı yaşamaları için yol bulacağını söylemekle medenî 
insanlığın endişelerine tercüman olmuştur. Bilhassa milletlerin vicdanında yerleş
mesi lâzım gelen ana prensipten bahsederken, nüfusu çok milletler gibi nüfusu az 
olan milletlerin de müstakil ve millî bir hayata hakları olduğunu, küçüklerin 
büyükler tarafından yutulmasını mukadder telâkki eden bir nazariyeyi hiç bir yer 
için kabul etmediğimizi; kabul etmiyeceğimizi benliğine şuuruna sahip olan her 
milletin yaşamak hakkı insanlığın sarsılmaz müşterek bir akide olması icap et
tiğini söylediği zaman sürekli alkışlarla karşılanan bu sözler müşterek sulh cep
hesinde yer almamızı icap ettiren sebepleri mugalataya yer bırakmıyan bir açık
lıkla meydana koymuştur. 

Muhakkaktır ki bu beyanat, sulhu seven bütün milletleri memnun edecek 
mahiyettedir. Zira zorbalığa karşı medeniyet ve insaniyet vazifesini kahramanca 
yapmağa hazır olan büyük bir milletin sesini duyurmuştur. Müttefiklerimizle ha
yatî menfaat birliğine dayanan mesaî iştirakimizin kuvvetini tebarüz ettirmiştir. 

Mihver gazeteleri, havayı bulandırmak için zaman zaman en saçma tahmin
lerden çekinmiyorlar. Türk - İngiliz ittifakının Balkan Antantını güya inhilâle uğ
rattığı hakkındaki iddiaları bu cümledendir. Mihver Şarka doğru yayılma teşeb
büsünde artık son kozunu oynadığına kanidir. Bunun içindir ki sulh dâvasına hiz-
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met edebilecek bir varlık olan Balkan Antantını torpillemeğe çalışmaktadır. An
tant milletlerinin son hâdiselerden çıkardıkları dersler olmasaydı, Balkanlıların 
hürriyet ve istiklâllerine ateşli merbutiyetleri millî şuurlarında gaflete düş
melerine imkân bırakmıyan bir uyanıklık yaratmasaydı çevrilen entrikalar belki 
müessir olur. Balkanlar belki bu müthiş oyuna aldanırlar... 

Bizim inandığımız hakikat şudur: Mihverin tazyik çemberi. Balkanlarda 
dayanmıştır. Daha ileri geçemiyecektir. Romanya ve Yunanistan vaziyetleri sarih
tir. Yugoslavya'ya gelince onun da Balkan Antantını feda etmesine ihtimal veril
mez. 

Bu bakımdan Şefimizin nutkunda vaziyeti aydınlatan en değerli işaretler 
mevcuttur. Bu sayede anlıyoruz ki İngiltere ile ittifakımız Antanttaki mevkiimizi 
zaafa düşürmek şöyle dursun ona bir teminat kaynağı olmuştur. Hiç bir halde 
müttefiklerimizin emniyetile alâkadar olmaktan vazgeçmiyeceğiz. Balkanları 
Balkan Milletinin müşterek vatanı telâkki etmek fikrinde sabitiz. Yugoslavya -
Romanya ve Yunanistan'ın emniyeti bizim emniyetimizdir, Bu hakikatten hâlâ 
şüphe edenler varsa Millî Şefimizin nutkunu dikkatle okusunlar. O zaman an-
lıyacaklardır ki yarın Balkanlarda yeni bir tehlike, baş gösterirse Türkiye bu teh
likeyi önlemek için yedi iktidarında olan hiç bir tedbiri ihmal etmiyecektir. Bal
kanları tazyik çenberleri içine düşürmek istiyenler sulh cephesinin yılmaz or
dularını karşılarında göreceklerdir. Bu kadar azimkar bir politikadan Balkanların 
ferahlık duymaması imkânsızdır. 

Balkanlar ailesi içinde mevkiimizin ehemmiyetini, bize terettüp eden vazife 
ve mesuliyetleri tamamen idrâk gayretimiz, Balkan Antantına daha canlı, daha 
dinamik bir kudret, bir hareket serbestisi temin etmeği istihdaf edecektir. 

Balkan tesanüdünü istemiyenler Balkanların dostları sayılamazlar. 
Bunu yalnız biz iddia etmiyoruz. Bugün Balkanlarda bir referandum yapmak 

kabil olsaydı verilecek reylerin ifade edeceği mâna bundan başka bir şey 
olamıyacaktı. Mihver matbuatı bu gizlenmez hakikati tağyire çalışmakla beyhude 
yoruluyor. 

İnsanlık sulh istiyor. Sulh içinde teşriki mesaî istiyor. 
Fakat bütün pasifik temennilere rağmen insanlığı ve medeniyeti hodkâm bir 

tehakkümün esiri olmak bedbahtlığına düşürmek için harp etmek icap ederse bun
dan da çekinilmiyecektir. 
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Dün Şefi Dinlerken 
Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
30 Mayıs 1939 tarihli "Anadolu" İzmir'den: 

İnönü, dün Parti Kurultayını açarken, kendisine hâs fikir vuzuhu ile ne kadar 
kudretli, ne kadar faziletkârane konuştu; işitmişsinizdir. 

Gözlerimi bir an kapadım: 
Karşımda, yalnız Partisinin ve milletinin Şefi, Türkiye'nin ikinci Cumhurreisi 

ve tarihin büyük kahramanlarından İnönü değil, yirminci asrın en buhranlı günün
de cihan efkârı umumiyesine hitap eden bir büyük dünya vatandaşı belirdi. Bu 
nutkun ölçüsü, yalnız bizim dâvalarımızı ihata etmekle kalmıyor. Bu nutuk, ha
ricî bakımdan yalnız siyasî de değildir. Bu nutuk, beşerî duygu ve faziletleri, 
büyük insanlık kaygılarını muhteşem bir ifade kudreti ile canlandırıp bugün teh
likede bulunan dünya sulhuna, parçalanmak istenen adalet ve hakka doğru ulvî ve 
necip bir iştiyak tezahürüdür. Bu nutuk aynı zamanda, muhtemel dünya felâket
leri muvacehesinde, büyük Türk vicdanının, tecrübeden geçen Türk irade ve az
mini hangi noktaya teveccüh edeceğini de bir daha ilân ediyor. 

Hiç tereddüd etmeden söyliyebiliriz: İnönü'nün sesi, ıstırap içinde yuvarlanan 
büyük insan kütlelerinin ruhunda, tatlı ve ümidle dolu bir rüzgâr gibi esmiştir. 
Şimdiye kadar - Demokratlar cephesinde olsun, diktatörler safhalarında olsun -
mesul ve gayri mesul hiç bir devlet ve hükümet reisi bu kadar karakteristik, bu 
kadar açık, bu kadar temiz ve dürüst konuşmamışım İnönü, varlığını çok kıskanan 
ve aziz tutan Türk milletinin, dünya sulhunu ve bu sulhun muhtaç olduğu hak ve 
adaleti ne kadar kuvvetli ve şuurlu bir şekilde benimsediğini açıkça bir daha hatır
lattı. Bu hatırlatışın kıymetli cephesi daha vardır; 

Birincisi; Türk milleti namına, İsmet İnönü gibi özü, sözü doğru Türk karak
terinin en olgun, en faziletkâr ve en mümtaz bir şahsiyeti tarafından; ikincisi de 
Türkiye gibi müstakbel dünya hâdiselerinde sulh ve kuvvet kefesini ağırlaştıracak 
olan bir milletin bulunduğu en mühim coğrafya noktasından irâd edilmiş ol
masıdır. Hem de, erkekçe, kahramanca, insanca ve inanarak söylenmiş olmasıdır. 

Büyük Türk evlâdı İnönü'nü, dün yalnız bir Türk milleti değil, sulhu seven, 
medeniyeti benimsiyen, yurduna, istiklâline, hürriyetine, namus ve fazilete gönül 
vermiş olan milyonlarca insan, hattâ dünyayı tehlikeye sürüklemek istiyenlerin 
arkasındaki kalabalıklar bile alkışlamıştır, bundan eminiz. 
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O'nu Dinlerken 
Yazan: Nadir Nadi 
30 Mayıs 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan: 
Millî Şefimizin dünkü nutku, bizi olduğu kadar dünya sulhu ve dünya em

niyeti uğrunda birleşmiş geniş kütleleri de teshir eden, coşturan bir nutuk oldu. 
Çünkü, dün İsmet İnönü'nün ağzile, sadece kuvvetli bir Parti Başkanı ve çelik 

iradeli bir devlet adamı değil, fakat aynı zamanda bütün bir millet konuştu. O mil
let ki, ezelî kahramanlığile destanlar yaratmış, cihanın sevgisini kazanmış ve son 
aldığı kararlarla, yarının mukadderatı üzerine şimdiden müessir olmak mevkiin
de bulunmuştur. 

Evet Millî Şefimiz, sadece kuvvetli bir Parti Başkanı ve büyük bir Devlet 
Reisi gibi değil fakat bütün bir millet gibi konuştu. Bize inanan sesinde o kadar 
kudret ve o kadar irade vardı. 

Türk milletinin toplu arzusile, mukadderatımızın doğru ve şaşmaz is
tikametini tayin etmek vazifesini yüklenen İsmet İnönü, esasen başka türlü 
konuşabilir miydi? 

Ebedî Şefimiz Atatürk'ümüzün erken ve vakitsiz üfulünden sonra, vücudile 
milletin makûs talihini bir daha yenen Adam, milleti daha az bir kudretle temsil 
edebilir miydi? 

İçinde yaşadığımız karanlık ve buhranlı şartlar altında, bir an durmadan, bir 
an geri kalmadan, mütemadi bir gayretle Atatürk'ün çizdiği istikbal yolunda iler-
liyebilmemiz, biliyoruz ki, bugün de yarın da bir ve beraber olmamıza bağlıdır. 

On beş senedenberi devam eden ruh ve şuur birliğimiz, bizi şimdiki eşsiz 
mevkie ulaştırdı. Tarihin içinden akarak yaptığımız bu harikulade hamleyi geçici 
bir kapris sananlar veya tesadüfe yoran safdiller, köşede bucakta hâlâ varsa on
lara cidden acırız: Türk hürriyetinin bir daha imtihana çekilmesi, bizden şüphe 
edenlere feci surette pahalıya mal olacaktır. 

Türk hürriyeti tesadüfün muvakkat bir lütfü değildir; çünkü Türk milleti dün
ya tarihinin hiçbir sahifesinden eksik olamamıştır. Ve hürriyetimizi daima en 
genç, en ateşli evlâdlanmızın kanile ödediğimiz içindir ki, onu tekrar gasbetmeyi 
tasarlayacaklara, karşı şimdiden herşeyi göze almış bulunuyoruz. 

Dünkü nutuk, bu uğurda azmimizin şiddetini haykıran kudretli ve vakur bir 
sestir. 

Hakikî sulhu hakikî kahramanlığı seven insanlar onu hürmetle ve sarsılmaz 
bir inançla dinliyorlar: Türk milleti konuşuyor. 
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Bir Sentezin Manası 
Yazan: Peyami Safa 
30 Mayıs 1939 tarihli "Cumhuriyet" İstanbul'dan: 

Beşinci Büyük Kurultayı, dün açılan Halk Partisini eski demokrasilerin bütün 
partilerinden ayıran birinci vasıf şudur: Öteki partiler ayrı ayrı tek fikirleri temsil 
ederler; Cumhuriyet Halk Partisi ayrı ayrı fikirleri toplu bir halde temsil eden tek 
partidir ve ötekilerden bu sentetik vasfıle ayrılır. Hayatının bir programdan değil, 
programını hayattan aldığı için, hayat gibi mürekkeb ve hayat gibi dinamiktir. 

Gerçi eski demokrasilerde de iki fikri birleştiren sentetik partiler yok değildir; 
meselâ sosyal demokrasi veya radikal sosyalist partileri gibi. Fakat bunları sev-
keden fikirler insan zekâsından doğarak hayatla kaynaşmağa giden şamalar ol
duğu için, kimyevî terkipleri andıran bir imtizaçla yanyana gelmişlerdir. Bu fikir 
unsurlarını birbirinden ayırırsanız müstakil birer parti mevzuu olabileceklerini 
görüyorsunuz: Suyu tertib eden oksijen ve hidrojen unsurları gibi. Fakat Cum
huriyet Halk Partisini kımıldatan ve ileri doğru fırlatan ana fikirler, birbirlerine 
kimyevî değil, hayatî bir terkible bağlanmış oldukları için tam bir vaziyet ahengi 
ve yekpareliği gösterirler: Beyin, yürek, ciğer... gibi. Bunları birbirinden ayırır
sanız tekbaşlarına yaşıyamıyacaklarını görürsünüz. Halk partinin altı oku tek uz
viyetten fışkıran hayat hamleleri gibi birbirlerinin fonksiyonlarına hayatî zaruret
lerle bağlıdırlar. Partinin milliyetçilik vasfını inkılâpçılığından, devletçilik vasfını 
halkçılığından, cumhuriyetçilik vasfını lâikliğinden ayırmak kabil değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktisadî sınıf, zümre menfaatleri yerine bütün mil
letin toplu ve müşterek menfaatlerini müdafaa iradesile kurulduğu için, onun bün
yesinde klâsik demokrasilerin sağ -sol ihtilâflarına şahid olamazdık. Fakat bu par
tiyi ferdî çıkarlarının ve kazançlarının vasıtası yapmak istiyen ihtiraslar 
bulunabilirdi. Mazi bu ihtimali tekzib etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi beşinci 
kurultayının değişmez genel başkandan aldığı büyük ilhamların başında bu ferd 
ihtiraslarını kendi bünyesinden dışarıya atmak iradesini programlaştırmak geli
yor. Kurultayın vermek üzere bulunduğu büyük kararlar arasında en ehemmiyet
lisi budur. Böylece, Parti İsmet İnönü'nün sıcak tabirile bir aile ocağı vahdet ve 
samimiyeti içinde milleti kucaklamağa, kendi bünyesini parazit ihtiraslardan tas
fiye ederek milletleştirmeğe doğru en tarihî adımını atıyor. Bu ahlâk hamlesi, 
bütün ekleri, uçları ve istikametlerile, gözlerini tam bir taazzuva dikmiş yekpare 
bir millet hamlesidir. 
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İç ve Dış Siyasetimizin Ana Prensipleri 
Yazan: M. Zekeriya Sertel 

30 Mayıs 1939 tarihli "Tan" İstanbul'dan: 

Millî Şef İsmet İnönü, İstanbul'u teşriflerinde Üniversitede irâd ettiği tarihî 
nutuklarında, memleketin siyasî hayatında tahayyül ettiği tekâmüle şu cümlelerle 
işaret buyurmuşlardı: 

"Biz halk idaresinin milletimizin bünyesine ve arzusuna en uygun geldiği 
kanaatindeyiz. Halkçı bir idarenin bütün yüksek ve ileri tekâmülleri siyasî 
hayatımızda mütemadiyen tahakkuk ettirilecektir. Milletin murakabesi, idare 
üzerinde hakikî ve filî olmadıkça ve böyle olduğuna milletçe kanaat edinilmedik-
çe, halk idaresi vardır, denilemez." 

Bu sözlerile Cumhuriyetimizi Türk demokrasisinde tekâmüle ve murakabeye 
doğru kuvvetli adımlar atılacağını tebşir ediyorlardı. 

Bu nutuktan sonra memlekette belediye ve meclis intibahları yapıldı. Bu in-
tihablar esnasında müntehiblere eskisine nisbetle, daha geniş bir seçim hakkı 
verildi. Partinin vilâyetlerdeki teşkilâtının rey ve fikirleri alındı. Halkın rey ve ar
zusu yoklandı. Ve gerek belediye azaları, gerek mebuslar seçilirken, mümkün ol
duğu kadar halkın rey ve arzusunu tatmine çalışıldı. Bu tecrübe, Türk demok
rasisinde yeni bir tekâmülün ifadesiydi. Bu tecrübe muvaffakiyetle netice verdi ve 
yine Cumhurreisimizin buyurdukları gibi: 

"Geçirdiğimiz tecrübeler Türk milletini, iftihar olunacak bir siyasî olgunluk
la, milletler ailesinin temiz idealli, sağlam karakterli bir uzvu olarak tebarüz ettir
miştir." 

Millî Şefimiz, Cumhuriyet rejiminin bu tekâmül yolunda yürümekte devam 
edeceğini tebşir ediyor ve: 

"Mebus seçiminde olduğu gibi, Parti intihaplarında ve belediye intihapların
da, yer yer ansızın yeni intihablar yaparak teşkilâtımız üzerinde halkın muhabbet 
ve itimadını daima yoklamak ve kuvvetlendirmek kararındayız" buyuruyorlar. 

Cumhurreisimizin gerek Üniversitede, gerek dün Parti Kurultayında irâd 
buyurdukları nutuklarında ısrarla durdukları ikinci nokta, millî murakabenin 
ehemmiyetidir. İsmet İnönü'ne göre: 

"İyi bir halk idaresinin siyasî idarede ana prensiplerinden biri, Büyük Millet 
Meclisinin faaliyetinde hakikî bir millî murakabenin şüphe götürmez bir tarzda 
bulunması ile hulâsa edilebilir." 
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Bu maksadı temin için Millî Şef yeni bir tecrübeye girişiyorlar. Millet Mec
lisi içinde 21 kişilik müstakil bir grup vücude getiriyorlar. Bu grup, yine Halk 
Partisinin içinden çıkacaktır. Yine Halk Partisinin başkanlığına bağlı bulunacak
tır ve fakat bu grubun, "icra mevkiinde olan millet vekilleri ekseriyetine ve 
hükümetine esaslı bir yardım temin ederken, büyük milletimize de kendi işleri 
için yeni bir teminat hazırlıyacağına" şüphe yoktur. 

Bu grup meclis içinde murakabe ve kontrolün şuurlu ve çalışkan bir organı 
olacaktır. Bu bakımdan bu yeni tecrübede parlâmento hayatımızda yeni bir 
tekâmül ifade etmektedir ve siyasî hayatımızda yeni bir inkişafın başlangıcıdır. 

Cumhurreisimizin dünkü nutuklarında bilhassa bütün milletin dikkatle 
üzerinde duracağı noktalardan biri de haricî siyasetimiz hakkındaki beyanat
tandır. 

İsmet İnönü'nü dinlerken, sanki Amerikan Cumhurreisi Roosevelti dinliyor
sunuz. Cumhurreisimiz dünyayı saran huzursuzluktan, büyük Amerikan mil
letinin şefi kadar muztariptir ve onun gibi insanlığın bu badireden kurtulması için 
milletler arasında emniyetin avdet etmesini temenni etmektedir. 

"Bu bahtiyar neticeye varabilmek için her şeyden mühim olan bir ana pren
sibin bütün milletlerin vicdanlarında sarsılmaz olarak yerleşmesi lâzımdır. O da 
nüfusu çok milletler gibi, nüfusu az milletlerin de müstakil ve millî bir hayata 
müstahak olduklarının samimî olarak kabul edilmesidir. İnsan cemiyetlerinin, 
büyükleri tarafından yutulması mukadder olduğu nazariyesini, hiç bir yer için 
kabul etmiyoruz. 

İşte Türkiye haricî siyasetinin ana akidesi budur. Ve bizi müşterek emniyet 
cephesine sevkeden saiklerden biri de bu olmuştur. Dünya hegemonyası kurmak, 
küçük milletleri yer yüzünden kaldırmak istiyen, ve bu programları içine Tür
kiye'yi de sokan yabancı devletler karşısında Türkiye'nin müşterek emniyet cep
hesine girmesi kadar tabiî bir şey olamazdı. Türkiye bütün komşularile ancak sulh 
ve emniyet prensibine sadık olarak muahedeler akdetmiştir. Bu havayı bozan 
veya bozmak istiyenlere karşı kendisini müdafaa lüzumunu duyması en tabiî hak
kıdır. Onun için de yalnız müşterek emniyet cephesine girmekle kalmıyarak, 
memleketin müdafaa kudretine de her zamandan ziyade ehemmiyet vermek lüzu
munu hissetmiştir. Hulâsa İsmet İnönü, dünkü nutuklarında memleketin iç ve dış 
siyasetindeki prensiplerini gayet açık, gayet vazıh olarak koymuştur ve bu pren
sipleri koyarken, hiç şüphesiz ki milletin en samimî his ve arzularına tercüman ol
muştur. 
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Millî Şef Konuşurken 
Yazan: Aka Gündüz 
30 Mayıs 1939 tarihli "Tan" İstanbul'dan: 
Derin bir uğultu halini alan alkışlar, açık deniz dalgalan gibi gittikçe dağılı

yor, susuyor. Bütün bir millet ayağa kalkmış. Ebedî Şefin mukaddes hâtırasını ve 
Millî Şefin bükülmez mevcudiyetini selâmlıyor. 

Büyük Atatürk; kan kardeşi, toprak kardeşi, cenk kardeşi, inkılâp kardeşi ve 
ülkü kardeşi büyük İsmet İnönü'yü dinliyor. Ruhu şâd olarak ve gözü arkada kal-
mıyarak dinliyor. 

İki şefi yetiştiren bütün millet, bütün anavatan dinliyor. Localarda sulh ve in
sanlık cihanmın resmî mümessilleri kendileri ve milletleri namına dinliyorlar. 

Çünkü konuşan, büyük hakikî bir sulh ve harp adamıdır. 
Çünkü konuşan, büyük bir devletin kurucusudur. 
Çünkü konuşan, hakikî insanlıktan, hakikî sulhten, hakikî faziletten ve kah

ramanlıktan konuşuyor. Sâdece, kendimizden, fakat beşeriyetin emniyetini, 
selâmetini, millî istiklâllerini öz edinip konuşuyor. 

Yıllardanberi, kuru yaygaralarla, tasallutlarla ikâ edilemiyen blöften tehdid-
lerle rahatsız olan insanlık dünyası, insanlığın ve Türkün bu büyük evlâdını din
lemekle duyduğu ferahı ve emniyeti hiç bir zaman bu kadar derinden duymamış
tır. 

Bu sesi dinleyiniz: Kendi refah ve istiklâli ve beşerin refah ve hürriyeti uğ
runda silâhının kabzasına el atıp konuşan o ses, Türkün sesidir. Bu silâh ancak 
Türkün komşularının ve sulhcu beşerin haklarına en ufak bir tecavüz anında 
kınından sıyrılmağa hazır gözüküyor. 

Bu kılıç, sulhu ve emniyeti veren kılıçtır. 
Bu kılıç, hakkın, yani Türkün kılıcıdır. 
Biz çok konuşmayız. Fakat, konuşmak günü geldi mi, işte böyle konuşuruz. 

Biz, silâhımızın kabzasına el attık mı, harp için, haksızlık için değil, zorbalığın 
kafasını koparmak için el atarız. 

Dinleyiniz: O ses, "Vatanın, umumî sulhun ve masum insanlığın açık bek-
çisiyiz" diyor. 

Dostlarımız, komşularımız ve bilhassa Balkanlı silâh arkadaşlarımız müsterih 
olsunlar: Hepsine ayrı ayrı ve tek tahtada söz veriyoruz : Bir tek kıllarının ucuna 
halel getirmiyeceğiz. 

B. Markoviç, Sava kıyılarında rahat ve emin uyusun. 
Times kıyılarında, Sein kıyılarında, Volga kıyılarında, Vistül kıyılarında ve 

Meriç kıyılarında rahat ve emin uyuyanlar gibi uyusun. 
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Sulh dünyasına hitab eden bu sesin mânasında bir zerre kapalı ve gizli şey yok
tur. Açıktır, sarihtir, erkektir. Müşterek sulh, ya müşterek bir anlaşma ile teessüs 
edecek, yahud, kabzasına el atılmış olan bu kılıcın namlusu altında dize gelecek. 

Şâd ol Atatürk. 
Arkada bıraktığın milletin, Millî Şefinin kumandası altında açtığın izi takip 

ediyor. 

Büyük Kurultay 
Yazan: Sadrı Ertem 
30 Mayıs 1939 tarihli "Vakit" İstanbul'dan: 
Cumhuriyet Halk Partisinin V inci kurultayı faaliyetine başlamış bulunmak

tadır. 
Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarının her biri ayrı bir karakterle tarihe 

malolmuştur. Sulh devrini o açmıştır. Sosyal nizamın şartlarını değiştiren odur. 
Kültür de inkılâp hamlelerini oradan almıştır. 

Endüstrileşmenin temposunu tayin eden yine büyük kurultay olmuştur. 
Devletin ve milletin hayatını tanzim eden bu büyük kararlar daima en kesif 

halk tabakası içinden seçilip gelen halk murahhaslarının reylerine dayanmıştır. 
Bu bakımdan kurultay hakikî halk murakabesini tesis eden demokratik bir unsur
dur. Onun kararlan hükümet için direktif olduğu gibi murakabesi ve tenkidi de 
halkın kayıtsız ve şartsız hâkimiyetine nasıl sahib olduğunu göstermektedir. 
Dilekler halkın her zümresinin arzularını ifade eden birer direktiftir. Kurultaya ar-
zedilince neticeler halkın tenkidine bırakılmış memleket meselelerinden başka bir 
şey değildir. 

Bu büyük demokratik uzviyet harikulade denebilecek tarihî şartlara, büyük 
prestijlere, hayata intibak eden fikirlere istinad etmektedir. 

Tarihî şartlar her zaman ve her mekânda siyasî partiler için mesud imkânlar 
bahşetmez. Halbuki C.H.P.'nin daha Anadolu ve Rumeli Müdâfaai Hukuk Cemi
yeti devrinden başlıyan bir tarihi vardır ki mütemadi fütuhatla doludur. 19 Mayıs 
1919, denebilir ki bu tarihî imkânların Türk milletine kapılarını açtığı gündür. 

O zamandanberi, C.H.P. tarihi millî ve insanî şeflerle başbaşadır. 
C.H.P.'nin Türk tarihinde başardığı işler, ister müdafaa hatlarına, ister şart

larına, ister sosyal inkişaf hareketlerine aid olsun hepsi millî tarihe mal olmuştur. 
Bu siyasî parti için en büyük kudret, en büyük olgunluk kendi tarihini millî 

tarih haline koyabilmektir. Bu bugün filen mevcuttur. Bu, güzel ve heyecanlı saf
haları olan tarihin yanında bu tarihe istikamet vermiş, bu tarihi daima ayakta bir 
âbide gibi tutmuş, millî iradenin timsalleri vardır. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü 
millî dehayı C.H.P. kadroları içinde bir usta heykeltraşın eserini işlemesi gibi hal-
ketmişler, ona şekil vermişlerdir. 
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Siyasî partiler için bu tâli ender tesadüf edilen bir harikuladeliktir. Bir devlet 
adamını kendi kadrosu içinde bulan Parti, kendini dünyanın her yerinde bahtiyar 
addeder. C.H.P. bu bakımdan devlet adamlarına kadrosunda asnn üstün kaliteli 
insanları safında yer vermiştir. Şefsiz kalan partiler vardır ki, tarihlerini bir mazi 
mirası gibi yemişler, tüketmişler ve istikbale sadece mazinin hâtıraları ile intikal 
etmişlerdir. Bu partiler istikbali tanzim şerefinden mahrum kalmışlardır. Bir par
tinin muvaffakiyeti için hayata intibak etmiş bir fikre, daha doğrusu hayattan 
gelen bir programa ihtiyaç vardır. 

Realiteye uymıyan, hayalî bir sürü fikirler halinde insanların başı üstünde dal
galanan programlar partileri bedbaht etmekten başka bir şeye yaramaz. Parti için 
bedbaht sözünü tekrar ederken onu ölüm, inhilâl manalarına alıyorum. Çünkü 
programında hayatla irtibatı bulunmıyan bir parti, orijinal olursa belki felsefe 
tarihinde bir yer bulmağa muvaffak olur fakat onun kendine hâs olarak kuracağı 
bir hayat nizamı, bir esas teşkilât kanunu yoktur. Halbuki C.H.P. bu bakımdan da 
kendini hayattan gelen bir mantıkla programa raptetmiştir. 

Ana vasıflan ile Parti programı Türkiye tarihinin tabiî seyrinin ifadesi olmuş
tur. 

Mevcud tarihî şartların ifadesi ancak altı prensibin yanyana getirilmesi ile 
mümkün olabilirdi. En iyi program tarihin zaruretlerini formülleştirenidir. 

Program bakımından, tarihî fütuhat bakımından, şef bakımından üç kudreti 
kadrosu içinde bulunduran C.H.P. beşinci kurultayını bu kudretlere dayanarak aç
maktadır. 

İnönü'nün Nutku Derin Bir Tesir Uyandırdı 
Yazan: Muhittin Birgen 
30 Mayıs 1939 tarihli "Son Posta" İstanbul'dan: 
Değişmez Genel Başkan tarafından bugün Parti kurultayının açılma 

merasiminde irâd edilen büyük nutuk bütün Ankara'da derin bir tesir yaptı. 
Parti teşkilâtına verilmesi mukarrer olan yenilikler ve bu arada bilhassa Par

tinin halkla olan temas vesilelerinin çoğaltılmasına, Parti ile millet arasındaki 
bağların kuvvetlendirilmesine taallûk eden noktalar gerek mebus âzâlar ve gerek 
vilâyetler delegeleri arasında büyük bir memnuniyet uyandırdı. Yeni devrin sürat
li adımlarla gittikçe daha demokratik bir ruh içinde halka doğru bir inkişaf takib 
etmekte olması kongre muhitini çok sevindirmiştir. 

Parti içinde teşkili teklif edilen 21 âzâlı müstakil grubun da millî murakabeyi 
kuvvetlendirmek bakımından çok hayırlı neticeler vereceği şüphesiz görülüyor. 

Millî Şefin büyük nutku içinde haricî siyasete aid olan kısımların gerek millî 
ve gerek ecnebi muhitlerde yapmış olduğu tesir bilhassa büyük oldu. Türkiye'nin 
sulh dâvâsım müdafaa için icabında her türlü kararları almaktan çekinmiyeceği 
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hakkında Millî Şef tarafından çok kat'î bir dille söylenen sözler derin bir alâka 
uyandırdı. 

Umumî kanaate göre enternasyonal âlemin en mühim meseleleri hakkında 
Türkiye tarafından bu kadar kat'î sözler söylenilmiş olması ilk defa vaki olmak
tadır. 

Ecnebi mehafîlin kanaatine göre de kendisinde bu meselelere dair bu kadar 
kuvvetle söz söylemek salâhiyet ve kudretini hisseden bir memlekete artık Av
rupa'nın büyük devletlerinden biri olarak bakılacaktır. 

Bilhassa Balkan komşularımızla olan münasebetlerimizden bahsederken kul
lanılmış olan kelimelerin Türkiye'nin Balkan fikrine ne derece bağlı ve aynı 
zamanda kuvvetinden ne kadar emin olduğuna delil telâkki edilmektedir. 

Büyük nutkun bu kısmının bütün Avrupa'da ve fakat hassatan Balkanlarda 
çok büyük akisler uyandırdığını ecnebi mehafil muhakkak görmektedir. 

Gene aynı mehafîlin kanaatine göre Türkiye'nin son zamanlarda almış olduğu 
kararlarla zaten kuvvetlenmiş olan Avrupa sulhu Millî Şefin bu nutkundan sonra 
artık büsbütün emniyet altına girmiş bulunuyor. 

Ecnebi mehafil içinde bilhassa bitaraf olanların katiyetle ifade ettikleri 
kanaate göre Avrupa buhranını bu sene bir harbe varmaktan kurtarmak şerefi Tür
kiye'ye teveccüh etmektedir. 

Büyük Şefin nutku bilhassa kelimeler onun ağzından çıkarken ve onun tavır-
larile asıl ifade manalarını alırken heybetli idi. Bu tesirin altmda kalan kongre onu 
heyecanla ve dakikalarca alkışladı. 

Kurultay Açıldı 
Yazan: Fazıl Ahmed Aykaç 
31 Mayıs 1939 tarihli "Akşam" İstanbul'dan: 
Cumhuriyet Halk partisinin beşinci kurultayı Ankara'da açıldı. Millî var

lığımızın bütün iç ve dış düzenini kurmuş bir teşekkül olmak itibarile Halk Par
tisi yeni Türkiye'nin bünyesinde hem baş, hem kalb, hem de kol ve bilek rolü oy-
nıyan bir uzviyettir. Bunun daima bir tekâmül merhalesi işaretliyen her toplantısı 
Türkiye mukadderatında ileri bir adım mahiyeti alıyor. Şu sebeble kongre 
mesaisini dikkatle takip etmekten hiç bir yurddaş müstağni olamaz ve ol
mamalıdır. 

Cumhuriyet, demokrasi, sonra lâik ve hür kafa... 
Bütün bunlar ne ile yaşar, ne ile kuvvetlenir ve hangi suretle bugünden daha 

mes'ud bir yarın doğurur? 
Verilecek cevabda tereddüd edemeyiz: 
Milletin zekâsını hurafeden, taassup ve cehilden kurtararak, halkın vicdanına 

hak ve vazife duygularını, geniş bir iman serbestisi ile beraber hakkederek... Ve 
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nihayet bütün bir ulusu millet mukadderatına yakından alâkalandırarak... Ancak 
pek titiz bir dikkate lüzum gösteren bazı noktaları hiç unutmamalı: 

Millet mukadderatına gerçekten alâkadarlık; bu ilgiye şahsî menfaat, adî ih
tiras, politikacı manevrası, cehil lâubaliliği v. s. gibi hepsi ayrı bir felaket kaynağı 
teşkil eden mücrim zaafları karıştırmamakla fayda verir. Tembellik, haddini bil
memek ve kıskançlıkla hodkâmlık filân gibi vicdan soldurucu temayüller altında 
da -esefle söyliyeyim- cemiyete zararlı olur. 

Hürriyeti sonsuz bir sevgi hatta aşk ile sevmeliyiz; ancak bunu da pek iyi bil
meliyiz ki, yalansız ve müterakki bir hürriyet aşkı, her şeyden evvel nizam ve in
tizama hürmet, bilhassa anarşiden nefret duymak demektir. Zira hürriyetin en 
amansız katili anarşidir. Dünyanın her yerinde bin kere tecrübesi görülmüş olan 
bu hakikat, Türkiye hakkında istisnaî muamele yapar zannedilmesin. Meş
rutiyetin felâketli tarihi, hâlâ hafızamızda kara ve kızıl satırlarla yazılı duruyor. 

Biraz geçmişi hatırlıyalım; ilk gayesini, yurdu düşmandan kurtarmak idealin
de bulunan Müdafaai Hukuk cemiyetleridir, ki bugünkü partinin ana yatağı ol
muştu... Lâkin millî mücadele yıllarile onu takip eden inkılâp senelerinin fırka 
mesaisini araştırırsanız şimdiki Halk partisi programındaki prensiplerin tekmil 
köklerini orada bulursunuz. Ve gerek memleketin, gerek fırkanın tekâmül seyrin
deki bütün merhaleleri birer birer görürsünüz. 

Umdelerimiz malûmdur: Cumhuriyetçi, demokrat, devletçi, milliyetçi ve 
lâikiz. Lâkin Türkiye'de bir de inkılâpçılık prensipi var. Bunun mânasını nasıl an-
lıyalım? Sanıyorum ki, beşinci kongre, ruznamesine koyduğu bazı meselelerle bu 
sualin cevabını yeniden vermiş oluyor. Hâdisattan doğan parti anlamıştır ki ne 
cihan vukuatı arasmda gelişi güzel ve rotasız yürümek mümkündür, ne de millet 
ihtiyaçlarını iptidada kalın duvarlarla çevrilmiş birkaç prensip hücresi içinde 
ebediyyen hapsetmek doğru olur. Şu halde partinin inkılâpçılığı her şeyden evvel, 
kendini her zaman tazelemeğe, tamamlamağa ve karşılaşılan icaplara göre büyük 
ana kararlar almağa idmanlamasındadır diyebiliriz. İşte bugün de böyle oluyor, 
nizamnamede yapılması düşünülen tâdillerin varmak istediği hedef meydandadır: 
Memlekette memleket lehine hayır verebilici serbest münakaşa kabiliyetini arttır
mak ve demokrat Türkiye'de Cumhuriyet idaresini, böyle bir rejimin tam verimi
ne mazhar etmek, hem bu ideal yüksek, hem de ona ihtiyaç büyüktür. Bunun 
tahakkukuna yalnız parti mensuplarının değil, tekmil münevver yurddaşların el 
birliğile çalışması vatan için unutulmaz hizmetlerden biri olur. 

Tarihin her devresinde raslıyoruz; ne zaman büyük bir millî dâvanın çatısı 
kurulmuşsa bunun gölgesine koşanlar arasına birçok da menfaat ve sergüzeşt 
adamı karışabiliyor. Buna hiç şaşmamalı. Şaşmamalı amma böyle bir vaziyetin 
devam edip gitmesine asla müsaade edilmemesi lâzımdır. Kurultay şu son toplan
tısında, geleceği bu bakımdan koruyacak tedbirler düşünecektir. 
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Gelelim sair birçok meselelerle dileklere; bunların dahilî hayat ve emniyete, 
adliyeye, zabıtaya sıhhat ve sağlığımıza, irfanımızın kadın erkek her rüknü ile her 
şubesine, nâfıaya, kara, deniz ve hava yollarına, bankalara, ziraate, ticaret ve 
maliyeye, hasılı her ileri cemiyetin medeni faaliyet bölgelerinden beherine aid 
olan kısımları ayrı ayrı birer dikkat ve mütalea mevzuudur. Zira çok unutulan şu 
hakikati her zaman hatırda tutmak icabeder: 

Bazı başarılan ne kadar harikulade olursa olsun, ne bir hükümet, ne bir fırka 
yalnız muazzam işlev görmekle vazifesini bitirmiş olmaz. Onların yanında her 
günkü hayatın, her günkü yüz bin küçük hâdisesindedir ki bir idarenin ciddiyeti, 
iktidarı, kabiliyeti ve bilhassa demokratik muvaffakiyeti kendisine bir tecelli 
sahası bulur. Mahkemelerde, hapishanelerde, tahsil şubelerinde, belediyelerde, 
zabıtada, köyde, kasabada ve her yerde yurddaşm hakkı olan iyi ve seri işlerliği, 
âdil ve dürüst faaliyeti; namuslu, açık ve nazik muameleyi yalansız düzensiz ve 
devamlı surette behemehal temin etmek lâzımdır. İdare makinesini hergün kont-
rolla iyileştirme ve hükümetle ahaliyi mutlaka biribirine ısınan iki iç unsuru 
haline getirme gayesi, bütün gayretlerimizin hiç değişmez hedefi olarak gerektir. 

Haklı her tenkidi muhabbetle dinlemeğe alışmak, ve imkânı olan şeyle gayri 
mümkünün şuurunu halkımıza aydınlık bir surette vermek, memlekette hergün 
görerek içimizi çektiğimiz birçok enerji ziyamın önüne geçebilecek belki tek 
çaredir. Fâaliyetimizin amaçlan içinde bu gayenin dahi mühim bir yer tutmasını 
pek hayırlı buluruz. 

Yurddaşm, yurdda alâkası, tıpkı evine, işine, kazancına olduğu gibi gerçek bir 
gönül bağı mahiyetini almalıdır. Böyle olmadığı müddetçe hükümet ve halk 
biribirine kaynamamakta devam eder. Ve her iki taraf biribirine yabancı kalır. Hal
ka iyi, güzel, doğru şey sevgisini vermek ve memleketi her nevi istihsalâtında 
yanındaki vatandaşa karşı hayır dileyen bir ruhla alıp satıcı etmek fırkanın terbiyevî 
vazifelerinden pek mühim bir tanesini vücude getiriyor. Bütün şu malûm şeyleri 
burada tekrarlarken büyük bir hâdiseyi kaydedeceğim: Cumhurreisinin nutku. 

İsmet İnönü Kurultayda bir fikir ve duygu şelâlesi halinde çoğaldı. Beyanatı 
yalnız iç ve dış ülkülerimiz hakkında mebzul bir ışık yağmuru halinde kalmamış, 
Türk vicdanından, bugünün, yarının ve ebedî insanlığın iz'anına çevrilmiş bir 
akıl, fazilet ve medeniyet hutbesi eb'adını kazanmıştır. Temas ettiği her bahis için 
bir hayli makale yazmak, hem kabil, hem vazife olan bu muazzam belagat 
vesikasına ayrı bir yazı tahsis edeceğiz. 

Beşinci Kurultay Nutku 
Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
31 Mayıs 1939 tarihli "Haber" İstanbul'dan: 
Beşinci Kurultay nutku, İnönü'nün, devlet idaresini yekûn halinde eline, al

dığı gündenberi yükselttiği seslerin en irtifalısı. 
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Samimilik, berraklık, muvazene, iyi niyet, nefis emniyeti, selim akıl gibi kıy
metler, nutkun maddesini damar damar örmekte. 

Nutukta, içeriye ve dışarıya karşı Türkiye İsmet İnönü'nün görüş zaviyesin
den, bütün bir siyasî, içtimaî, idarî miyar ifadesile heykelleştiriliyor. Bu bakım
dan beşinci kurultay nutkuna, İnönü devrinin ölçü hitabesi denebilir. 

İnönü'nün kafasında, dışarıya karşı Türkiye şudur: 
Küçük büyük her milletin hayat hakkına hürmet ve insan toplulukları sırasın

da adalet temeline dayanan bir dünya taraftarlığı. Türkiye bu taraftarlığı temsil 
eden milletler safmdadır ve icabında beşerî gayesini gerçekleştirmek için bütün 
kuvvetile şahlanmakta tereddüd etmiyecektir. 

İçeriye karşı Türkiye'de şu: Günden güne erginleştirilecek bîr halk idaresine 
doğru gitmek ve Türk kemiyetinin ağırlık merkezi olan köylüyü her türlü varlık 
plânmda kalkındırmak. Devlet cihazmda halk irade ve insiyakını derinleştirmeğe 
doğru ilk iş olarak millet vekilleri arasında müstakil bir grup ihdası. Böyle bir ih
das, bu şekille, halk partisinin kendisine kendi içinde bir otokritik uzviyeti ara
ması. 

İsmet İnönü'nün belirttiği dışarıya karşı Türkiye, menfaat istikametlerini 
sezen her selim akıl nezdinde en makbul olanıdır. Hedefini tâ merkezinden vuru
cu bu isabetli dış politika üzerinde hüküm tek kelimelik. Mükemmel! 

Her ölçünün anası olan iç ölçüye gelince, besbelli ki Cumhurreisinin inandığı 
ve Türk millî bünyesine uygun bulduğu idare ve cemiyet şekli klâsik ve demok
ratik biçim. Müsbet bilgilerle sağlamlaştırılmış ve Avrupa'daki örneklerine ulaş
tırılmış, dizginleri kendi elinde bir cemiyet ifadesi. İnönü'ne en üstün topluluk 
şekli. 

Cumhuriyet inkılâbının istikrar hedefi böylece çizilirken, artık alçıdan 
çıkarılacak bir kol gibi, fikir ve söz istiklâline zemin hazırlanması, gerçeğine 
inandırabilmek şartile en hayatî vaad. 

Yakın mazideki hazin tecrübeye rağmen bu defa işin gerçeğine inanıyoruz. 
Zira pekâlâ biliyoruz ki bu mevzuda güvenilecek nokta İsmet İnönü'nün samimi
lik ve halisliğinden başka hiç bir şey değildir. 

Değişmez Şefin Değişmez Dersleri 
Yazan: Haydar Rüşdü Öktem 
31 Mayıs 1939 tarihli "Anadolu" İzmir'den: 
Cumhuriyet Halk Partisinin beşinci kurultayını açan değişmez Şef İsmet 

İnönü, hepimizin, hayranlıkla dinlediğimiz ve her kelimesini yüreklerimize seve 
seve sindirdiğimiz nutkunu söyledi. 

İnönü'nün nutukları, söyleniş bakımından işlenmiş bir cevherdir. Mana 
bakımından eksiksiz bir varlığın ve yüksek bir ruhun ifadesidir. 
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Bu itibarla İnönü'nün nutukları ne tefsir edilebilir -çünkü tefsiri sözlerinin 
içindedir. -

Ne izah olunabilir; zira vuzuh; duru bir ırmak gibi sözlerinin hayatiyetinde 
mündemiçtir. 

inönü'nün nutukları sadece dinlenilir: Kalbden, dimağdan dinlenilir. O nutuk
lar sadece okunur: Gözle, vicdanla, vecdü heyecanla okunur; işte bu kadar. 

Nutuktan aldığımız dersler bizim neslimizi aşarak torunlarımızı bile tatmin 
edecek kadar esaslı, kuvvetli ve ümid vericidir. 

Dahilî siyasette bize tertemiz bir çalışma, vatan ve millet hizmetinde ivazsız 
garazsız, nifaksız bir yükselme tavsiye eden nutkun bu dersleri ihtiva eden kısım
ları temiz ve asil yüreği bir baba şefkatile çarpan bir Türk büyüğünün tapınılacak 
mukaddes emirleri gibidir. 

Bize "Bir olun, bir çalışın, bir yaşayın" diyen bu ses en kör ve nankör ihtiras
ları kötürüm bir hale getirmeğe kâfidir. 

Evet; bir olacağız, bir çalışacağız, bir yaşıyacağız; ezelden ebede kadar. Nifak 
ve ihtiras plânını aramıza sokmıyacağız. Bu hususta aziz Şef bu milleti her 
zaman, ansızın imtihan edebilir; alacağımız numaranın tam olacağını şimdiden 
kendisine temin ederiz. 

Nutkun haricî siyasete taallûk eden derslerini burada uzun uzadıya konuşmak 
lüzumsuzdur. 

Nutkun bu cihetini bizlerden ziyade başkaları okusun. Binbir cidalin, içinden 
muzaffer ve muvaffak çıkan bir emsalsiz kumandanın, bir dengi az bulunan dev
let adamının insanlığa verdiği ders, ibretle, vicdan ve insaniyetin duygusile 
yudum yudum içilecek bir hakikatin ve şefkatin ifadesidir. 

İçte temiz bir çalışmayı emreden, dışta dürüst ve civanmerd bir politikayı an
latan bu nutkun bizleri tatmin ettiği kadar bizden olmıyanları da intibaha sevket-
mesini, muztarib beşeriyetin biraz huzura kavuşması noktasından temenniye 
şayan buluruz. 

Son söz olarak diyeceğiz ki: 
İnönü bu son nutkile bizi uyandırdı değil, hatta ayaklandırdı. 
Vicdan taşıyan, hak güden, insanlık seven bizden gayriler bu nutuktan ders 

alabilirlerse onlara da, 
- Ne mutlu! 
Diyebileceğiz." 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 
Müstakil Grup ve Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışmaları 
(31 Ekim 1939 - 21 Ağustos 1940)10? 

Büyük Mecliste siyasî taazzuv olarak ötedenberi yalnız Cumhuriyet Halk Fır
kası vardır. Bu fırkanın âzâ mikdarı 404'dür. Ayrıca yine bu fırkanın müstakil 
grubu 21 âzâya maliktir. Geri kalan 4 mebus müstakildir. 

1- Umumî İdare Heyeti 
Cumhuriyet Halk Partisinin umumî idare heyeti aşağıdaki zatlardan teşekkül 

eder: 
Dr. Fikri Tüzer Erzurum (kâtibi umumî) 
Mümtaz Ökmen Ankara 
Dr. Zihni Ülgen Bolu 
Ali Rıza Erem Çoruh 
İskender Artun Erzincan 
İsmail Sabuncu Giresun 
Nafi Atuf Kansu Giresun 
Şevket Erdoğan Gümüşane 

Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Tevfık Fikret Sılay [1] 
Hamdi Yalman 
Cevdet Kerim İncedayı 
Rahmi Apak [2] 
Sırrı Day 
Halil Türkmen 

İstanbul 
İstanbul 
Konya 
Ordu 
Sinob 
Tekirdağ 
Trabzon 
Zonguldak 

[1] 6 - VII -1939 tarihinde İstanbul C.H.R Müfettişliğine, 19 - XII - 1939 
da yine İstanbul İdare heyeti reisliğine tayin edilmiş ve 22 - VIII - 1940 da 
tekrar Umumî idare heyetindeki vazifesine dönmüştür. 

[2] 22 - VII -1940 da Kocaeli bölge müfettişliğine tayin edilmekle yerine 
Gl. Zeki Soydemir (Erzurum) getirilmiştir. 

2- Parti Grubu 
a) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis grubu İdare heyeti atideki zatlardan 

müteşekkildir: 
Âzâ Hasan Saka 

Hilmi Uran 
Rasih Kaplan 
Atıf Tüzün 
İsmet Eker 
Abdülhak Fırat 

Trabzon Reis vekili 
Seyhan " 
Antalya Âzâ 
Çoruh 
Çorum 
Erzincan " 

Şükrü Koçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Emin İnankur 
Kâmil Dursun 
Damar Arıkoğlu 

Erzurum 
Giresun 
İçel 
İzmir 
Seyhan 

107 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-içtimâ : 1 (1 Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940). Ankara 1941 
TBMM. Matbaası. 395-502.ss. 
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b) Parti Grubunun faaliyeti hakkında, aşağıdaki tebliğler matbuatta intişar et
miştir : 

1 - Parti Grubu umumî heyeti bu gün (31-X-1939) saat 15'te Grup Reisi ve 
Başvekil Dr. Refik Saydam'in reisliğinde toplandı: 

Başvekil, Altıncı B. M. Meclisinin yarın açılacak olan birinci içtima yılı için 
Meclis reisliğine Çankırı mebusu Abdülhalik Renda'nın, Reis vekillerine Aydın 
mebusu Dr. Mazhar Germen ve Bursa mebusu Refet Canıtez ve Sivas mebusu 
Şemsettin Günaltay'm Parti riyaset divanı tarafından namzet gösterildiklerini bil
dirdi. Umumî Heyet bu namzetleri ittifakla kabul etti. 

Gene Riyaset divanınca Parti Grubu reis vekilliklerine namzet gösterilen Sey
han mebusu Hilmi Uran ve Trabzon mebusu Hasan Saka Umumî Heyetçe ittifak
la seçildiler. 

Bundan sonra B. M. Meclisi idare âzâlıklarile Riyaset divanı kâtiblikleri için 
yapılan serbest intihabda, âra tasnifi neticesinde evvelki İdare âmirleri Bayazit 
mebusu Halid Bayrak ve Mardin mebusu İrfan Ferid Alpaya ve Manisa mebusu 
Dr. Saim Uzel büyük bir ekseriyetle seçildiler. 

Divan kâtiblikleri için yapılan seçimde de gene evvelki Divan kâtibleri Vedid 
Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb), Kemal Ünal (İsparta), Cavid Ural 
(Niğde), Dr. Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gevher Etili (Çanakkale), kazanmışlardır. 

Parti Grubu idare heyeti üyelikleri için yapılan seçimin tasnifinde eski üyeler
den Abdülhak Fırat (Erzincan), Rasih Kaplan (Antalya), Damar Arıkoğlu (Sey
han), Emin İnankur (İçel), Şükrü Koçak (Erzurum), İsmet Eker (Çorum), Atıf 
Tüzün (Çoruh), Gl. İhsan Sökmen (Giresun), Kâmil Dursun (İzmir) ekseriyetle 
seçilmişlerdir. 

Ruznamede başka bir şey olmadığından saat 18,30 da içtimaa nihayet verilmiştir. 
2 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bu gün (7-XI-1939) öğleden 

sonra Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'in riyasetinde toplandı: 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu bizi alâkadar eden son dünya hâdiseleri ve 

durumu hakkında izahatta bulunmuş ve bu meyanda bazı hatiblerin suallerine de 
cevablar vermiş ve Hariciye Vekilinin izahatı Gurup Umumî Heyetince tamamen 
tasvib olunmuştur. 

Ruznamede Dahilî nizamname mucibince her içtima senesi bidayetinde müs
takil Grup âzası ile birlikte gizli reyle seçilmesi iktiza eden yedi kişilik haysiyet 
divanının seçimi vardı. 

Bu seçim yapılmış ve tasnifin uzayacağı anlaşılmakla neticenin heyete bil
dirilmesi için yarınki çarşamba günü saat 14,30 da Grup içtimai yapılmak karar-
ile riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 
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3 - C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî heyeti dün (21-XI-1939) saat 15'te 
Reis vekili Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Manisa mebusu Refik İnce tarafından 18 -XI-1939 tarihinde 
verilmiş takririn ihtiva ettiği 3 madde mevcud idi: 

1- Birinci Büyük Millet Meclisi âzasından muavenete muhtaç olanlara yapıla
cak yardım meselesi. 

2- Atatürk için yaptırılacak Anıtkabrin muamelesinin ne halde olduğu. 
Üçüncü bir mesele de Büyük Millet Meclisini Dahilî nizamnamesinin 35 in

ci maddesi mucibince kanun lâyiha ve tekliflerinin aid oldukları encümenlerce 
müzakere tarzlarına dair vaktile verilmiş bir takrire müsteniden açılan müzakerenin 
bu gün intaç edilmesinden ibaret idi. 

Birinci ve ikinci meseleler hakkında izahat vermek üzere ilk defa söz alan-
Başvekil Dr. Refik Saydam bu meseleler hakkında şu izahatı verdi. 

- Birinci Büyük Millet Meclisi âzasından olup da bu günkü vaziyetleri 
muavenete muhtaç olan zevat için mevzuata istinaden bir şey yapılmak imkânı ol
madığına fakat bunlara her hangi bir şekilde yardım edilmesi partice karar altına 
alınırsa bu kararın Hükümetçe tatbik edilmesi tabiî bulunduğunu beyan ettikten 
sonra Atatürk için yaptırılacak anıt kabrin muamelesini mümkün olan süratle ik
male çalıştığını, evvelce Umumî heyetin verdiği karar veçhile anıt kabrin yapıla
cağı mahaldeki bir çok eşhasa ait 287 212 metrelik arazinin istimlâkine dair 
muamelâtın ekserisi intaç edilmiş olduğunu, henüz istimlâk muamelesi bitmeyen 
bazı arazi sahihlerinin bedeli istimlâk hakkındaki itirazları aid olduğu mah
kemece tedkik edilmekte bulunduğunu ve sahaya dahil olup da nerede oldukları 
malûm olmayan arazi sahiblerine de mevzuat dairesinde icab eden tebligatın 
yapılmış olduğu Umumî heyete bildirdi. 

Bu meselelerin ikmalinden sonra Atatürk için yapılacak anıt kabrin şekline ve 
mimarisine aid hususları beynelmilel bir müsabaka ilânı ile halletmek mukarrer 
olduğunu ve bu müsabakanın millî sanatkâr ve mimarlarımıza da açık bulun
durulacağını ilâve etti. 

Yaptırılacak anıt kabrin sırf Ebedî Şef Atatürk'e mahsus bir âbide veyahud 
Türk Milleti ulularına dahi ebedî istirahatgâh olabilecek bir millî panteon olması 
mı lâzım geleceğinin ayrıca Partiye müracaatla karar altına aldırılacağını da 
beyan ettiler. 

Bu iki mevzu üzerine söz alan bir çok hatibler fikir ve mütalealannı bildirdik
ten sonra Birinci Büyük Millet Meclisi âzasından muavenete muhtaç olanlara 
münasib şekilde yardım edilmesi hakkındaki teklif esas itibarile Umumî heyetçe 
tasvib olunarak icab eden hazırlığın yapılması Hükümete tevdi olundu. 
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Anıt-kabir hakkında Başvekilin vermiş olduğu izahat ve bilhassa âbidenin 
bütün muamelâtını ikmal ile inşaata geçebilmek için bir buçuk senelik bir müd
dete lüzum olacağma dair beyanatı Umumî heyetçe memnuniyetle tasvib olundu. 

Bundan sonra Harciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu geçen haftadan beri 
cereyan eden siyasî ahval hakkında izahat verdi. 

Umumî Heyetçe memnuniyete şayan görülen bu beyanattan sonra Dahilî 
nizamnamenin 35 inci maddesine aid müzakere usulünün gelecek celseye tehiri 
kabul olunarak saat 17,15 de içtimaa nihayet verildi. 

4 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bugün (28-XI-1939) saat 15'te 
Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede Beykoz deri fabrikası halihazır vaziyetinin ve Yalvaç'ta vaktile 
tesis edilmiş ve sermayesinin büyük bir kısmına Sümerbankca iştirak olunmuş 
bulunan deri fabrikasının bu gün işletilmeksizin atıl tutulmakta olması sebebinin 
İktisad vekili tarafından izahı ve keyfiyetin Umumî Heyette müzakeresi takriri 
vardı. 

Takririni şifahen de izah eden Antalya mebusu Rasih Kaplan'dan sonra bir 
çok hatibler söz alarak deri fabrikaları ve onların istedikleri maddei iptidaiyeler 
üzerinde uzun boylu mütalea serdetmişlerdir. 

İktisad vekili tarafından mevzua ve sorulan suallere cevablar verilmiş ve 
neticede takrir muhteviyatının teşkil edilecek bir Parti komisyonunda esaslı suret
te tedkikı hakkındaki Rasih Kaplan'm ikinci bir takriri Umumî Heyetçe kabul 
edilerek vaktin ilerlemiş olması hasebile Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

5 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bugün (5-XII-1939) saat 15'te 
Reisvekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede Manisa mebusu Refik İnce'nin, Büyük Millet Meclisi Dahilî 
nizamnamesinin 35 inci maddesi hakkında evvelce başlayan müzakerenin 
devamma dair olan takriri vardı. 

Bundan evvel ilk defa söz alarak kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu, son haftanın siyasî ahval ve hâdiseleri hakkında uzun izahatta bulun
du. Aynı mevzu üzerinde söz alan bir çok hatiblerin mütaleaları dinlendikten son
ra verilen izahat Umumî Heyetçe alkışlarla tasvib olunarak ruznameye geçildi. 

6 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (19-XII-1939) saat 15' te Reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın başkanlığında toplandı: 

İlk defa söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu son dünya hâdiselerini ve 
bilhassa bunlar meyanında bizi uzaktan yakından alâkadar eden hâdiseleri izah 
ederek Umumî Heyeti tenvir etmiştir. 
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Bunu müteakib Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu'nun bir takririnden istifa 
ederek Millî Müdafaa işleri hakkında etraflı beyanatta bulunan ve müteaddid 
hatiblerin gene bu mevzu etrafındaki suallerine cevablar veren Millî Müdafaa 
Vekili General Naci Tınaz'in izahatı Grup Umumî Heyetince alkışlarla kabul ve 
tasvib olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması dolayısile ruznamede mevcud diğer maddelerin 
müzakeresi gelecek celseye talik edilerek riyasetçe celseye saat 19 da nihayet 
verilmiştir. 

7 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu dün (26-XII-1939) Reisvekili 
Hasan Saka'nın riyasetinde mutad içtimamı akdetti: 

Ruznamede Hükümetçe alınması lâzımgelen bazı tedbirler hakkında Manisa 
mebusu Refik İnce'nin takririni tetdik eden Grup Komisyonu raporile Antalya 
mebusu Rasih Kaplan'ın Türk tütün ve sigaralarının Amerika'daki Beynelmilel 
sergide teşhir edilib edilmediği hakkındaki sualine Gümrük ve İnhisarlar vekilinin 
ve Erzincan ve Tercan'ın bazı nahiye ve köylerinde vukua gelen yer sarsıntısı 
hakkında Erzincan mebusu Abdülhak Fırat'ın takririne sıhhat ve içtimaî 
muayenet vekilinin cevabı vardı. 

Ruznameye geçilmezden evvel söz alarak kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik 
Saydam Hükümetçe esasları hazırlanmış olup İktisadî korunma kanun lâyihası 
üzerinde Grup Umumî Heyetince müzakere ceryan etmesini faydalı mülâhaza et
tiğini ve bu lâyiha üzerinde icabeden tedkikatı yapmak ve alâkadar devairle temas 
etmek üzere bir komisyon teşkil edilmesini Umumî Heyete teklif etti. Teklif müt-
tefikan tasvib olunarak ruznameye geçildi. 

Ruznamenin birinci maddesine teallûk eden mevzua dair evvelce teşkil edil
miş Grup encümeninin hazırladığı rapor üzerine müzakere açıldı. Bir çok hatib-
ler bu mevzu üzerinde fikir ve mütalea beyan ettikten ve sorulan suallere alâkadar 
vekil ve raportör tarafından cevablar verildikten sonra ikinci maddeye geçildi. 

Bu mevzu üzerinde Gümrük ve İnhisarlar vekilinin verdiği cevab ve mufas
sal izahattan ve söz alan hatiblerin mütalealarından sonra üçüncü maddenin 
müzakeresine başlandı. 

Bu madde hakkında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Hulusi Alataş'ın 
mahallinde yaptığı, tedkik ve müşahedelerine müstenid izahatı gerek Hükümet ve 
gerek Kızılay Cemiyeti tarafından hâdiseyi müteakib yapılmış olan anî ve müs
tacel yardımlarla bundan sonra alınacak tedbirleri bildiren vazıh cevablan ve bu 
mevzu üzerine takrir sahibinin bazı temenniyat ve beyanatı dinlendikten sonra 
saat 18,30 da celseye nihayet verilmiştir. 
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8 - C.H. Partisi Grubu ile Parti Müstakil Grubu Umumî Heyetleri dün 
(29- XII-1939) saat 14' te Reisvekili Hilmi Uran'ın riyasetinde toplanmıştır : 

Toplantı mevzuu, yurdumuzun bazı mıntıkalarında hakikî bir felâket halini 
alan zelzeleden zarar gören vatandaşlarımıza yapılan ve yapılacak olan yardım 
tedbirlerini Hükümetten dinlemekti. 

Riyasetçe müzakereye başlanmazdan evvel bu felâkete kurban gitmek suretile 
içimizden ayrılmış olan vatandaşların tazimi için Heyet bir dakika ayakta sükûta 
davet edilmiş ve müzakereye ibtidar edildikte evvela Büyük Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, teşekkül eden millî yardım komitelerinin ne şekilde çalışmayı 
plânlamış olduğundan Grup Heyetini haberdar ettiği gibi Başvekil Dr. Refik Say
dam da bu felâketin haber alınmasını müteakib Hükümetçe derhal ittihaz edilmiş 
olan ve bundan böyle ittihazı düşünülen tedbirleri etrafile izah etmiş ve Baş
vekilin beyanatı Grup Heyetince ittifakla ve teşekkürle kabul olunmuştur. 

Grup aynı celsede, her mebusun felâketzedeler için hemen asgarî yüz lira yar
dım taahhüdünü de kabul etmiş ve ruznamede başka madde olmadığından riyaset
çe celseye nihayet verilmiştir. 

9 - C.H.P. Büyük Millet Meclisi Grubu dün (2-1-1940) saat 15' te Reis Vekili 
Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

İlk defa söz alan Başvekil Dr. Refik Saydam memleketin vasi bir sahasının 
uğramış olduğu zelzele felâketi karşısında bugüne kadar alınmış olan tedbirleri ve 
felâketzedelere yapılagelen imdat ve yardım muamelelerini izah etti. 

Bu mevzua dair sorulan suallere icabeden cevabları verdikten sonra Hariciye 
vekilimizin Umumî Heyete beyanatta bulunacağını ifade etti. 

Kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu son iki hafta zarfında cereyan 
eden siyasî hâdiseler ve müzakerelere dair izahat verdi. 

Bu izahat reye konularak müttefikan Umumî Heyette kabul olundu. 
Bundan sonra bugünkü ruznamenin birinci maddesini teşkil eden ve geçen 

haftaki umumî heyet içtimaında Parti idare heyetince teşkili kararlaşan Komisyon 
tarafından esaslarının tedkik olunması kabul edilmiş olan Millî İktisadî Koruma 
Kanunu projesi üzerinde müzakere açıldı. 

Komisyonca hazırlanmış olan lâyiha projesi üzerinde bir çok hatibler söz 
alarak mütalealar beyan ettiler. 

Saat 19,30'a kadar devam eden bu müzakerelerden sonra mevzuun müs
taceliyetine binaen müzakerenin bir an evvel intacını temin için ayın dördüncü 
perşembe günü Umumî Heyetin tekrar içtimama dair olan teklif reye konularak 
kabul edildi ve celseye nihayet verildi. 
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10 - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu dün (4-1-1940) saat 15' de reis 
vekili Hilmi Uran'm riyasetinde toplandı: 

Buna takaddüm eden celsede müzakeresi ikmal edilmemiş olan Millî İktisadî 
Korunma Kanunu projesi üzerinde cereyan eden müzakere sonunda projenin, 
Grup idare heyetince yeniden teşkil edilecek 30 kişilik bir parti komisyonunda 
tedkikı kararlaştırılarak saat 19,30 da celseye nihayet verildi. 

11 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu dün (9-1-1940) reis vekili 
Hasan Saka'nm riyasetinde toplandı: 

Ruznamede İzmir mebusu Memed Aldemir'in Eğe mıntıkası tütün mu-
bayaatına dair olan sual takririne ticaret ve inhisarlar vekillerinin cevablarile or
du debagat işleri hakkında Antalya mebusu Rasih Kaplan'ın takririni tedkik eden 
Parti grubu komisyonunun raporu vardı. 

Ruznameye geçilmezden evvel zelzele mıntıkalarından yeni avdet etmiş olan 
vekillerimizden ilk defa söz alan Dahiliye Vekili Faik Öztrak, felâket sahasındaki 
tetkikatmın netayici ile gerek Hükümet ve gerek teşekkül eden mahallî yardım 
komiteleri tarafından bu hususta ittihaz edilmiş olan tedbirlerle yardım hizmet
lerine dair izahat verdiler. 

Bu mevzua dair sorulan suallere de cevab verdikten sonra Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekilimiz Dr. Hulusi Alataş da bu yardım hizmetlerinin kendi vekâle
tine taallûk eden cihetlerile teşkil edilen yardım heyetlerinin mesai tarzlarını ve 
alınan sıhhî tedbirleri izah ettiler : 

Bunu müteakib ruznamenin birinci müzakeresine başlanarak takrir sahibi 
Memed Aldemir'in okunan takriri üzerine Ticaret Vekilimiz Nazmi Topcuoğlu 
memleketin en mühim ihracat maddesini teşkil eden tütün mahsulü hakkında 
müstahsillerin menfaatlerine matuf olmak üzere Hükümetçe ötedenberi alman 
tedbirleri izah ve takrirde mevzubahs olan piyasa ve satış muamelatını ve mahal
linden aldığı malûmata istinaden Ege mıntıkası da ne kadar ve ne fîatlarla tütün 
mahsulü satıldığını ve bu günkü şerait içinde müstahsillerin menfaatlerinin azamî 
derecede korunmuş olduğunu misallerle bildirdi. 

Aynı mevzu hakkında İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz de mubayaanın in
hisarlara tallûk eden kısmı hakkında izahat verdikten sonra takrir sahibi Memed 
Aldemir'le Bitlis mebusu Süreyya Örgeevren'in bu husustaki beyanatı dinlendi 
bu meyanda Seyhan mebusu Gl. Naci Eldenizin, zelzele felâketine uğrayan vatan
daşlara yardım ve sair hususatta gerek Hükümet tarafından sarfedilen gayret ve 
faaliyetlerden ve gerek medeni memleketlerde gösterilen maddi yardım ve 
alâkadan dolayı Hükümete ve medenî âleme teşekkür edilmesi hakkındaki takriri 
reye konularak kabul olundu. 
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Ruznamenin ikinci maddesine geçilmezden evvel vaktin gecikmesi dolayısile 
Antalya mebusu Rasih Kaplan'in teklifi üzerine bu maddenin gelecek içtimaa 
talikına dair olan teklifte kabul edilerek saat 18,15 de celseye nihayet verildi. 

12 - C.H.R Meclis Grubu gazete ile yapılan davet üzerine (15-1-1940) iç
timaını saat onda reis vekili Hasan Saka'nın riyasetinde akdetti: 

Millî iktisadî koruma kanunu projesini tedkik etmek üzere bir hafta evvelki 
Gurup umumî Heyeti içtimaında teşkili kararlaşan komisyonun hazırladığı rapor, 
müzakere mevzuunu teşkil etmekte idi. 

Müzakereye başlanmazdan evvel söz alan Başvekil Dr. Refik Saydam, Grup 
Umumî heyetinin şimdiki müzakeresile proje hakkında müsbet bir prensib kararı
na varıldığı takdirde tatilden evvel intacını temin için lâyihanın, Meclis Umumî 
Heyetinde alâkalı encümenlerden mürekkeb bir muvakkat encümende müza
keresini teklif edeceğini beyan etti. 

Bunu müteakib raporun müzakeresine geçilerek bir çok hatibler tarafından 
dermayen edilen mütalealarla sorulan suallere Başvekil ve Komisyon Reisi cevap 
verdikten sonra Başvekilin teklifi veçhile prensib kararı Riyaset tarafından reye 
konularak müttefikan kabul olundu. Ve saat 11,30 celseye nihayet verildi. 

13 - C.H. Partisi Meclis Grubu dün (16-1-1940) saat 15' de Reisvekili Hilmi 
Uran'in riyasetinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
bizi uzaktan, yakından alâkadar eden son dünya hâdiselerini ve bu meyanda 
Hariciye Umumî Kâtibi Numan Menemencioğlu riyasetinde Londra ve Paris'e 
gidip bu defa avdet etmiş olan heyetin Hükümetimize izafeten İngiltere ve Fran
sa Hükûmetlerile akdetmiş olduğu, mukaveleler muhteviyatını izah etmiş ve 
Hariciye vekilinin izahatı Grup umumî heyetince tasvib olunmuştur. 

Bundan sonra günün ruznamesine dahil bulunan Beykoz fabrikası mamûlâtile 
bu gün işlememekte olan Yalvaç Deri Fabrikası vaziyetinin tedkikına dair olan 
takrir üzerine teşekkül etmiş bulunan Parti komisyonun raporu okundu. 

Söz alan müteaddid hatiblerle İktısad ve Millî Müdafaa vekillerinin 
beyanatını dinleyen Grup umumî heyeti komisyon raporunu tasviben Hükümete 
tevdiini kararlaştırdı ve ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe celseye 
nihayet verildi. 

14 - C.H. Partisi Meclis Grubu dün (19-111-1940) saat 15' te Reisvekili Trab
zon mebusu Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

İlk defa söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun, Meclisin kış tatili es
nasında cereyan eden siyasî ahval ve vekayii ve Devletlerle olan temas ve 
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münasebetleri ihtiva eden uzun beyanatı dinlendikten ve bazı sorulan suallere 
icab eden cevablar vekil tarafından verildikten sonra bu beyanat ve izahat Grup 
Umumî heyetince müttefîkan tasvib olundu ve ruznamede başka bir madde ol
madığından toplantıya nihayet verildi. 

15 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bu gün (26-111-1940) saat 15' 
te Parti Müstakil Grubu ile birlikte Grup Reis vekili Hilmi Uran'ın başkanlığında 
toplanmıştır: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, 
Atatürk Anıt Kabri için şimdiye kadar 280 bin metre murabbaında bir sahanın is
timlâki muamelesi hemen bitmiş olub âbidenin şerefi için bu sahaya ilâveten daha 
230 bin metre murabbaında bir yerin de istimlâki cihetine gidilmiş olduğundan bu 
günlerde artık âbide projesinin yaptırılacağını ve milletler arası mimarlar nizam
namesine göre müsabaka talimatnamesinin ve teknik programının hazırlandığını 
beyan ile Partiye daha evvelde arzedilmiş olduğunu veçhile evvel emirde bu 
binanın münhasıran Atatürk'e aid bir âbide mi, yoksa aynı zamanda memleket 
Millî büyüklerine mahsus (Panteon) şeklinde bir yer mi olması icab edeceği hak
kında Partiden bir karar istediğini bildirmiş ve bu mevzu etrafında söz söyleyen 
müteaddid hatibleri müteakib reye müracaat edildikte inşa edilecek binanm mün
hasıran Atatürk'e aid bir âbide olması şekli kabul edilmiştir. 

Bunu müteakib Parti Grubu artık Müstakil Grupla müşterek olmaksızın ruz-
namesine geçerek Amerika sergisinde neler teşhir edilmiş ve sergi için ne sar-
fedilmiş olduğu hakkındaki sual takririni müzakere etmiştir. Bu vadide bir çok 
hatiblerle birlikte İktısad ve Ticaret vekillerinin izahatı dinlenmiş ve ruznamede 
başka madde olmadığından riyasetçe saat 19 da celseye nihayet verilmiştir. 

16 - C.H. Partisi B. M. Meclisi Grubu dün (2-IV-1940) saat 15' de Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
15 günlük dünya siyasî hadiseleri içinde bizi uzaktan yakmdan alâkadar edenleri 
izah ve teşrih etmek suretile grup umumî heyetini tenvir etmiştir. Bundan sonra 
Kastamonu mebusu Abidin Binkaya'nın adlî cebheden ihtiyaçlarımızı teşrih et
mek istediği hakkındaki takriri okunarak mumaileyhin bu vadide reddettiği 
mütalealarla gene adlî mevzu üzerindeki Bitlis mebusu Süreyya Örgeevren'in 
beyanatı dinlenmiş ve kürsüye gelen Adliye Vekili Fethi Okyar tarafından bu 
mütalaalara gelecek celsede cevab verileceği bildirilmesi üzerine riyasetçe cel
seye nihayet verilmiştir. 

1000 



17 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu bugün (9-IV-1940) saat 15' de 
Grup reisvekili B. Hasan Saka'nm riyasetinde toplandı: 

Ruznamede İstanbul mebusu Dr. General Besim Ömer Akalın'in vefatile 
Haysiyet divanında inhilâl eden âzâlığa diğer bir zatın intihabı ve geçen grup 
umumî heyeti içtimaında adlî cebheden ihtiyaçlarımıza karşı alınması lüzumlu 
görülen tedbirlere dair alâkadar vekâlete tevcihen Kastamonu mebusu B. Abidin 
Binkaya tarafından serdedilen mütalaaya Adliye vekili B. Fethi Okyar'ın vere
ceği izahat vardı. 

, Celsenin açılmasını müteakib Avrupa harbinin bu günkü mühim ve müstacel 
hadiseleri hakkında izahat almak için gösterilen arzu üzerine Hariciye Vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu bu hususta alınabilen malûmata göre, Danimarka'nın kamilen ve 
Norveç'in sahil ve dahilinde bazı şehirlerinin Alman kuvvetleri tarafından işgal 
edilmiş olduğu haberinin tahakkuk ettiğini bildirmiş ve bu malûmat ve izahat 
üzerine Parti Grubunda hiç bir münakaşa cereyan etmemiştir. 

Bundan sonra ruznameye geçilerek Haysiyet divanında münhal olan âzâlık 
için intihab yapılmış ve bu seçime en çok rey alan Diyarbakır mebusu D. İbrahim 
Tali Öngören'in kazandığı riyasetçe tebliğ olunmuştur. 

Müteakiben kürsiye gelen Adliye Vekili B. Fethi Okyar, adlî durumumuz hak
kında uzun izahatlarda bulunmuş ve bu mevzu üzerinde söz alan bir çok hatibler 
adlî teşkilâtımız ve adlî kanunlarımızın tecrübe ve tatbikat neticesi tebeyyün eden 
ihtiyaçlara göre tadili, bilhassa cezaevlerinin arzu olunan derecede islâh ve ikmali 
hakkında muhtelif fikir ve mütalealar serd eylemişlerdir. 

Hatiblerin mütalealarında cevab verilmesi icab eden noktalara son defa kür
süye gelen Adliye vekili tarafından cevablar verilmiş ve saat 17,30' da celse 
nihayet bulmuştur. 

18 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (16-IV-1940) saat 15' de Reisvekili 
Hilmi Uran'in riyasetinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsiye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, 
15 günlük dünya siyasî hâdiselerinin inkişaf ve seyri üzerindeki harciyemizin 
görüşünü ve bu hâdiselerin kendilerinde hasıl ettiği intibaları izah etmiş ve bazı 
hatiblerin gene bu mevzular üzerindeki suallerine Harciye ve Dahiliye vekilleri 
tarafından tatminkâr cevablar verilmiştir. 

Bu izahatı müteakib ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe celseye 
nihayet verilmiştir. 

19 - C.H. Partisi Meclis Grubu dün (30-IV-1940) saat 15' de Reisvekili Trab
zon mebusu Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede Hükümetin izahatından başka mevzu mevcud değildi. 
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İlk defa sözalan Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu,Grup Umumî Heyetinin son 
içtimaından beri geçen 15 gün içinde hadis olan siyasî ahval ve mesail hakkında 
ve bilhassa Türkiye siyasetini yakmdan ve uzaktan alâkadar eden meseleler 
üzerinde uzun ve etraflı izahatta bulundu. 

Bu izahattan ve mevzubahs meseleler dolayısile söz alan bazı hatiblerin 
beyanatı dinlendikten sonra saat 17 de toplantıya nihayet verildi. 

20 - C.H. Partisi Meclis Grubu bu gün (7-V-1940) saat 15' de Reisvekili Sey
han mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağ tarafından verilib mek-
teblerdeki musiki terbiyesine ve umumî mahiyette millî musikimize verilen veç
he hakkında bir sual takriri vardı. 

Takrir sahibi noktai nazarını şifahen de izah ettikten ve bazı hatiblerde aynı 
mevzu etrafında beyanatta bulunduktan sonra kürsüye gelen Maarif Vekili Hasan 
Âli Yücel, musiki terbiyesi hakkında Cumhuriyet rejiminin tuttuğu yolu ve 
yürümekte olduğu istikameti izah etmiş ve Grup Umumî Heyetini tenvir etmiştir. 

Ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 
21 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu dün (14-V-1940) saat 15' te 

Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 
Ruznamede birkaç encümenden geçen kanun lâyihalarında, o işte mütehassıs 

sayılan encümenin hazırladığı metnin Büyük Millet Meclisi müzakerelerine esas 
ittihaz edilmesi hakkında Tokad mebusu Galib Pekel tarafından verilen takrir 
üzerine teşekkül eden Komisyon tedkikatını muhtevi raporun müzakeresi vardı. 

Bundan evvel söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son 15 günlük siyasî 
ahval ve hâdiselerden bizi uzaktan yakından alâkadar edenleri uzun uzadıya izah 
ettikten ve bazı hatiblerin aynı mevzular üzerindeki suallerine cevab verdikten 
sonra ruznameye geçilmişse de vaktin gecikmiş olmasına binaen bu işin gelecek 
hafta ruznamesine alınmasına karar verilerek riyasetçe celse tatil edildi. 

22 - C.H. Partisi Büyük Millet Meclisi Grubu dün (21-V-1940) saat 15' te 
Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Meclisin müteaddid encümenlerinde müzakere edilen herhangi 
bir kanun lâyiha veya teklifinin Umumî Heyette müzakeresi sırasında hangi en
cümen mazbatasının müzakereye mevzu ittihaz edilmesi muvafık olacağı hakkın
daki Parti Komisyonu mazbatası ile Ankara ve İstanbul Belediye memurları müs
tesna olmak üzere bugün tekaüdlükten istifadeleri için Hükümetçe bir kanun lâ
yihası tanzimi muvafık olacağı hakkındaki diğer bir Parti Komisyonu mazbatası 
vardı. 
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Her iki mevzu etrafında cereyan müzakere ve münakaşa sonunda Komisyon 
mazbataları Grup Umumî Heyetince tasvib edilerek Heyet müzakerelerine Dahilî 
nizamnamesinin (35) inci maddesi esası dahilinde ihtisas encümenleri maz
batalarının esas ittihaz edilmesi ve belediye memurlarının da tekaüdlük hakkın
dan istifadelerini temin edici Hükümetçe Meclise bir lâyiha getirilmesi muvafık 
görülmüş ve ruznamede başka madde olmadığı için riyasetçe celseye nihayet 
verilmiştir. 

23 - C.H. Partisi Meclisi Grubu dün (4-VI-1940) saat 15'te Reisvekili Sey
han mebusu Hilmi Uran'in reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsiye gelib 15 günlük dünya siyasî durumunu 
ve siyasî hâdiseler seyrini izah eden Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, aynı 
zamanda bu mevzu etrafında sorulan suallere de cevab vermek suretile Grup 
umumî heyetini tenvir etmiş ve ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe 
18,30 celseye nihayet verilmiştir. 

24 - C.H.P. Meclis Grubu bugün (ll-VI-1940) saat 15' te Reisvekili Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'in reisliğinde toplandı: 

Teşkil edilen Parti Millî Emlâk Komisyonu tarafından tanzim edilib Grup 
Umumî Heyetinin geçen hafta ruznamesinde dahil olduğu halde Maliye vekilinin 
huzurile müzakere edilmek üzere bu haftaya tehir edilmiş olan rapor, bu hafta da 
gene Maliye vekilinin bulunamaması dolayısile müzakereye mevzu ittihaz edil
memiş ve ruznamede başka madde olmadığı için riyasetçe celseye nihayet veril
miştir. 

25 - C.H.P. B.M. Meclisi Grubu bugün (14-VI-1940) saat 11'de Reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam'la 
onu takib eden Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, umumî siyasî vaziyet hakkında 
mufassal beyanatta bulunmuşlar ve bu meyanda söz alan müteaddid hatiblere 
cevab vermişlerdir. 

Mebuslar müttefiklerimiz lehine hararetli tezahüratta bulunmuşlardır. 
Grup umumî heyeti Hükümetin takib ettiği siyaseti müttefikan tasvib etmiştir. 
26 - C.H. Partisi B.M. Meclisi Grubu, bugün (18-VI-1940) saat 15'de Reis

vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 
Celse açılır açılmaz söz alan Başvekil Dr. Refik Saydam, büyük bir süratle bir 

birini takib etmekte olan dünya siyasî hadiseleri karşısında Hükümetin ittihaz et
tiği hareket tarzını izah etmiş ve bazı hatibler tarafından sorulan suallere de 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu cevab vermiştir. 
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Grup umumî heyeti Hükümetin haricî siyaset hakkındaki hattı hareketine 
yakından bir daha ittıla hasıl etmiş ve onu müttefîkan tasvib etmiştir. 

27 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (2-VII-1940) saat 15'te Reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede millî emlâk taksitlerinin uzatılması hakkında evvelce teşekkül et
miş olan Parti grubu komisyonunun raporu vardı. 

Bundan evvel söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son haftanın siyasî 
ahval ve hâdisatı hakkında Parti Grubuna uzun ve etraflı izahat vermiş ve bir çok 
hatiblerin aynı mevzu etrafındaki mütalaaları dinlenmiş ve sorulan suallere 
Hariciye vekili tarafından cevab verilerek Hariciye vekilinin beyanatı müttefikan 
tasvib olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye geçilmişsede vaktin gecikmesi dolayısile içtimain 
yalnız bu mevzua münhasır kalması ve diğer maddenin gelecek celseye taliki 
kabul olunarak toplantıya nihayet verildi. 

28 - C.H. Partisi B.M. Meclisi Grubu bugün (9-VII-1940) saat 15'te reis
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplandı: 

Ruznamede; Hazineden vaktile emlâk tefemi etmiş olanlar borcunun daha bir 
müddet tecili hakkındaki komisyon raporu ile Maarif Vekilinden orta tahsil im
tihanlarından bu sene alınan neticilerin izahını isteyen bir sual takriri vardı. 

Millî Emlak Komisyonu raporu münakaşa edilerek kabul ve Hükümete arzı 
tekarrür etmiş ve Maarif Vekili celsede bulunmadığı için Maarife teallûk eden 
sual takriri gelecek haftaki içtimaa tehir edilmiş ve celseye nihayet verilmiştir. 

29 - C.H. Partisi B.M. Meclisi Grubu dün (ll-VII-1940) saat 10'da reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Söz alarak kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, son günlerin siyasî ah
val ve hâdiseleri hakkında uzun ve etraflı beyanatta bulunmuş ve bir çok hatib
lerin bu beyanata muvazi mütaleaları dinlenerek mevzua dair sorulan suallere 
cevab vermiş ve Başvekilin izahatı grup umumî heyetince ittifakla ve alkışlarla 
tasvib ve kabul olunmuştur. 

30 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (7-VIII-1940) saat 11'de reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede orta tahsil imtihanlarının netayicine dair evvelce Bingöl mebusu 
Feridun Fikri tarafından verilmiş bir takrir mevcuttu. Bu takrire ait Maarif 
Vekilinin cevabı dinlenmeden evvel muhterem Başvekil Dr. Refik Saydam son iç-
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timadan beri cereyan eden haricî ahval ve hâdisat hakkında izahat vermek üzere 
kürsüye geldi. Muhterem Başvekilimizin haricî hâdiselere dair toplu ve sarih iza
hatını müteakib temas ettikleri muhtelif meseleler hakkında söz alan bir çok 
hatiblerin beyanatı dinlendikten ve sordukları suallere icabeden cevablar Başvekil 
tarafından verildikten sonra Hükümetin izahatı Umumî heyetçe ittifakla tasvib 
olunarak saat 13 buçukta celseye nihayet verildi. 

31 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (21-VIII-1940) saat 10'da reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakib kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu, haricî siyasetimiz bakımından bizi alâkadar eden son dünya hâdiselerini ve bu 
hâdiseler hakkındaki Hükümetimizin noktai nazarını izah etmiş ve söz alan 
müteaddid hatiblere cevablar vermiştir. Hariciye Vekilinin beyanatı Umumî 
Heyetçe tasvib olunmuştur. Müzakerinin intikal ettiği bazı mevzulara Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Münakalât vekilleri de alâkadar olarak beyanatta bulun
muşlardır. Vaktin gecikmiş olması hasebile Grup ruznamesindeki takrirlerin 
konuşulması ileriki içtimaa bırakılarak riyasetçe saat 13'te celseye nihayet veril
miştir. 

32 - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (11-IX-1940) saat 10'da reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede orta tahsil imtihanlarının netayicine dair evvelce Bingöl 
mebusu Feridun Fikri tarafından verilmiş bir takrir mevcuttu. Bu takrire aid 
Maarif Vekilinin cevabı dinlenmeden evvel Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu son 
içtimadan beri cereyan eden haricî ahval ve hâdisat hakkında izahat vermek üzere 
kürsüye geldi. Hariciye vekilimizin bizi alâkadar eden haricî hâdiselere dair top
lu ve sarih izahatı dinlenmiş ve Umumî Heyetçe tasvib edildikten sonra müteakiben 
söz alan Maarif Vekili, Feridun Fikri'nin takrirlerine cevaben orta tahsil imtihan
larının netayici hakkında umumî ve toplu malûmat vermiş, ve takrir sahibile diğer 
hatiblerin beyanatı dinlendikten ve sordukları suallere icabeden cevablar Maarif 
Vekili tarafından verildikten sonra bu mevzua nihayet verilmiştir. 

Son defa Sayın Başvekil Dr. Refik Saydam söz alarak zelzele mıntıkasında in
şaat için muktazi kereste ihtiyacını karşılamak üzere Ziraat Vekâletince gös
terilecek ormanlardan Kızılay hesabına kesilecek kerestelik ağaçların muamele 
vergisi hakkında bu husustaki kanun intaç edilinceye kadar Maliye vekâletince 
suhulet gösterilmesi Hükümetçe tensib edilmiş olduğu bildirilmiş, bu ve diğer 
meseleler hakkındaki izahatı Umumî Heyetçe tasvib olunarak saat 12,50'de cel
seye nihayet verilmiştir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu 
1- C.H. Partisi Müstakil Grubunun îdare Heyeti ile âzalarının isimleri aşağıya 

yazılmıştır: 
İstanbul 
Konya 
Muğla 
Rize 
Ağrı 

Reisvekili 
İdare heyeti âzası 

Ali Rana Tarhan 
Ali Riza Türel 
Hüsnü Kitaber 
Fuad Sirmen 
Dr. Hüsamettin Kural 
Atıf Akgüç Bursa 
Fazlı Güleç Bursa 
Emin Aslan Tokad Denizli 
Zeki Mesud Alsan Diyarbakır 
Aziz Akyürek Erzurum 
Nakiye Elgün Erzurum 
İzzet Arukan Eskişehir 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 
Şenime Yunus İzmir 
Sadri Ertem Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Ridvan Nafiz Edgüer Manisa 
Kemalettin Kamu Rize 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Nâzım Poroy Tokad 
2- Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğler intişar etmiştir : 
A- C.H. Partisi Müstakil Grubunun, 31-X-1939 tarihinde, reisvekili İstanbul 

mebusu Ali Rana Tarhan'in reisliğinde yapılan toplantıda, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yeni içtima senesi için Müstakil grup idare heyeti âzâlıklarma : Kon
ya mebusu Ali Rıza Türel, Muğla mebusu Hüsnü Kitaba ve Rize mebusu Fuad 
Sirmen intihab edilmişlerdir. 

B- C.H. Partisi Müstakil Grubu umumî Heyeti, 14-VT-1940 cuma günü, reis
vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'm reisliği altında toplanmıştır. 

Parti grubunun bu günkü içtimaında haricî siyaset hakkında Başvekil ve 
Hariciye vekili tarafından verilmiş olan izahat üzerinde müzakerede bulunulmuş 
ve Hükümetin tuttuğu yol ittifakla tasvib edilmiştir. 
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3- Grup namına Mecliste reisvekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan tarafın
dan, muhtelif vesilelerle yapılmış olan beyanat şunlardır : 

A- Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngiltere Krallığı arasın
da imzalanan üç taraflı yardım mukavelesinin tasdiki hakkında kanun münase-
betile (8-XI-1939) : 

Muhterem arkadaşlar; bu gün yüksek tasvibinize arzolunan siyasî vesikalar 
12 mayıs ve 24 haziran tarihlerinde kıymetli Başvekilimizin huzurunuzda vaki 
beyanları üzerine zaten kabul buyurmuş olduğunuz esasların daha vazıh olarak 
tesbit edilmiş imzalı bir şeklinden başka bir şey değildir. O tarihlerde sulh ceb-
hesini takviye için bir korunma tedbiri olarak kabul buyurmuş olduğunuz beyanat 
esas vasıflarını bu gün de muhafaza etmektedir. 

Salahiyetli tedkikınize sunulan muahedenin başlıca karakteristik noktalan 
şunlardır: 

1 - Tamamile tedafüi mahiyettedir. Başkaları ile de sulhu takviye için anlaş
malar akdine mani teşkil etmez. 

2 - Müddeti bu günün hâdiselerine maksur değildir. 
3 - Komşumuz Sovyet Hükümetine karşı takib etmekten ayrılmadığımız 

dostluk siyasetini mahfuz tutmaktadır. 
Muhterem arkadaşlar; bu esaslar hiç kimsenin yurdunda gözü olmayan, 

gayesi huzur ve sükûn içinde inkişaf ile medeniyete hizmet etmekten ibaret bulu
nan, fakat yurdun korunması hususunda gaflet ve ihmali asla tecviz etmeyen 
Cumhuriyet Türkiyesinin ana siyasetine uygundur. Bundan dolayı Cumhuriyet 
Halk Partisi Müstakil grubu bu muahedeyi lüzumlu ve müessir bir emniyet ted
biri olarak tasvib ve takdir ile karşılar (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu muahedenin üç memleket arasında mevcud iyi münasebetleri muhtelif saf
halarda esaslı surette inkişaf ettireceğine de inanıyoruz. 

Bu anlaşma münasebetle dostumuz Fransa'nın ve dostumuz İngiltere'nin 
siyasî şahsiyetleri ve matbuatı tarafından Türkiye ve Türkler hakkında vaki tak-
dirkâr ve kadirşinas beyanat ve neşriyat hepimizi cidden mütehassis etmiştir. Biz 
de bu dost milletlere karşı aynı takdir ve itimad hislerini duymaktayız (Alkışlar). 

B- Millî Korunma Kanunu münasebetile (18-1-1940) : 
Muhterem arkadaşlar, tehlike zamanlarında milletin bütün kuvvetlerini ve 

yurdun bütün iktisadî hareketlerini umumî selâmet hedefine tevcih için, bütün bu 
kuvvetlerden ve hareketlerden milletin nefine azamî istifade temin eden, 
Hükümete yani vazifeler ve istisnaî salâhiyetler veren, Millî Korunma 
Kanununun kabulünü C.H. Partisi Müstakil Grubu da iltizam etmektedir (Bravo 
sesleri). 
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Grubumuzunu kararını bu suretle beyan ettikten sonra bazı noktalar hakkında 
görüşlerini ifade buyurmalarını Hükümetten rica etmek istiyorum : 

1 - Bu kanunun tatbikine ne vakit başlamayı düşünüyorlar? 
2 - Bu kanunun tatbikinde takib edecekleri plân ve bu kanunun tatbikinde 

hâkim olacak zihniyet hakkında Meclisi tenvir buyururlar mı? 
3 - Hususî teşebbüsleri alâkadar edecek esaslı kararlar ittihazından evvel iş 

muhitlerinin mütalealarını münasib surette sormak usulünü ittihaza taraftar mıdırlar? 
C- 1940 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetile (27-V-1940) : 
- Muhterem arkadaşlar; bütçenin fasılları, maddeleri ve bütçe müzakeresi 

münasebeti ile Devlet dairelerinin muhtelif işleri hakkında Grup arkadaşlarım 
varid görecekleri şahsî mütalealarını ayrıca beyan ederler. Bendeniz bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkında Grubumuzun görüşlerini arzedeceğim. 

268 481 000 lira olarak tesbit edilen varidatın istinad ettiği tahminleri 
muvafık bulduk. Masraf bütçesine gelince, Hükümet esbabı mucibesinde (Bu 
sene vaziyet tabii değildir, masrafların bir kısmından kesmeğe mecbur olduk, 262 
000 000'luk bir masraf bütçesi tanzim ettik, bu sene bununla idare edeceğiz, fakat 
varidat bunu karşılamıyor, vergilerde 28 000 000 liralık kadar zamlar ve tevsiler 
yapmak zarureti vardır) diyor. Meclis bu zarureti teslim ediyor. Ve o zam ve tev-
sileri de kabul ediyor. Bütçe encümeni bu zamları ve tevsileri de nazarı itibara 
alarak son yaptığı varidat tahmininde varidatı Hükümetin teklif ettiğinden 6 mil
yon lira fazla ile tesbit ediyor. Bunun karşısında Hükümetle Bütçe encümeni mas
rafta aynı mikdarda zam yapmak hususunda birleşiyorlar. Bunu muvafık bul
muyoruz. Muvafık, bulmadığımız bu masrafların zarurî işler olmadığından dolayı 
değildir. Yani bu 6 milyon lira ile zarurî ve faydalı işler yapılmayacak, lüzumsuz 
işler yapılacak demek istemiyoruz. Biliyoruz ki bu zamlara rağmen memleketin 
ihtiyaçlarından daha bir çokları karşılanmayarak kalmıştır. Memleketin hakikî ih
tiyaçlarını karşılamak için daha pek çok milyonlara ihtiyaç vardır. İktisadî inkişaf 
bunu da temin edecektir. Bizim muvafık bulmadığımız, vaziyette tabiiliğe doğru 
hiç bir inkişaf müşahede edilmediği halde, Millî Müdafaa ihtiyaçlarından başka 
ihtiyaçlar için bütçeye sonradan zam yapılmış olmasıdır. Masraf bütçesinde baş
lıca bir rakam teşkil eden maaş meselesi üzerinde de Grubumuz uzun uzadıya 
müzakerelerde bulunmuştur. Bu hususta en müessir tedbir, Muhterem Baş
vekilimizin bir münasebetle pek yakında bu kürsüden ifade buyurmuş oldukları 
tedbirdir : Kemiyet yerine keyfiyet, halli zarurî olduğu kadar, müşkül ve içtimaî 
cihetinin de daima göz önünde bulundurulması lâzım olan bu mühim meseleyi 
Devletin bütün dairelerinde aynı süratle tatbik edilecek isabetli bir program 
dairesinde intaca muvaffak olmalarını temenni ederiz. 
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Muhterem arkadaşlar; malî muvazene bakımından çok mühim gördüğümüz 
bir noktayı da arzetmeme müsaadenizi rica ederim. Hükümetin esbabı mucibesin-
de bahsettiği ve bu gün muhterem Maliye vekilimizin de hakkında tafsilât verdiği 
fevkalâde tahsisat programının devamına taraftar değiliz. Harp havası içinde fev
kalâde tedbirlere elbette baş vurulur. Fakat tabiî zamanlarda bu gibi tedbirlere 
müracaat usulüne nihayet verilmesi malî selâmetimiz icabıdır kanaatindeyiz ve 
bu kanaatimize muhterem Hükümetin ve Büyük Meclisin iştirak edeceğini ümid 
ediyoruz (Alkışlar). 

D- Dr. Refik Saydam'in haricî siyaset hakkında beyanatı münasebetile 
(12-VII-1940) 

- Muhterem arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti siyasetinin esas vasıflarından 
biri de açık olmasıdır. Muhterem Başvekilimizin daima alâka ile beklenen ve 
itimadla dinlenen beyanatları son hâdiseler üzerinde efkârı umumiyeyi tenvir et
miş bulunuyor. Cumhuriyet Hükümetinin takib ettiği siyaset, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yurdun menfaatine uygun olarak tesbit ettiği veya edeceği siyaset 
olabilir. Yüksek kararlarınızı tatbik etmek şeref ve mesuliyetini deruhde etmiş 
bulunan İcra Vekilleri, tek bir itimad, tek bir teveccüh ararlar : Türk milletinin ve 
onun salahiyetli vekillerinin itimadı ve teveccühü. (Bravo sesleri) Hükümetimiz 
bu gün bunun teyidini arzu ediyor. Refik Saydam Hükümetinin içinde 
yaşadığımız vahim şartların istilzam ettiği basiret, metanet ve isabetle yurdun 
selâmeti için çalışmakta devam edeceğine Grubumuzun itimadını beyan ederim 
(Bravo sesleri) ve daima hayırlı muvaffakiyetler dilerim (Şiddetli alkışlar). 

4 - Sayın grup namına Mecliste Rize mebusu Fuad Sirmen tarafından, Orman 
Umum Müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası münasebetile 
3-V-1940 ve 8-V-1940 tarihinde bazı beyanatta bulunulmuştur. 

Ayrıca Grup âzasından Ziya Karamursal (İstanbul) ile Fuad Sirmen (Rize) ve 
Nâzım Poroy (Tokad) taraflarından, Arzuhal encümeni mukarreratına itirazı havi 
dört takrir verilmiştir. 

Müstakiller 
Büyük Mecliste 4 müstakil mebus vardır : 
Berç Türker Afyon K. İstamat Özdamar Eskişehir 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara Dr. Abravaya Marmaralı Niğde 
Bu zatlardan yalnız Berç Türker, Erzincan zelzele felâketi münasebetile 

yapılan beyanat üzerine ve Millî Korunma Kanunu, Köy Enstitüleri Kanunu ve 
eski hükümlere göre tekaüd edilmiş olanların maaşlarına zam yapılması hakkın
daki kanun ile 1940 bütçe müzakereleri esnasında söz alarak bazı mütalealar it-
yan etmiştir." 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 
Müstakil Grup ve Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışmaları 
(12 Kasım 1940-10 Kasım 1941) °8 

Cumhuriyet Halk 
eder: 
Dr. Ahmed Fikri Tüzer 

Mümtaz Ökmen [1] 
Dr. Zihni Ülgen 
Ali Rıza Erem 
İskender Artım 
Gl. Zeki Soydemir 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

1. Umumî İdare Heyeti 
Partisinin umumî idare heyeti aşağıdaki zatlardan teşekkül 

Erzurum Genel 
Sekreter 
Ankara mebusu 
Bolu 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 

Şevket Erdoğan 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 

Tevfik Fikret Sılay 
Hamdi Yalman 
C. K. İncedayı [2] 
Sırrı Day [3] 
Halil Türkmen 

Gümüşane mebusu 
İstanbul 
İstanbul 

Konya 
Ordu 
Sinob 
Trabzon " 
Zonguldak " 

[1] 26.XI.1940 tarihinde Ticaret vekilliğine tâyin edildiğinden yerine Elâzığ 
mebusu Fethi Altay; 

[2] 20.XIJ940 tarihinde Münakalât vekilliğine tâyin edildiğinden yerine 
Maraş mebusu Hasan Reşit Tankut getirilmişlerdir. 

[3] 31.VII. 1941 tarihinde İktisat vekilliğine tâyin edilmiştir. 

a- Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grubu İdare heyeti âtideki zatlardan 
müteşekkildir: 

Âza Hilmi Uran 
Hasan Saka 
Abdülhak Fırat 
Şükrü Koçak 
Emin İnankur 
Rasih Kaplan 

Seyhan 
Trabzon 
Erzincan 
Erzurum 
İçel 
Antalya 

Reis vekili 
>» ?> 

Kâtip 
» 

Veznedar 
Âzâ 

Feridun Fikri 
Atıf Tüzün 
İsmet Eker 
Necip Ali Küçüka 
Refik İnce 

Bingöl 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Manisa 

b- Parti Grubunun faaliyeti hakkında aşağıdaki tebliğler matbuatta intişar et
miştir : 

1. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (12.XI.1940) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Evvelce verilmiş olup ruznamede mevcut Maliye ve İktisat vekâletlerini 
alâkalandıran iki takririn cevaplan taallûk ettikleri vekiller tarafından gelecek iç-

108 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- içtimâ: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 
T.B.M.M. Matbaası. 477-481 ss. 
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timada Umumî Heyete arzedileceği Riyaset tarafından bildirildikten sonra söz 
alan Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu kürsüye gelmiştir. İzahatmın mevzuunu 
Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu son tatil kararının mebdeindenberi geçen 
zaman zarfındaki siyasî ahval ve hâdisat teşkil etmiştir. Bu hâdise ve meseleleri, 
Türkiye'nin durumunu ve takip etmekte olduğu umumî siyaseti yakından ve 
uzaktan alâkalandıran bütün cihetleri iki saat kadar süren bir zaman zarfında 
Hariciye vekilimiz izah etmiş ve ondan sonra söz alan hatiplerin bu meselelere ve 
Hükümete tevcih ettikleri suallere Başvekilimiz Dr. Refik Saydam bizzat cevap 
vererek icabeden izahatta bulunmuştur. 

İzahat ve beyanat tamamen Umumî Heyet tarafından tasvip olunarak saat 
17, 45'te celseye nihayet verilmiştir. 

2. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (19.XI.1940) salı günü saat 15'te 
Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam 
vaziyeti hazıranm icab ettirdiği bazı husus hakkında Koordinasyon heyetinin alın
masına lüzum gördüğü kararlar Millî Korunma Kanunundan bazı maddelerin 
tadiline lüzum gösterir mahiyette olduğundan bahisle bu bapta Büyük Millet 
Meclisine takdim edilecek kanun projesinin evvelemirde Grup İdare Heyetince 
teşkil edilecek bir komisyonda tezekkür edilmesi hususunu muvafık telâkki et
mekte olduğunu bildirmiş ve Millî Korunma Kanununun tanziminde olduğu gibi 
böyle bir komisyonun teşekkülüne Grup Umumî Heyetinin muvafakatini istemiş
tir. Grup Umumî Heyeti Başvekilin bu teklifini müttefikan tasvip etmiştir. 

Bundan sonra ruznamede mevcut takrirler okunmuştur. Bu takrirlerden birisi, 
son defa mer'iyet mevkiine giren muamele vergisi kanununun küçük büyük her-
nevi tabak esnafını şümulüne almakta olduğundan ve bu halin bilhassa muamele
si basit ve kazancı mahdut olan esnafa iztirap vermekte bulunduğundan bahisdi. 
Sahipleri tarafından şifahen de izah edilen takrire cevap veren Maliye Vekili Fuad 
Ağralı, bu vaziyetin Hükümetçe de nazara alındığını ve bu kabîl esnafın vergiden 
muaf tutulması hakkında tanzim edilen kanun lâyihasının Meclise takdim edil
diğini; bu itibarla arkadaşların arzulan hâsıl bulunduğunu ifade etmiştir. 

Maden şirketlerinde çalışan amelenin iş esnasında iş yüzünden gördüğü zarar
ların tazmini ve Antalya'da çalışan bir maden şirketinden uzunca bir müddet üc
retlerini alamamakta oldukları anlaşılan amele hukukunun Hükümetçe siyaneti 
lüzumu hakkındaki iki takrire de İktisat Vekili Hüsnü Çakır tarafından icabeden 
izahat verilmiş ve vekâletçe alındığı anlaşılan tedbirler Grup Umumî Heyetince 
tasvip edilmiştir. 

Ruznamede başka madde bulunmaması hasebile Riyasetçe celseye 16.30'da 
nihayet verilmiştir. 
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3. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (20.XI.1940) saat 16'da Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın riyasetinde, Hükümetin talebi üzerine, bu 
hafta içinde ikinci bir içtima aktetmiştir. 

Dünya ahvalinin gösterdiği lüzum üzerine Hükümetçe alınması münasip ve 
hattâ zarurî addedilen âcil yeni tedbirler bu içtimain müzakere mevzuunu teşkil 
etmiştir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam kürsüye gelerek bu hususta Hükümetin düşün
düklerini izah etti. Söz alan bir çok hatipler aynı mevzu üzerinde fikir ve 
mütalâalarını beyan ettikten sonra Başvekil tekrar söz alarak sorulan suallere 
cevap olarak beyanatta bulunmuş ve Hükümetin teklifi Umumî Heyetçe ittifakla 
tasvip edilmek suretile celseye nihayet verilmiştir. 

4. - C.H.P. Grup Umumî Heyeti bugün (26.XI.1940) saat 15'te Reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
son 15 günlük dünya siyasî hâdiselerinden bizi alâkadar edenleri izah etmiş ve bu 
mevzular etrafında müteaddit mebuslar tarafından sorulan suallere tatmin edici 
cevaplar vermiştir. 

Ruznamede başka madde olmadığı için Riyasetçe saat 16'da celseye nihayet 
verilmiştir. 

5. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (3-XII-1940) salı günü saat 15'te 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Parti nizamnamesinin 131 ve 132 nci maddeleri hükmünce her İçtima senesi 
için yeniden teşkili icabeden Haysiyet Divanının seçilmesi bu İçtimain ruz-
namesini teşkil ediyordu. 

Yapılan intihap neticesinde aşağıda isimleri yazılı yedi âzânın ekseriyet kaza
narak Haysiyet Divanı âzâlığına seçildikleri anlaşılmış ve intihap neticesi Umumî 
Heyete arzedilmekle celseye nihayet verilmiştir. 

Dr. Mustafa Cantekin Çorum 
İsmail Kemal Alpsar Çorum 
Dr. İbrahim Tali Öngören Diyarbakır 
Ali Rana Tarhan İstanbul 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Erel İstanbul 
Receb Peker Kütahya 
Gl. Naci Eldeniz Seyhan 
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6. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti (10-XII-1940) salı günü saat 15'te 
Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteakip kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
son 15 günlük siyasî hâdiseler arasında bizi alâkadar edenleri izah etmiş ve bazı 
hatipler tarafından sorulan suallere cevaplar vermiştir. 

Bunu mütaakıp Millî Korunma Kanununun tadiline dair Parti Komisyonu 
tarafından hazırlanmış olup bugünkü ruznamede dahil bulunan raporun müza
keresine geçilmiş ve raporun müzakeresi sonunda Millî Korunma Kanununun 
tadil edilecek maddeleri ve onların ne şekilde tadil edilecekleri hakkında prensip 
kararlan alınmıştır. 

Ruznamede başka madde olmadığı için Riyasetçe saat 18,30'da celseye 
nihayet verilmiştir. 

7. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (17-XII-1940) saat 15'te Reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede, deri ithal işinin Hükümetçe ele alınması hakkında, Denizli 
mebusu Tahir Berkay tarafından verilmiş bir takri* mevcuttu. 

Takririn okunmasını mütaakıp kürsüye gelen Ticaret Vekili Mümtaz Ök-
men'in Millî Korunma Kanunu tadil projesi mevkii tatbika konduğu zaman bu ve 
buna mümasil ihtiyaçların teminin Hükümetçe derpiş edileceği hakkındaki, 
beyanatı umumiyetle tasvip olunmuş ve ruznamede müzakere edilecek başka 
madde olmadığından Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

8. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (24-XII-1940) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu'nun izahatından başka bir 
şey yoktu. Celse açılır açılmaz Hariciye Vekili kürsüye gelerek son izahatından 
beri geçen 15 gün zarfında memleketimizin haricî siyasetiyle alâkalı olan bütün 
siyasî mesele ve vaziyetler hakkında bir saat kadar süren izahatta bulundular. Bazı 
hatipler tarafından sorulan suallere iktiza eden cevaplan verdikten sonra Umumî 
Heyetçe beyanatı tasvip olunarak celseye nihayet verildi. 

9. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (11-III-1941) salı günü saat 15'te Reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplanmıştır : 

Celse açılır açılmaz ilk defa söz alan muhterem Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam Büyük Millet Meclisinin kış tatiline karar verdiği tarihten beri geçen iki ay
dan fazla müddet zarfında memleketi alâkadar eden bütün haricî hâdisat ve 
mesaile dair mufasal izahatta bulundular. 
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Başvekili mütaakıp söz alan bir çok hatipler tarafından bu hâdisat ve mesaile 
dair serdedilen fikirlere ve bu izahat arasında Hükümete tevcih ettikleri suallare 
alâkadar vekiller ve bizzat Başvekil tarafından icabeden cevaplar verilmiş ve 
mütemmim izahatta bulunulmuştur. 

Ruznamede başka müzakere edilecek madde olmadığından Başvekilimizin 
izahatı tasvip olunarak saat 19'u 10 geçe celseye nihayet verilmiştir. 

10. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (18-111-1941) salı günü saat 
15'te Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm Reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağ tarafından verilip 
Kızılay Cemiyeti Merkez veznesinde meydana çıkarılan suiistimal etrafında 
mübalâğalı rakamlar işitilmekte olduğu için bunun hakiki miktarı hakkında 
Hükümetin izahat vermesini isteyen bir takrir vardı. 

Takririn okunmasını mütaakıp Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Hulusi 
Alataş kürsüye gelerek keyfiyeti berveçhi âti izah etmiştir : 

1. Kızılay Cemiyetinin merkez veznesinde filhakika geçen şubat ayı içinde bir 
ihtilas meydana çıkarılmıştır. Bunun tahakkuk halinde olan miktarı 29 bin liradır. 
Ve 16 bin liralık bir miktar üzerinde de tahkikat ve tetkikat devam etmektedir. 

2. İhtilas; tediye senetleriyle bunların tediye edildiklerine dair alınması lâzım-
gelen makbuzlar üzerinde tahrifler yapmak suretiyle ve Kızılay tarafından vergi 
tahsil şubesine yatırılacak meblâğlara ait evrakı gene tahrif yapmak suretiyle ve 
Kızılay tarafından vergi tahsil şubesine yatırılacak meblâğlara ait evrakı gene tah
rif ederek bu mebaliğe tahsil şubesine daima daha az yatırmak suretiyle ceste ces
te ve devamlı bir halde yapılmıştır. 

3. Bu işe mütecasir oldukları gene cemiyetin kendi kontrolü neticesinde mey
dana çıkan merkezi umumi vezne kâtibi Sami ile muhasebe kâtiplerinden Şemset
tin Cemiyet idare heyetinin talebi üzerine müddei umumilikçe der'akap tevkif 
edilmişlerdir. 

4. Keyfiyete ittilâ hâsıl edilir edilmez mütecasirler hakkında bir taraftan taki
bata tevessül edildiği gibi aynı zamanda keyfiyet gazetelerle de olduğu gibi umu
mun ıttılaına arzedilmiştir. 

5. Şayanı teessür olan bu ve buna mümasil hâdiselerin tekerrür etmemesi için 
Kızılay Cemiyetince yeni tedbirler alınmıştır. 

Hükümetin izahı grup umumî heyetince tasvip edilmiş ve ruznamede başka 
madde olmadığından Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 
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11. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (25-111-1941) salı günü saat 
15'te Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu; son 15 günlük siyasî hâdiseler arasında bizi alâkadar edenleri izah ettikten ve 
bu mevzulara müteallik olarak söz alan hatiplerin beyanatına ve sordukları sual
lere icabeden cevabî izahatta bulunduktan sonra ruznamede müzakere edilecek 
başka madde kalmadığından saat 16,30'da celseye nihayet verildi. 

12. - C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (l-IV-1941) salı günü 
saat 15'te Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp söz alarak kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik 
Saydam Hükümetçe şekerin bugünkü satış bedeline 10 kuruş zam icrası düşünül
düğünü ve bu 10 kuruştan üç kuruşunun vaziyet dolayısiyle artmış olan istihsal 
masraflarını karşılayacağının hesap edildiğini bildirmiş ve Parti umumî heyetinin 
bu zamma muvafakatini istemiştir. Grup Umumî Heyeti Başvekilin teklifini müt-
tefikan kabul etmiş ve bunu mütaakıp ruznameye geçilmiştir. 

Ruznamede Hükümete tevcih edilmiş iki sual takriri vardı. Bunlardan birisi 
bir subaym geceleyin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesine taarruz ettiği ve bir bek
çiyi öldürdüğü şayiasmın ne dereceye kadar doğru olduğunu Adliye vekilinden 
soran takrir idi. Adliye, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri tarafından verilen 
izahattan fakülte kapısına böyle bir taarruzun vukubulduğu ve subay tarafından 
bir mahalle bekçisinin yaralandığı ve fakat hâdiseye Merkez Kumandanlığınca ve 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğince derhal el konduğu ve askerî mahkemece in
zibatî bir ceza olmak üzere askerlikten hemen tardedilmiş olan subayın halen de 
müddeiumumilikçe mevkuf bulundurulduğu anlaşılmış ve Hükümetin bu baptaki 
izahatı tasvip edilmiştir. 

İkinci takrirde Çeltik Kanununun tatbikatta şimdiye kadar verdiği neticenin 
ve sıtma mücadele mıntıkalarında çeltik zeriyatmdan umumî sıhhatin ne dereceye 
kadar müteessir olmakta bulunduğunun Ziraat ve Sıhhat vekillerince izah edil
mesini isteyen bir takrir idi. Takririn okunmasını mütaakıp mevzu hakkında bir
birini takiben izahatta bulunan Ziraat ve Sıhhat vekilleri elde bulunan kanuni 
mevzuatın pirinç zeriyatile umumi sıhhatin korunmasını telif bakımından kifayet
sizliği görülmekte olduğu için Hükümetçe bu ciheti tamamlayan tadilâtın yakın
da Büyük Millet Meclisine arzedileceği bildirilmiş ve bu mevzu etrafında söz 
alan bir çok hatipler bu tadilâtın acilen getirilmesi hususunda Hükümetle hemfikir 
bulunmuşlardır. 

Ruznamede başka madde olmadığı için Riyasetçe celseye 14.45'te nihayet 
verilmiştir. 
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13. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (8-IV-1941) salı günü saat 
15'te Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'mn Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
son günlerde inkişaf eden siyasî ve askerî hâdiseler hakkında beyanatta bulunmuş 
ve bu izahatı Umumî Heyetçe tasvip olunarak ruznamenin diğer maddesine geçil
miştir. 

Bu maddede Kütahya mebusu Alâettin Tiridoğlu ve Bursa mebusu Nevzad 
Ayaş'ın asker ailelerine yardım hususunun kanunlaştırılması hakkındaki takrirleri 
vardı. Heyeti Umumiyece bu işi tetkik etmek üzere Parti idare heyeti tarafından 
bir komisyon teşkili karar altına alınarak ruznamede başka madde olmadığından 
riyasetçe celseye nihayet verildi. 

14. - C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (15-IV-1941) salı günü 
saat 15'te Reis Vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
bizi uzaktan, yakından alâkadar eden siyasî hâdiselerin son inkişaf safhalarını 
izah etmiş ve bu meyanda bazı hatipler tarafından sorulan suallere de cevaplar 
vermiştir. 

Grup umumî heyeti Hükümetin beyanat ve izahatını tamamiyle tasvip etmiş
tir. Bunu mütaakıp ruznameye geçilerek Trakya ve İstanbul'dan Anadolu içeri
sine geçmek isteyen ve bir kira evinde oturan kimselerle ev sahipleri arasında kira 
ve konturat yüzünden çıkan meselelerin gittikçe büyümekte olduğuna Hükümetin 
dikkatini çeken takrir okunmuştur. 

Hükümet bu mesele etrafında tetkikat yapacağını ve kimsenin mağduriyetine 
meydan vermeyecek kanuni tedbirler ittihaz edeceğini Grup umumî heyetine bil
dirmiştir. 

Ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 
15. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (29-IV-1941 salı günü) saat 

15'te Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'mn Reisliğinde toplandı: 
İlk defa Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu söz alarak son iki haftanın askerî ve 

siyasî harekât ve hâdisatı hakkında mufassal izahat verdi. Bu mevzua dair söz 
alan hatiplerin mütalâatı ve sorulan suallere Hariciye vekilinin cevaplan dinlen
dikten sonra ruznameye geçildi. 

İkinci mesele olarak Diyarbakır mebusu General Kâzım Sevüktekin'in tay
yareciliğe ait askerî mevzuatımıza dâir Millî Müdafaa Vekâletine tevcih edilmiş 
sual takriri okundu. Millî Müdafaa Vekilinin ve diğer hatiplerin aynı mevzua 
müteallik beyanat ve izahatı dinlendikten ve sorulan bir çok suallere Millî 
Müdafaa Vekili tarafından icabeden cevaplar verildikten sonra saat 18,10'da cel
seye nihayet verildi. 
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16. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (6-V-1941) salı günü saat 15'te Reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'in Riyasetinde toplandı: 

Gelse açılınca söz alan Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu son dünya siyasî 
hâdiseleri ve bunlar hakkındaki Hükümetimizin görüş şekilleri üzerinde verdiği 
izahatla Grup Umumî Heyetini tenvir etmiş ve ruznamede başka madde olmadığı 
için Riyasetçe saat 16'da celseye nihayet verilmiştir. 

17. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (13-V-1941) salı günü saat 
15'te Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm Reisliğinde toplandı: 

Ruzname, Hariciye Vekilimizin Umumî Heyete vereceği izahattan ibaretti. 
Bu maksatla Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ilk defa söz alarak kürsüye geldi. 
Türkiye'yi alâkalandıran hâdise ve vakalara mütaallik izahatmı Umumî Heyet 
dikkatle takip etti. Hariciye Vekilinin bir saat kadar devam eden bu izahatından 
sonra Muhterem Başvekilimiz Doktor Refik Saydam söz alarak verilen izahatı 
hulâsa ve teyit eden beyanatta bulundular ve Umumî Heyetin sürekli alkışlariyle 
içtima nihayete erdi. 

18. - C.H. Partisi Meclis Grubu bugün (3-VI-1941) salı günü saat 15'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'in Riyasetinde toplandı: 

Ruznamede Hariciye Vekilinin haricî hâdiseler hakkında vereceği izahat ile 
Millî Müdafaa ve Maarif vekillerine tevcih edilmiş bir sual takriri vardı. 

Celse açılınca kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu son üç haftalık 
siyasî hâdiseler hakkında grup umumî heyetini etraflı izahat ile tenvir etmiş ve 
bazı hatiplerin bu mevzular üzerindeki suallerine cevaplar vermiştir. 

Vaktin gecikmiş olması itibariyle ruznamedeki sual takriri başka bir içtimaa 
bırakılarak riyasetçe celseye saat 19,30'da nihayet verilmiştir. 

19. - Meclis Grubu bugün (10-VI-1941 salı günü) saat 15'te Reis vekili Trab
zon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Antalya mebusu Türkân Örs tarafından Millî Müdafaa ve Maarif 
vekillerine tevcih edilmiş müşterek bir sual takriri mevcut idi. 

Celse açılınca söz alarak kürsüye gelen takrir sahibi maksat ve mütalâalarını 
tafsilen izah etmiş ve onu mütaakıp Millî Müdafaa ve Maarif vekilleri de bu 
hususta lâzımgelen izahat ve beyanatta bulunmuşlardır. Bu mevzua dair kanaat ve 
fikirlerini dermeyan eden bazı hatipler de dinlendikten sonra ruznamede başka 
madde olmadığından saat 16'de celseye nihayet verilmiştir. 

20. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (17-VI-1941) salı günü saat 15'te Reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Ruznamede Hükümetçe umumî müfettişliklerin devamı, ilgası veya taaddüdü 
hususunda ne fikir beslenmekte olduğuna ve Türkiye'nin bir çok vilâyetlere ay-
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olarak devam edegelen bugünkü idaresi yerine hususî idareler hukuk ve vazifeleri 
baki kalmak üzere yeni teşekkül lüzumuna kanaat bulunup bulunmadığına dair 
Dahiliye Vekiline tevcih edilmiş bir sual takriri vardı. Takririn okunmasını 
mütaakıp kürsiye gelen Dahiliye Vekili Faik Öztrak bu mevzular üzerinde 
Hükümetin ötedenberi meşgul olduğunu ve nitekim bütçe müzakereleri sırasmda 
da aynı hususları Hükümet adma saym Başvekil izah etmiş olup kendisinin bugün 
bu izahata ilâve edilecek bir fikri olmadığını ve dünya siyasî durumu normal bir 
hâle gelmedikçe bu mevzular üzerinde Hükümetçe bir tedbir almaya tevessül 
edilmenin münasip olmayacağını izah etmiş ve Grup Umumî Heyetince Dahiliye 
Vekilinin bu izahatı tasvip olunmuştur. 

Ruznamede başka bir madde olmadığı için Riyasetçe celseye nihayet veril
miştir. 

21. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (18-VI-1941) çarşamba günü saat 17'de 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede yalnız Almanya ile müzakeresi bu defa ikmal ve intaç edilmiş 
olan dostluk muahedesi vardı. 

Bu maksatla söz alarak kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu bu 
muahedenin bidayetten beri geçirmiş olduğu müzakere safahatma ait beyanatta 
bulunmuş ve imzası takarrür eden muahede metnini okuyarak bu vesikamn 
mahiyet ve gayesi üzerinde etraflı izahat vermiştir. 

Hariciye Vekilini mütaakıp söz alan bir çok hatiplerin beyanatına ve sorduk
ları suallere bizzat Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından verilen cevaplar dinlen
dikten sonra muahedenin imzası teklifi reye konulmuş ve Umumî Heyetin tam it
tifakı ile ve sürekli alkışlarla kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir madde olmadığından saat 19'da celseye nihayet veril
miştir. 

22. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (24-VI-1941) salı günü saat 
15'te Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede sivil sıhhat teşkilâtı ile ordu sıhhat teşkilâtının ve adlî tababet teş
kilâtının bugünün ihtiyacına cevap verecek durumda olup olmadığı hakkında 
Hükümete tevcih edilmiş bir sual takriri vardı. Bu takrire alâkadar Adliye, Millî 
Müdafaa ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekilleri Hükümet adına cevap verdikten 
sonra bir çok hatipler aym mevzular hakkında ve bu münasebetle de memleketin 
umumî sıhhat durumu ve onun müstakbel inkişafı tedbirleri üzerinde faydalı bir 
çok mülâhazalar dermeyan etmişlerdir. Hatiplerin beyanatmı ve vekillerin nihaî 
izahatını mütaakıp ruznamede başka madde de bulunmadığı cihetle Riyasetçe cel
seye nihayet verilmiştir. 
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23. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (l-VII-1941) salı günü saat 15'te Trabzon 
mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede Refah vapurunun batmasına ait Kütahya mebusu Dr. Ali Süha 
Delilbaşı tarafından verilmiş bir takrirle İstanbul mebusu Gl. Kâzım Karabekir 
tarafından francala ve kahve tevziine ait Ticaret vekâletine hitaben verilmiş sual 
takriri ve üçüncü madde olarak asker ailelerine muavenet mevzuunu tetkik etmek 
için Umumî Heyet karariyle teşekkül eden Parti grubu komisyonunun raporu vardı. 

Celsenin açılmasını mütaakıp Başvekil Dr. Refik Saydam ilk defa söz olarak 
Hükümetin meşgul olduğu bugünkü siyasî meselelere dair kısa bir izahatta bulun
muş ve noktai nazarı Grubun umumî tasvibine iktiran etmiştir. Bundan sonra 
Refah vapurunun ne suretle batmış olduğuna dair yukarıda zikri geçen takrir 
üzerine müzakere açılmış ve ilk defa Millî Müdafaa Vekili Saffet Ankan bu 
meseleye ait uzun ve etraflı izahat vermiştir. Vekili mütaakıp söz alan bir çok 
hatiplerin mütalâa ve tenkitlerine bizzat Başvekil Doktor Refik Saydam ve Millî 
Müdafaa Vekili tarafından cevap verildikten sonra bu mevzua ait takrirler okunarak 
Hükümetin yapmakta olduğu tahkikatın neticesinde intizara karar verilmiştir. 

Üçüncü mevzu olarak İstanbul mebusu General Kâzım Karabekir'in Ticaret 
Vekâletine tevcih edilen takriri üzerine müzakere açılmış ve Ticaret Vekili Müm
taz Ökmen bu takrirde mevzuubahis olan meseleler hakkında etraflı beyanatta 
bulunmuş ve sual sahibi ile diğer hatipler de mütalâalarını söylemişlerdir. Grup 
aynı zamanda asker ailelerine yapılması icabeden muavenet hakkındaki komis
yon raporunu vaktin geç olması dolayısiyle perşembe günü ayrıca bir toplantı 
yapılarak müzakere edilmesine karar vermiş ve saat 19 buçukta celseye nihayet 
verilmiştir. 

24. - C.H.P. Meclis Grubu bugün (3-VII-1941) saat 9,30'da Reis vekili Sey
han mebusu Hilmi Uran'in Reisliğinde fevkalâde olarak toplanmıştır : 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, Par
ti Umumî Heyetinin geçen salı günkü celsesinde cereyan eden müzakerelerden 
sonra Millî Müdafaa Vekili Saffet Ankan'in vekillikten affını rica ettiğini beyan 
ederek mumaileyh hakkında Parti Grubu Umumî Heyetinin hakikî temayülünü 
öğrenmek istediğini ve bunun gizli reyle bildirilmesini rica etmiştir. 

Başvekilin bu beyanatı üzerine Riyasetçe Grup Umumî Heyetinin Millî 
Müdafaa Vekili Saffet Ankan hakkında gizli reyini kullanması teklif edilmiş ve 
intihap daireleri sırasınca birer birer isimleri okunarak bizzat reylerini kullanan 
223 mebustan 14'ünün muhalif olarak verdiği reye mukabil Grup Umumî 
Heyetinin 209 reyle Millî Müdafaa Vekiline itimat beyan ettiği anlaşılmıştır. 
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Bunu mütaakıp ruznamesine geçen Heyet, asker ailelerine yardım mevzuu 
üzerinde tetkikat yapan Parti Komisyonu raporunun müzakeresine başlayarak bu 
mevzu üzerinde mütalâa dermeyan eden bir çok hatipleri ve bugünkü kanunun 
tatbik edilegelmekte olan şekillerini izah eden Dahiliye Vekilini dinledikten son
ra asker ailelerine yapılacak yardıma daha semereli şekiller verilmesi mütalâasını 
ve bu dairede bir kanun lâyihası tanzimi ile Meclise getirilmesi ricasını dermeyan 
etmekte bulunan Komisyon raporunun Hükümete tevdiini kabul etmiş ve celseye 
nihayet verilmiştir. 

25. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (5-VIII-1941) salı günü saat 15'te 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp söz alan Millî Müdafaa Vekili Saffet Ankan 
kürsüye gelerek Refah vapuru faciası hakkında evvelce başlamış olan idarî tah
kikatın şimdi işin mahiyeti itibariyle askerî mahkeme tarafından adlî tahkikat saf
hasına intikal etmiş olduğunu ve Refah varupu şühedasına mahsus olmak üzere 
subay, erbaş, talebe, er farkı gözetilmeksizin her birinin kanuni varislerine dörder 
bin ve kurtulanlardan subaylara sekizer yüz, erbaş ve talebelere dörder yüz ve er
lere yüzer lira verilmesinin karar altına alındığını ve ita emirlerinin tanzim edil
miş bulunduğunu Umumî Heyete arzetti. 

Ondan sonra Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu söz alarak bir aydan fazla bir 
devreye ait siyasî ahval ve vakalar ve memleketin siyasetiyle alâkadar hâdiseler 
hakkında tafsilâtlı izahatta bulundu. Âzâdan bazıları tarafından sorulan suallere 
cevap verdikten sonra beyanatı Umumî Heyetin tasvibiyle neticelendi. 

Ruznamenin son maddesini, 19 mayıs gençlik bayramı münasebetiyle Cum
huriyet gazetesinde çıkmış olan "Gençliği övüş" mevzulu bir makalenin adlî 
bakımından geçmiş Türk nesillerini tahkir mânasını tazammun eden bazı fıkraları 
mevcut olup olmadığına dair Kastamonu mebusu Abidin Binkaya'nın Adliye 
vekâletine tevcih etmiş olduğu sual takriri teşkil ediyordu. 

Takrir sahibinden sonra söz alan Adliye Vekili Hasan Menemencioğlu kür
süye gelerek mevzuubahis makalenin adlî makamlarca icabeden tetkiki yapıl
dığını ve bu makaleden geçmiş Türk nesilleri hakkında hakaret mânasını tazam
mun eden ve o sebeple tahkikatı icabettiren bir mâna ve maksat mevcut olmadığı 
neticesine varıldığını izah etti. 

Bu mevzua dair söz alan hatiplerin mütalâa ve tenkitleri de dinlendikten son
ra ruznamede bir şey kalmadığından saat 17,45'de celseye nihayet verildi. 

26. - C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (16-IX-1941) saat 
15'te Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Ura'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp ilk kürsüye gelen Millî Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan Refah vapuru faciası hakkında cereyan etmekte bulunan adlî tahkikat 
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üzerinde durup umumî heyeti tenvir etmiştir. Millî Müdafaa Vekilinin izahatına 
nazaran adlî tahkikat tabii seyrini takib etmektedir. 

Millî Müdafaa Vekilinin izahatını mütaakıp kürsüye gelen Hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu son haftalar zarfında cereyan etmiş olan dünya siyasî 
hâdiselerinden Grup umumî heyetinin mufaslah izahatla haberdar etmiş ve bazı 
hatipler tarafından bu mevzular üzerinde sorulara cevaplar vermiştir. 

Hariciye Vekilinin izahatından sonra Grup umumî heyeti ruznamesinin diğer 
bir maddesini teşkil eden Bursa mebusu General Naci Tınaz'in Hükümete tevcih 
etmiş olduğu sual takririnin müzakeresine geçmiştir. 

İhtikâra karşı Hükümetin ne gibi tedbirler almakta olduğunun izahını isteyen 
bu takrire cevap vermek için Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen kürsüye gelmiş ve 
hayat pahalılığı ve ihtikâr mevzularının ehemmiyeti, bütün memleketi alâkadar 
etmesi ve nihayet fertleri olduğu kadar bazı zümreleri de töhmet altında bulun
duran bir hâdise olması itibariyle mevzuun çok duran bir hâdise olması itibariyle 
mevzuun çok etraflı ve çok açık olarak izah edilmesi lüzumuna işaretle evvelâ 
hayat pahalılığını ve ihtikârı tevlit eden âmilleri, sonra bunlara karşı alınması 
gereken tedbirleri ve nihayet bugünkü tatbikat ile ne yolda çalışılmakta olduğunu 
izah etmiştir. 

Vekil ihtikâra mevzu olan maddeleri ithal eşyası, memleket mahsûlleri ve 
nihayet sanayi mamûlâtı olarak üçe ayrılmış ve her biri üzerinde fıat tezayüdüne 
âmil olan anasın tahlil etmiştir. 

Vekil bundan sonra ithalât eşyasının menşelerinde de çok pahalı olduğunu, 
orada maliyetin arttığını, beynelmilel nakil ücretlerinin % 300 ve sigorta ücret
lerinin daha fazla tezayüd ettiğini rakkamlarla izah etmiş ve bu sebeplerle bir çok 
ithal maddelerinin daha hiç bir ihtikâra mevzu olmadan sif kıymetlerinin bir, iki 
ve hatta üç misli arttığını söyleyerek fiat tereffünün bu kısmının tabii ve gayri 
kabili içtinap olduğunu izah etmiş ve bundan sonraki fiat temevvüç ve teref-
fulerine karşı yapılan mücadeleyi tebarüz ettirmiştir. 

Memleket mahsullerinin Hatlarındaki tereffüe âmil olan sebepleri izahtan 
sonra yeni mahsule daha tarlada iken kıymet konulduğunu pirinç, fasulye, nohut, 
mercimek, yağ gibi ana ihtiyaç maddeleri üzerinde bundan böyle ihtikârın iş
lemesine imkân bırakılmadığı kanaatinde bulunduğunu ve çünkü bu maddelerin 
istihlâk mıntıkasında da azim fiatlan tâyin edilmiş ve bir taraftan da ofislerce bu 
fiatla mubayaaya başlanmış olduğunu ifade etmiştir. 

Pamuk ipliği, kaput bezi ve alelûmum mensucat üzerindeki şikâyetleri yerin
de bulan vekil, İktisat ve Ticaret Vekâletlerinin bu mevzuu ele aldıklarını, İktisat 
Vekâletinin hususi fabrikalarca imâl edilen pamuk ipliğine, kaput bezine el koy
duğunu ve diğer mensucata el koymaya salâhiyet aldığını ifade etmiştir. 
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Mevzuun bir kaç vekâleti alâkadar eden umumî kısmı üzerinde Başvekil Dok
tor Refik Saydam dahi heyete esaslı izahat vermiştir. 

Hükümetin bu beyanatı Grup Umumî Heyetince müttefikan tasvip olunmuş 
ve saat 20'de Riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu 
1. C.H. Partisi Müstakil Grubunun İdare Heyeti ile âzalarının isimleri aşağıya 

yazılmıştır: 
Reis vekili 
İdare heyeti âzası 

Ali Rana Tarhan İstanbul 
Ali Rıza Türel Konya 
Hüsnü Kitaba Muğla 
Fuad Sirmen Rize 
Hüsamettin Kural Ağrı 
Atıf Akgüç Bursa 
Fazlı Güleç Bursa 
Emin Aslan Tokad Denizli 
Zeki Mesud Aslan Diyarbakır 
Aziz Akyürek Erzurum 
Nakiye Elgün Erzurum 
İzzet Arukan Eskişehir 
Ahmed Şükrü Esmer İstanbul 
Ziya Karamursal İstanbul 
Şehime Yunus İzmir 
Sadri Ertem Kütahya 
Emrullah Barkan Malatya 
Rıdvan Nafiz Edgüer Manisa 
Kemalettin Kamu Rize 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Nazım Poroy Tokad 
2. Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliği 
A) 1.XI. 1940 cuma günü saat 14'de, Reis vekil 

Tarhan'ın reisliği altında toplanan C.H.R Müstakil Grubu Umumî Heyeti, Grup 
İdare Heyeti âzâlıklanna Konya mebusu Ali Rıza Türel, Muğla mebusu Hüsnü 
Kitaba ve Rize mebusu Fuad Sirmen'i seçmiştir. 

B) C.H.P. Müstakil Grubu Umumî Heyeti, 18.VI.1941 çarşamba günü, Reis 
vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın reisliği altmda toplanmıştır. 

er intişar etmiştir: 
İstanbul mebusu Ali Rana 
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Hariciye Vekili tarafından Parti Grubunun bugünkü içtimaında ve onu 
mütaakıp Müstakil Grup Umumî Heyetinde verilen izahat üzerine müzakere 
cereyan etmiş ve neticede Hükümetin hattı hareketli ittifakla tasvip edilmiştir. 

3. Grup namına Mecliste Reis vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan 
tarafından muhtelif vesilelerle yapılmış olan beyanat şunlardır : 

A) Millî Koruma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle (25 .XII. 1940) : 

Arkadaşım Fuad Sirmen Grup namına söylediği için Başvekilin lütuf buyur
duktan izahat üzerine arada bir fark olmadığını ifade için kürsüye geldim. Mak
sadımız Millî Koruma Kanununun tatbikma memlekette gösterilen tabii alâkayı 
Meclis kürsüsünde aksettirmekti. 

Muhterem Başvekilimiz söz alarak bu izahati vermeleriyle maksadımız 
tamamiyle yerine gelmiş oluyor. Kendi sözleriyle Fuad Sirmen arkadaşımın Grup 
namına kastettiği mâna arasmda hiç bir fark olmadığını arzederim. 

B) 1941 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle (26.V.1941): 
Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle 1941 Bütçe lâyihası hakkında 

Grubumuzun mütalâalarını arzedeyim: 
Esasa girmeden evvel, Bütçe encümenimizin lâyihanın yüksek takdirinize ar

zı şeklinde tatbik ettiği bir yeniliği Grubumuz namına övmek isterim. 
Bütçe encümeni raportörleri vekâletlerde yaptıkları tetkikat neticesinde birer 

rapor tanzim etmişler ve bu raporlar tabedilerek Umumî Heyetin istifadesine ar-
zedilmiştir ki bu suretle bütçelere daha iyi nüfuz etmek için bir kolaylık temin 
edilmiş oluyor. Bu faydalı yenilikten dolayı Bütçe encümenine ve muhterem 
raportörlerine Grubumuzun teşekkürlerini arzederken, gelecek sene vekâletlerin 
esas faaliyetlerini de raporlarına aksettirmelerini ve bu faaliyetler üzerinde tenkit
ler yürüterek istifademizi artırmalarını temenni ediyoruz. 

Geçen sene Bütçe encümeninde yapılan tahmin neticesinde varidatta 6 000 000 
lira kadar bir fazlalık bulunmuştu. Bütçe encümeni bu varidat fazlasını bir takım 
masraflar tahsisatlarına taksim etmişti. Grubumuz bunu muvafık bulmamıştı. Bu 
sene de Hükümetin teklifine nazaran Bütçe encümeninin tahmininde 5 000 000 
liralık bir varidat fazlası vardır. Encümen bu sene bu fazlayı masraflara taksim et
meğe gitmeyerek borçların ödenmesine tahsis etmiş bulunuyor. Bunu mem
nuniyetle müşahede ediyoruz. 

Fevkalâde tahsisatla idare edilmekte olan âmme hizmetlerinden mühim bir 
kısmının bu sene normal bütçeye nakledilmesi çok yerindedir. 

Geçen sene bütçenin müzakeresi esnasında, masrafın büyük bir rakamını teş
kil eden maaş hakkında muhterem Başvekilimizin "kemmiyet yerine keyfiyet" 
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sözlerini tatbika muvaffak olmalarını temenni etmişti. Bu sene de aynı temenniyi 
ifade ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bugünkü fevkalâde vaziyet karşısında 1941 Bütçe lâyi
hasının tenkit edilecek ciheti, böyle zamanlarda ittihazı zaruri görülen fevkalâde 
malî tedbirler arasında varidatı artırmağa yanyan tedbirlerin hemen hepsine az 
çok baş vurulduğu halde, masrafı azaltmak tedbirinin ittihaz edilmemiş olmasıdır. 

Adi bütçede Hükümetin, normal zamanlar masrafını teklif etmiş olması ve 
Bütçe encümenin de, raportörlerin tetkiklerine rağmen, bu masrafları kabul etmiş 
bulunması ancak şu maksada istinat edebilir. Tehlike ile fiilen karşılaşıncaya 
kadar Devlet mekanizmasının normal işlemesini bozmamak. 

Bu günkü ağır vaziyet içinde ittihaz edilecek hattı hareketlerin en ihtiyatlısı 
olmamakla beraber, bu da bir yoldur. Ancak bu yol ittihaz edilince, fevkalâde 
tasarruf tedbirlerini hiç olmazsa bütçenin tatbikında ihmal etmemek gerektir. Bu 
vadide Grubumuzun bazı temennileri vardır, müsaadenizle arzedeyim : 

1. Seferberlik halinde millî müdafaaya taallûk etmeyen ihtiyaçların tahdidi 
veya ihmali zaruri olacağına göre, bütçenin fasıl ve maddelerinde hangi tahsisatın 
tamamen veya kısmen Millî Müdafaaya müteallik işlere nakli icabedecekse bunu 
bütçe tasdik edilir edilmez ilk iş olarak, derhal, İcra Vekilleri Heyetinin tesbit et
mesi ve Bütçe sarfiyatının ona göre idare edilmesi, 

2. Devlet mubayaatmın kabil olduğu kadar birleştirilmesini ve mutavassıt
ların mümkün olduğu kadar azaltılmasını, mubayaa ve tesellüm işlerinin müessir 
bir kontrola tâbi tutulması, 

3. Eşya Hatlarında yükselmenin, içtimai ve iktisadi mahzurlarından başka, 
bütçe muvazenesine yaptığı makûs tesiri de gözönünde tutularak bunu önlemek 
için bütün tedbirlerin kül halinde birbirini tamamlayacak şekilde alınması. 

Grubumuzun bir temennisi de varidata taallûk ediyor : Varidat membalan veri
minin çoğalması vatandaşların Devlete karşı olan malî mükellefiyetlerini tam 
olarak ifa etmelerine bağlı olmakla beraber, tahsilat işlerinde olduğu gibi tahak
kuk işlerine verilen ehemmiyetin de arttırılmasını hatırlatmakta fayda gördük. 

Muhterem arkadaşlar; 1941 bütçe lâyihası Grubumuzda tetkik edilirken varit 
olan esaslı mütalâlarını arzettim. 

Cumhuriyet rejiminin tesis ettiği Devlet itibarını, her cepheden olduğu gibi, 
malî cepheden de korumağa itina etmek, Büyük Millet Meclisinin ve onun 
Hükümetinin başlıca kaygusu olduğunu biliyoruz ve buna daima muvaffak 
olacağından eminiz (Alkışlar). 

C) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Reih'ı arasında 18 haziran 1941 tarihin
de imza edilen muahedenin tasdikına dair kanun münasebetiyle (26.VI.1941). 
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Muhterem arkadaşlar, 18 haziran 1941 tarihinde Ankara'da Türkiye ve Al
manya'nın salahiyetli mümessilleri tarafından imza edilip bugün yüksek tas
vibinize arzedilen muahedeyi Grubumuz tasviple karşılar. Tasvip ediyoruz çünkü 
münderecatı Türkiye Cumhuriyetinin haricî siyasetinde takip etmekte olduğu em
niyet, iyi münasebet esaslarına uygundur. Ve mevcut taahhütlerimizi mahfuz tut
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu muahede Türk ve Alman milletlerinin samimiyetle 
el ele vermelerini ve birbirlerine itimadla bakmalarını istihdaf ediyor. Müşterek 
menfaatleri için dostça görüşüp anlaşmalarına yol açıyor. Bunun için bu mua
hedeyi yalnız tasviple değil, aynı zamanda memnuniyetle karşılıyoruz. 
Münasebetlerimizin mesut inkişaflara mazhar olmasını temenni ediyoruz. 

Refik Saydam Hükümetini bu güzel eserinden dolayı tebrik ederken, içinde 
yaşadığımız güçlükler ve tehlikelerle yüklü dünya şartları altında milletimizin 
müzahir bulunduğu müteyakkuz çalışmalarında daima muvaffak olmalarını dileriz 
(Alkışlar). 

D) İstanbul yüksek mühendis okulu ile teknik okulunun Maarif Vekilliğine 
devri hakkındaki kanun münasebetiyle (22.IX.1941): 

Efendim, bu lâyihadan ve bugün müzakeresine karar verilen diğer iki lâyi
hadan anlaşılıyorki, Hükümet teknik öğretim işini ehemmiyetle eline almıştır. 
Muhtelif şekil ve derecelerde teknik tahsil erbabının azlığından dolayı yurdumuz
da çok ve derin boşluklar vardır. Mevcut müesseseleri islâh ve tevsi etmek, mev
cut olmayanlarını kurmak suretiyle Hükümet bu boşlukları doldurmak istiyor. 
Bunun iktisadî bakımdan büyük lüzumu ve faydası ve yurdun müdafaası işinde 
yüksek ehemmiyeti malûmunuzdur. Köy enstitülerini kurmak ve teknik öğretimi 
bu günkü ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye çıkarma teşebbüsünü almakla, 
Hükümetimiz Maarifimizin en esaslı iki müessesesinin temelini atmağa bugünkü 
şerait içinde muvaffak olmuş bulunuyor. Bu bir Hükümet için ve Maarif vekili için 
hakikaten büyük şereftir. Grubumuz namına bunu tebarüz ettirmek için söz aldım. 
Esas lâyihayı da biran evvel Meclise getirmelerini Hükümetten rica etmek isterim. 

4. Grup namına Mecliste İdare Heyetinden Rize mebusu Fuad Sirmen tarafın
dan, Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun münasebetiyle (25.XII.1941): 

Saym arkadaşlar, şimdi huzurunuzda müzakere edilecek olan Millî Korunma 
Kanununa ek kanun lâyihası hakkında Büyük Partimizin müstakil grubu namına 
söz almış bulunuyorum. Millî korunma kanunu geçen sene müzakere edilirken 
hepimiz biliyoruz, grubumuz bugünkü ahval ve şeriat içinde memleketin müdafaa 
ve iktisadiyatı bakımından Hükümetin fevkalâde salâhiyetlerle teçhiz edilmesi 
lüzum ve zaruretine kani bulunduğunu söylemişti. Bu lâyihada da esasını kabul 
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etmiş olduğumuz kanunun bir seneye varan tatbiki esnasında görülen noksan
larını ikmale mâtûf ve aynı zamanda Hükümete verilmiş olan salâhiyetlerin tat
bikini mümkün kılacak bazı tedbirlere müteallik bulunmaktadır. Bu itibarla 
Grubumuz bu lâyiha hakkında da aynı mütalâada bulunmakta, yani kabulünü il
tizam eylemektedir. 

Yalnız bu vesile ile saym hükümetimizin dikkat nazarına bazı görüş ve temen
nilerimizi arzetmeği faydalı görmekteyiz. 

Millî Korunma Kanununun bugüne kadar tatbikından şüphesiz ki çok faydalı 
neticeler elde edilmiştir. Fakat yine söylenemez ki, bu elde edilen neticeler tam 
ve kâmildir. Avrupa'nın büyük Devletleri arasmda bir buçuk senedenberi devam 
eden harp ve harp hâlinin doğurduğu vaziyet bilhassa hariçten memleketimize it
hal zaruretinde bulunduğumuz maddelerin getirilmesinde büyük zorluklar ve 
müşkülât tevlid etmiştir. Bu maddelerin getirilmesi hususunda Hükümetimiz, 
ticari münasebatımız bulunan devletlerle yeni esaslara istinaden yeni anlaşmalar 
akdetmiş ve bazı maddelerin doğrudan doğruya getirtilmesine tevessül etmiştir. 

Hükümetin bu yoldaki gayretleri memnuniyetle görülmeye lâyıktır. Bu gay
retler tevali ettiği takdirde daha müsbet ve iyi neticeler alınacağı muhakkaktır. 
Ancak harp halinin ne kadar devam edeceği ve ne gibi inkişaflar husule getireceği 
malûm değildir. Bu itibarla halkın esaslı ihtiyacmı teşkil eden maddeler üzerinde 
daha fazla hassasiyetle durmak ve bu maddelerden gerek memleket dahilinde is
tihsal edilenlerin ve gerek hariçten getirilmiş olması lâzım gelenlerinin stoklarını 
yapmak zarureti karşısındayız. Memleketin bu ana ihtiyacına tekabül edebilecek 
maddeler hakkında kâfi miktarda stok vücude getirildiği takdirde bundan yalnız 
memleket millî müdafaa bakımından veya iktisadiyat bakımından değil, aynı 
zamanda mümasil ihtiyaçları karşılayan diğer maddelerin fiat yükselişine karşı da 
belki cezaî ve zecri tedbirlerinden daha müessir tedbir almış vaziyetinde 
bulunacaktır. Bu itibarla bilhassa bu hususta Hükümetimizin dikkat nazarını cel-
betmeği faydalı gördük. 

Yine temenniye lâyik gördüğümüz ikinci mesele de, fiat tesbiti ve bu tesbit 
edilen fiatın kontrol ve murakabesi meselesidir. Malûmu âliniz Millî Korunma 
Kanununun ihtikâra karşı mücadele tedbirlerini ihtiva eden hükümleri arasmda 
âzami fiat tesbiti ve bu fiatın kontorlü salâhiyeti de mevcuttur. Harp veya fev
kalade zamanlarda ve bunun neticesi olarak fiatlarm süratle tahavvül arzettiği 
zamanlarda mallar üzerinde âzami fiat tesbitinin müşkülâtı muhakkaktır. Bu müş
külâtın yanında aynı ehemmiyetle ve belki daha ziyade müşkül olan bir noktada 
tesbit edilmiş olan bu fiatın sıkı ve daimî bir kontrola tabi tutulmasıdır. Bu husus
lardaki müşkülâtı kabul etmekle beraber şimdiye kadar bu sahada elde edilmiş 
olan neticelerin de tam bir muvaffakiyet manzarası arzettiği söylenemez. Bu 
itibarla bu sahada Saym Hükümetimizden temennimiz şudur : Âzami fiat tesbiti 
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hususunda fevkalâde dikkat ve itinalı hareket edilmesi ve bilhassa bu hususta 
mutahassıslann bilgilerinden istifade olunması lüzumuna kaniiz. Tesbit edilecek 
fiatın tâyininde ne müstehliki fazla himaye edeceğim diyerek tüccarı tabii kârın
dan mahrum kılmalı, ve bu suretle kendi faaliyet sahasından uzaklaşmağa sevket-
meli veyahut gayrimeşru yollara sapmağa icbar eylemeli yine de tüccara lâyik ol
duğu miktardan daha fazla kâr temin ederek halkın yüksek fiat altmda ezilmesine 
meydan vermelidir. Binaenaleyh, fiat tesbitinde bu arzettiğim esaslar dairesinde 
fevkalâde hassas bulunmak lâzımgelir. 

Sonra malûmu âliniz yalmz fiat tesbitile iş halledilmiş olmaz. Tesbit edilen bu 
fiatın kontrol ve murakabesi meselesi vardır. Bugün Hükümet elindeki teşkilât 
itibariyle bu noktada zaiftir denilebilir. Çünkü mevcut teşkilât tesbit edilen Hat
ların gayet sıkı bir surette kontrolüne kâfi gelmemektedir. Vaziyet böyle olunca 
görüşümüz şudur ki, bir yandan mevcut murakabe ve kontrol teşkilâtını artırmağa 
ve genişletmeğe gayret etmekle beraber diğer taraftan bu teşkilâtın mesaisini daha 
ziyade halkın umumî ve birinci derecede ihtiyaçları üzerine teksif etmek lâzımdır. 

Yine mühim gördüğümüz meselelerden biri de koordinasyon meselesidir. 
Malûmu âliniz koordinasyon Millî Korunma Kanununun kabul ettiği tesislerin en 
mühimlerinden biridir. Şimdiye kadar vekâletler arasında ve vekâletlerin kendi 
şuabatı arasında ahenkli bir surette ve iş birliği ile çalışma itiyadı kâfi derecede 
teessüs etmiş bulunmamaktadır. Hükümetimizin bu sahada daha hayırlı ve daha 
müsbet neticelere varacağını ümit ve temenni ederiz. Çünkü bugünkü şerait koor
dinasyon lüzumunu yalnız faydalı bir tesis olarak değil belki katî ve zarurî bir 
tesis olarak göstermektedir. 

Şimdiye kadar vâki maruzatımızla temenni eylediğimiz hususlardan bir kısmı 
mühimminin Hükümet tarafından esasen nazara alındığı bugün huzurunuza sev-
kettiği lâyiha ile istediği salâhiyetlerden ve bu lâyihanın esbabı mucibesinde ileri 
sürdüğü mütalâalardan anlaşılmaktadır. Hulâsa Grubumuzun bu husustaki temen
nisi Hükümetin, kendisine verilen bu salâhiyetleri tam zamamnda, kuvvetli ve 
kıymetli elemanlara istinat eden teşkilâtla en faydalı ve en iyi bir şekilde kul
lanarak matlûp neticeyi almasını ümit etmektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

Müstakiller 
Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil mebus vardır : 
Berç Türker Afyon Karahisar İstamat Özdamar Eskişehir 
Dr. Taptas [Nikol] Ankara Dr. Abravaya Marmaralı Niğde 
Bu zatlardan yalnız Berç Türker, Ahmedoğlu Sait Yenerin ölüm cezasma 

çarptırılmasına dair olan mazbata münasebetiyle ve tasarruf bonoları ihracına dair 
kanun ile 1941 malî yılı bütçesinin müzakeresi esnasında söz alarak bazı 
mütalâalarda bulunmuştur. 

1027 



Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 
Müstakil Grup ve Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışmaları 
(11 Kasım 1941-4 Ağustos 1942)109 

1 - Umumî İdare Heyeti 
Cumhuriyet Halk Partisinin umumî idare heyeti aşağıdaki zatlerden teşekkül 

eder 
Memduh Şevket Esendal 
Kasım Gülek 
Dr. Zihni Ülgen 
Ali Rıza Erem 
Fethi Altay 
Gl. Zeki Soydemir 
İsmail Sabuncu 
Nafî Atuf Kansu 
Şevket Erdoğan 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Cevat Dursunoğlu 
Ali Riza Türel 
Tevfîk Fikret Sılay 
Hasan Reşit Tankut 
Hamdi Yalman 
H. Türkmen 

Bilecik mebusu (Genel sekreter) 
Bilecik 
Bolu 
Çorum 
Elâzığ 
Erzurum " 
Giresun " 
Giresun " 
Gümüşane " 
İstanbul " 
İstanbul " 
Kars 
Konya 
Konya 
Maraş " 
Ordu 
Zonguldak " 

2 - C.H.P. Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri 
Bölge merkezi Bölgeve dahil olan vilavetler Bölge müfettişinin adı 

1. Kırklareli Edirne-Kırklareli-Tekirdağ RağıpAkça 
2. Kocaeli Kocaeli-Bolu 
3. Bilecik Bursa-Bilecik 
4. Balıkesir Çanakkale-Bahkesir 
5. İzmir İzmir 
6. Kütahya Kütahya-Manisa 
7. Afyon Eskişehir-Afyon 
8. Aydın Muğla-Ay din 

Celâl Sait Siren 
Zühtü Durukan 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr. H.V. Somyürek 
Celâl Arat 
Dr. Rıza Levent 

İntihap dairesi 
Koceli 
Bolu 
Samsun 
İçel 
İstanbul 
Giresun 
Yozgad 
Mardin 

109 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İçtimâ: 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1942). Ankara 1943 
TBMM. Matbaası. 466-479. ss. 
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Bölge merkezi Bölgeye dahil olan vilayetler 
9. Denizli Burdur-Denizli 

10. İsparta Antalya-îsparta 
11. Konya Konya 
12. Kastamonu Zonguldak-Kastamonu 
13. Niğde Kayseri-Niğde 
14. Kırşehir Yozgad-Kırşehir 
15. Ankara Ankara-Çankırı 
16. Sinob Samsun-Sinob 
17. İçel Seyhan-İçel 
18. Amasya Amasya-Çorum 
19. Sivas Sivas-Tokad 
20. Gazianteb Gaziantep-Hatay 
21. Maraş Malatya-Maraş 
22. Giresun Trabzon-Giresun-Ordu 
23. Çoruh Çoruh-Rize 
24. Erzurum Erzurum-Kars 
25. Erzincan Erzincan-Gümüşane 
26. Elâzığ Bingöl, Elâzığ, Diyarbakır, 

Mardin, Tunceli, Urfa 
27. Bitlis Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Muş, 

Van, Siird 

3 - Parti Grubu 

Bölge müfettişinin adı 
Ziya Arkan 
Osman Şahinbaş 
Şevket Ödül 
Şerefettin Karacan 
Agâh Sırrı Levent 
Hilmi Çoruk 
Esat Uras 
Hikmet Işık 
Halit Onaran 
Salim Altuğ 
Zihni Orhon 
F. Tiritoğlu 
Mitat Aydın 
A. Hilmi Kalaç 
Cemal Karamuğla 
Dr. Vehbi Demir 
Muzaffer Akpınar 
Dr. Münir Soykam 
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Yozgad 
Edirne 
Kırklareli 
Kars 
Aydın 
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Balıkesir 
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Antalya 
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Feridun Fikri Düşünsel 
Damar Ankoğlu 
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Atıf Tüzün 
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Emin İnankur 
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Seyhan 
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Çorum 
İçel 
İzmir 
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b) Parti Grubunun faaliyeti hakkında aşağıdaki tebliğler matbuatta intişar et
miştir : 

1. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti (11.XI.1941) salı günü saat 15'te 
Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm Reisliğinde toplandı: 

Ruzname mucibince Parti Haysiyet Divanı seçimi yapılarak tasnif sonunda 
Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), İsmail Kemal Alpsar (Çorum), Dr. İbrahim Tali 
Öngören (Diyarbakır), Ali Rana Tarhan (İstanbul), Ziya Karamursal (İstanbul), 
Recep Peker (Kütahya) ve Gl. Naci Eldeniz (Seyhan) m seçildikleri anlaşılmış ve 
Riyasetçe seçim sonu, Heyete tebliğ edilmiştir. 

Bunu mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu dünya siyasi 
durumunu ve bu meyanda bizi uzaktan, yakından alâkadar eden hâdiseleri tafsilen 
izah etmiş ve söz alan mütaaddit hatiplerin temas ettikleri mevzulara Hariciye 
Vekili ile birlikte alâkalı Millî Müdafaa, Ticaret ve İktisat vekilleri de cevaplar 
vermişlerdir. 

Ruznamede başka madde olmadığı için saat 19.35'te toplantıya son verilmiş
tir. 

2. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (18.XI.1941) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunarak tas
vip edilmiş ve Millî Korunma Kanununda yapılacak değişiklikleri müzakere et
mek üzere Partice teşkil olunacak komisyona seçilecek âzâ için Grup İdare 
Heyetine salâhiyet verilmesi hususundaki Riyasetin teklifi kabul edilmiş ve ruz
namede başka madde olmadığından toplantıya son verilmiştir. 

3. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (25.XI.1941) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon vekili Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunarak 
kabul edildi ve ruznamede müzakere edilecek bir madde olmadığından içtimaa 
son verildi. 

4. - C.H. Partisi Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (2.XII.1941) saat 15'te 
reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okundu. 
Ruznamede, nakil vasıtalarında kullanılacak mayi mahlukun daha idareli bir 

surette kullanılmasını temine yarar Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğü ve 
ittihaz edildiği hakkındaki sual takriri ile tren kazalarında zarar gören vatandaş
lara ne şekilde tazminat verile gelmekte olduğunu Hükümetten soran, diğer bir 
sual takriri vardı. 
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Takrirlerin okunmasını mütaakıp kürsüye gelen alâkadar Millî Müdafaa, 
Ticaret, İktisat, Ziraat ve Münakalât vekilleri kendi salâhiyetlerini ilgiliyen 
hususlara cevap vermek suretiyle Grup Umumî Heyetini tenvir etmişlerdir. 

Ruznamede başka madde olmadığından saat 17.05'de toplantıya son veril
miştir. 

5. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (9.XII.1941) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunarak 
kabul edildi ve ruznamede müzakere edilecek bir madde olmadığından içtimaa 
son verildi. 

6. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (16.XII.1941) saat 15'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Ruznamede ilk madde olarak Millî Korunma Kanununun 14, 55 ve 65 inci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun projesine dair daha evvel teşkil 
edilmiş bulunan Parti Komisyonunun mazbatası vardı. 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakıp Komisyon mazbatası müzakereye mevzu ittihaz edilmiş ve söz alan bir 
çok hatiplerle ilgili vekillerin beyanatından sonra mazbata ile birlikte maddeler
de tesbit edilmiş bulunan esaslar; Reislikçe Umumî Heyetin reyine arzolunmuş 
ve esasların aynen ve ittifakla kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Vaktin gecikmesine binaen ruznamede bulunan diğer maddeler gelecek top
lantıya bırakılarak saat 19'da içtimaa son verilmiştir. 

7. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (23.XII.1941) saat 15'te 
Reisvekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm Reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen Umumî Heyet toplantısına ait zabıt 
hulâsası okunarak tasvip edildikten sonra kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu son beyanatından beri geçen altı hafta zarfında memleketin haricî 
siyasetiyle ilgili olarak cereyan eden belli başlı dünya hâdisatı hakkında iki saat 
süren izahatta bulundu ve bu izahat, hiç bir istizah ve suale mevzu olmadan tas
vip edildi. 

Ruznamede mevcut Manisa mebusu Refik İnce'nin, tren kazalarında ölen
lerin ailelerine ve yaralananlara tazminat verilmesi ve bu kazaların sebepleri hak
kındaki sual takririne Münakalât Vekili; Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın ceza 
hukuku etrafındaki sual takririne Adliye ve Maarif vekilleri ve Elâzığ mebusu 
Sabit Sağıroğlu'nun, 1940 dühullü yedeksubaylar hakkındaki sual takririne de 
Millî Müdafaa Vekili tarafından cevaplar verilmiş ve bu mevzulardan bazıları 
üzerinde söz söyleyen hatiplerin mütalâaları dinlendikten sonra saat 18,20'de top
lantıya son verildi. 
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8. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (6.1.1942) Salı günü saat 15'te Reis-
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantıya ait zabıt hülâsası okunduktan sonra kür
süye gelen Münakalât Vekili, son haftalar zarfında hüküm sürmekte olan şiddetli 
soğuklar yüzünden kara ve deniz vasıtalarının mâruz kaldıkları müşkülleri ve bu 
meyanda hadis olan kazalarla onlara karşı alınan tedbirleri izah ve Grup Umumî 
Heyetini umumî nakil işleri üzerinde tenvir etmiştir. 

Bundan sonra ruznameye geçilerek Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın, ilk öğ
retim öğretmenlerinin tedahülde kalmış alacakları hakkında Hükümetçe ne 
düşünüldüğünü Maarif Vekilinden soran takriri okunmuştur. Bu hususta izahat 
veren Maarif Vekilini mütaakıp takrir sahibi ile birlikte söz alan hatipler dinlen
miş ve bu mevzuun teşkil edilecek bir parti komisyonunda incelenmesi hakkın
daki Hükümetin de iştirak ettiği takrir Grup Umumî Heyetince kabul edilerek cel
seye nihayet verilmiştir. 

9. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (13.1.1942) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını mütaakıp Başvekil Dr. Refik Saydam ilk defa söz alarak, 
Refah vapuru hâdisesinin şimdiye kadar geçen tahkikat safhalarını hülâsa ettikten 
sonra takibat âmiri sıfatiyle Genel Kurmay Başkanlığının, son tahkikat neticesin
de bu işin o zaman vekil bulunan iki mebusun dahi isticvabına lüzum hâsıl ol
duğunu kazai bir karar şeklinde bildirmiş bulunduğunu izah ederek Refah vapu
ru hâdisesi üzerinde Büyük Millet Meclisi Dahilî nizamnamesi hükümlerine göre 
gereken muamelâtın ifası için tahkikat evrakının Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
tevdi edileceğini bildirdikten sonra geçen toplantıya ait zabıt hülâsası okundu. 

Bunu mütaakıp ruznameye geçilerek Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun 
son üç hafta zarfında ceryan eden Dünya hâdiseleri üzerindeki izahatı dinlendi ve 
bu izahat Umumî Heyetin tasvibine iktiran ederek ruznamenin diğer maddelerine 
geçildi. 

Bu meyanda Van mebusu İbrahim Arvas'ın, otobüs işletme işleriyle meşgul 
belediyeler hakkındaki takririne Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve İstanbul mebusu 
Gl. Kâzım Karabekir'in, kışın soğuk günlerinde tren yolcularının ıstırap ve teh
likeden korunması için alınması lâzımgelen bazı âcil tedbirler hakkındaki tak
ririne de Münakalât Vekili Amiral Fahri Engin tarafından cevaplar verildi ve bu 
mevzular üzerinde söz alan bir çok hatiplerin mütalâaları dinlenerek toplantıya 
son verildi. 
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10. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti (20.1.1942) salı günü saat 15'te 
Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantının zabıt hülâsası okunduktan sonra kürsüye 
gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, görülen lüzum üzerine şeker satışı hakkında 
Hükümetçe alınan tedbirden Grup Umumî Heyetini haberdar etmiştir. 

Başvekilin beyanatına nazaran, bugünden itibaren satışı durdurulan toz ve kes
me şekerin fiyatlarına bazı zamlar yapılmıştır. Yapılan bu fiyat yükseltilmesiyle 
birlikte kasa ve çuvalla şeker satışı da yasaklanmıştır. Pancar istihsaliyle meşgul 
olan çiftçimizi bu vesile ile faydalandırmayı da mütalâa eden Hükümetin şeker 
pancarının kilosunu mıntıkasına göre 100 para, 110 para ve 3 kuruşa iblâğ ettiği 
anlaşılmıştır. Hükümetin şeker üzerinde aldığı tedbir cümlesinden biri olarak malî 
vaziyeti yüksek olmayan halkın küçük çocuklarına çok ucuz bedelle şeker veril
mesini temin edeceği de öğrenilmiştir. Başvekilin Grup Umumî Heyetince iyi kar
şılanan bu beyanatını mutaakıp ruznameye geçilerek Millî Korunma Kanununun 
Hükümetçe tadili istenilen maddeleri üzerinde çalışarak bu bapta bir proje hazır
lanmış olan Parti Grubu Komisyonu mazbatasının müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin birer birer okunmasını mutaakıp gerek projede ve gerek esbabı 
mucibe mazbatasındaki esaslar Reislikçe kül halinde Umumî Heyetin reyine ar-
zedilmiş ve bu esasların ittifakla kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Bundan sonra Eskişehir mebusu Emin Sazak'in, vaktiyle kaldırılmış olan 
şehir ve kasaba muhtarları ile idare meclisi münhatap âzası hakkında Dahiliye 
vekilinden mütalâa soran ve ruznameye dahil olan takriri okunmuştur. Takrir 
sahibinin ve daha söz alan bazı hatiplerin mütalâalarına cevap veren Dahiliye 
vekilinin de dinlenmesinden sonra bu mevzuun, teşkil edilecek bir Parti komis
yonunda incelenmesini teklif eden ve Dahiliye vekilince de muvafık görülen tak
rir Umumî Heyetçe kabul edilmiş ve ruznamede başka madde olmadığından cel
seye son verilmiştir. 

1 1 . - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti 27.1.1942 salı günü saat 15'te Reis
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mutaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan 
sonra memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki kanun lâyi
hasının müzakeresine geçilmiş ve bu hususta söz alan hatiplerin mütalâaları din
lendikten sonra kanun lâyihasının esas prensipleri bazı değişikliklerle kabul olun
muştur. 

Ruznamenin diğer maddelerini teşkil eden İstanbul mebusu Gl. Kâzım 
Karabekir'in, yabancı matbuat bülteninde İstiklâl Harbimize dâir bazı tercüme 
yazılar hakkındaki takririne Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından cevap verilmiş 
ve Eskişehir mebusu Emin Sazak'ın, İstanbul şehir tiyatrosunda sahneye konan 
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bir piyese dâir takririne de Maarif Vekili tarafından verilen cevapla bu mevzu 
üzerinde söz alan hatiplerin mütalâaları dinlendikten sonra saat 18,30'da toplan
tıya son verilmiştir. 

12. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (17.111.1942) saat 15'te 
Reisvekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan 
sonra Büyük Millet Meclisinin faaliyetine fasıla verdiğindenberi geçen altı hafta 
içinde bizi alâkalandıran siyasi hâdiseler ve vakıalar hakkında Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu iki saat süren izahatta bulundu. Bu izahata temas eden mevzular 
üzerinde söz alan hatiplere icabeden cevaplar verildikten sonra saat 17,30'da top
lantıya son verildi. 

13. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (24.111.1942) de Reisvekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı. 

Ruznamede müzakere edilecek bir madde olmadığı için geçen toplantıya ait 
zabıt hulâsası okunduktan sonra celseye nihayet verildi. 

14. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (31.III. 1942) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mütaakıp kürsüye gelen Ticaret vekili Mümtaz Ökmen, 
memleketin bugünkü iaşe durumuna mütaallik iktisadî ve ticarî işler hakkında 
Umumî Heyete mufasal izahat verdi. Bu izahatm ihtiva ettiği muhtelif mevzular 
üzerine söz alan hatiplerden bazılarının beyanatına vekil tarafından verilen cevap
lar dinlendikten sonra kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, Umumî Heyetin 
bugünkü müzakerelerini hulâsa ederek bazı iaşe meseleleri hakkında kısaca 
beyanatta bulunmuş ve bu beyanat Umumî Heyetçe tasvip olunarak saat 20.30'da 
celseye nihayet verilmiştir. 

15. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (7.IV.1942) saat 15'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakıp kürsüye gelen Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, senenin umumî ziraat 
durumunu ve günün ziraî ihtiyaçlariyle bu balamdan alınan tedbirleri uzun 
uzadıya izah etmiş ve bu mevzu üzerinde söz alan müaddit hatiplere konunun 
mahiyetine göre Ziraat ve Ticaret vekilleriyle Başvekil tarafmdan cevaplar veril
miştir. 

Bundan sonra ruznamenin diğer maddelerine geçilerek mektep talebesi arasın
da sigara içmenin ne dereceye kadar müteammim bulunduğunu Maarif Vekilinden 
soran Bursa mebusu Nevzad Ayas'm takririne Maarif Vekili ve Antalya men-
dereğinin inşası hakkında Hükümetin ne düşündüğünü soran Antalya mebusu 
Rasih Kaplan'ın takririne de Münakalât Vekili tarafmdan cevaplar verilmiş ve ruz
namede başka madde kalmadığından saat 20,35'de toplantıya son verilmiştir. 
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16. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (14.IV. 1942) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı: 

Ruzname; Hariciye Vekilinin beyanatı ve ilk okul öğretmenlerinin hususî 
idarelerden alacakları hakkında tetkiklerde bulunmak üzere teşkil edilmiş olan 
Parti Komisyonunun raporundan mürekkepti. 

Celsenin açılmasını mütaakip geçen toplantının zabıt hulâsası okunduktan 
sonra kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son dört hafta içinde Tür
kiye Cumhuriyetini ilgilendiren haricî hâdise ve meseleler üzerinde iki saat 
devam eden izahat ve beyanatta bulundu ve bu izahatı mütaakip Umumî Heyetin 
sürekli alkışlan arasında kürsüden indi. 

Bunu mütaakip ruznamenin ikinci maddesinin müzakeresine geçilerek bu 
mevzu üzerinde söz alan hatiplerin mütalâa ve beyanları ile Dahiliye Vekilinin 
cevabı dinlenerek bu hususta hazırlanan mazbatanın esas prensipleri Umumî 
Heyetçe tasvip edildikten sonra hususî idarelerin deruhde ettikleri hizmetleri kar
şılamaları için yeni gelir kaynakları araştırmak maksadiyle Partice bir komisyon 
teşkil edilmesi hakkındaki teklif kabul edilerek saat 17.40'da celseye son verildi. 

17. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bu gün (21.IV. 1942) saat 15'te 
Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan sonra kür
süye gelen İktisat Vekili Sırrı Day, Grup Umumî Heyetini kendi vekâletine taal
lûk eden tekmil işler üzerinde tenvir için yünlü, pamuklu, deri, selilöz, demir, 
şeker müesseselerinin bugünkü durumları ve verimleri hakkında beyanatta bulun
muş ve Zonguldak kömür havzası başta olmak üzere mütaaddit maden işlet
melerimize dair de geniş izahat vermiştir. 

Bu mevzular üzerinde söz alan ve sual soran bazı hatiplere tekrar İktisat Vekili 
ile Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından tatmin edici cevaplar verilmiş ve ruz-
namede başka madde olmadığından saat 18,30'da toplantıya son verilmiştir. 

18. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (28.IV 1942) saat 15'te 
Reisvekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakip ruznameye geçilerek Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağ'ın ebedi 
Şef Atatürk için yapılacak olan Anıtkabir hakkında neşrolunan jüri raporuna dair 
takririne Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından verilen cevap Umumî Heyetin 
müttefikan tasvibiyle karşılandı. 

Ruznamenin diğer maddelerini teşkil eden Manisa mebusu Refik İnce'nin, as
kerliğe müteallik kanun lâyihalarının askerî şûradan geçirilip geçirilmediğine dair 
olan takririne Millî Müdafaa Vekili ve Kayseri mebusu Suat Hayri Ürgüblü'nün, 
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vapur inşaatımızı temin edecek çalışma ve programa dair takririne de Münakalât 
Vekili tarafından verilen cevaplarla bu mevzular üzerinde söz alan hatiplerin 
mütalâaları dinlendikten sonra saat 17'de toplantıya son verildi. 

19. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (5.V.1942) saat 15'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantı zaptının okunmasını mütaakıp ruz-
nameye geçildi. Ruznamede, Seyhan vilâyetinin Osmaniye kazasmda çeltik eki
minin umumî sıhhat kanununu ihlâl ettiğine mahallinden yapılan şikâyetlerle ıt
tıla hâsıl ettikleri beyaniyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat vekillerinin 
keyfiyeti izah etmelerini isteyen ve Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel ile iki 
arkadaşı tarafından verilmiş bulunan takrir vardı. Takrir okunduktan sonra kür
süye gelen Ziraat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekilleri bu şikâyetin Hükümete 
de yapıldığını ve mahallinde yaptırdıkları esaslı tahkikat sonunda bu sene için Os
maniye kazası dahilinde çeltik ziraatini mene karar verdiklerini bildirmişlerdir. 

Söz alan bir çok hatipler umumî mahiyette çeltik ziraatının sıhhat üzerine 
yapmakta olduğu kötü tesirleri belirterek bu ziraatın çok daha esaslı kayıtlar al
tında yapılmasını mümkün kılacak bir lâyihanm biranevvel Büyük Millet Mec
lisine getirilmesini istemişlerdir. 

Hatiplerin beyanatına cevap veren Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, böyle bir lâ
yihanın çok esaslı incelemeler sonunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletiyle 
tam bir mutabakat halinde tanzim edilmiş bulunduğunu ve bu günlerde Vekiller 
Heyetine arzedileceğini Grup Umumî Heyetine bildirmiş ve ruznamede başka 
madde olmadığından saat 16,45'te toplantıya son verilmiştir. 

20. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (8.V1942) saat 17'de Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde fevkalâde olarak toplanmıştır. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan sonra, 
Hükümetçe halka verilmekte olan günlük ekmek miktarı üzerinde dündenberi alı
nan kararın mucip sebepleri hakkında Grup Umumî Heyetini Hükümetin tenvir 
etmek istediği ve bugünkü fevkalâde toplantının mevzuu bu olduğu Riyaset 
tarafından Heyete bildirildi. 

Söz alarak kürsüye gelen Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, 1941 senesi hububat 
mahsulünün elverişli olmaması sebebiyle Hükümetçe daha eylül ayında ekmeğin 
karne ile verilmesi tedbirinin alındığını ve geçirdiğimiz şiddetli kış aylan içinde de 
iaşe işinin sekteye uğramamasma dikkat edildiğini ve bugüne kadar 300 gram 
üzerinden halka ekmek verildiğini izah ettikten sonra yeni mahsule yaklaşmakta 
bulunduğumuz şu günlerde her ihtimale karşı gerek ordu ve gerek halk ihtiyacı için 
ihtiyatlı bulunmayı lüzumlu gördüklerini ve böyle bir stok teminini mümkün kıl-
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mak üzere yevmiye ekmek miktarının bir gün 300 ve onu takibeden günde de 150 
gram üzerinden verilmesine karar verdiklerini ve bu Hükümet kararından Grup 
Umumî Heyetini haberdar etmeyi lüzumlu telâkki ettiklerini bildirmiştir. 

Ticaret Vekilinden sonra söz alan bir çok hatipler Hükümetin, yeni mahsulün 
idrak edeceği şu günlerde böyle bir ihtiyat tedbiri alınmasını sureti mutlakada tas
vip etmişlerdir. 

Bu arada bazı hatipler önümüzdeki hububat mahsulünün Hükümetçe halktan 
ne suretle satın alınacağının izahını istemişler ve ordu ile bir kaç büyük şehir hal
kının iaşesini temin edecek miktarda hububat satın aldıktan sonra müstahsil 
yedinde kalacak mahsulün memlekete serbest bırakılması muvafık olacağı yolun
da mütalâalar serdetmişlerdir. 

Hatiplerin beyanatından sonra kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik Saydam, yeni 
hububat mahsulünün mubayaası hakkında icabeden tekmil kararların Hükümetçe 
alındığını ve satın alma teşkilâtının yer yer yapılmakta olduğunu söyledikten son
ra, müstahsilin kendisine ve tekmil ailesi efradiyle hayvanlarına bir sene için yeter 
miktarda hasılatı ve bu meyanda tohumluğu bırakıldıktan sonra üst tarafının 
Hükümetçe satın alınacağını ve hububat müstahsili olmayanlarla istihsali ken
disine kâfi gelmeyeceği anlaşılacak olanları tesadüfe bırakmayarak Hükümetin 
iaşe edeceğini, yeni mahsulün meçhul olan verimini ve memleket müdafaasının 
şimdiden bilinmeyecek ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmak mecburiyetinde olan 
Hükümetin müstahsile ihtiyacı fevkinde bırakılacak mahsul üzerinden memleket
te serbest ticaret yaptırılmasını doğru bulmadığını ve Grup Umumî Heyetinin, bu 
Hükümet hareketi hakkında noktai nazarının bildirilmesini istemiştir. 

Başvekilin bu talebi Riyasetçe Heyetin tasvibine arzedilmiş ve Grup Umumî 
Heyetinin, Hükümetin bu hareket ve satın alma tedbirlerini tasvip ettiği anlaşıl
mıştır. 

Ruznamede başka madde olmadığından saat 20.20'de toplantıya son veril
miştir. 

21. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî heyeti bugün (12.V.1942) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son haftalar içinde bizi 
uzaktan yakından alâkalandıran siyasi hâdiseler hakkında beyanatta bulunmuş 
ve bu izahat Umumî heyetçe tasvib olunarak ruznamenin diğer maddesine geçil
miştir. 

Bu maddede Kayseri mebusu Suat Hayri Ürgüblü'nün, millî emlâk ile 
mübadil ve gayrimübadil işlerine dâir Maliye Vekâletine tevcih etmiş olduğu sual 
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takriri vardı. Takririn okunmasını müteakip söz alan Maliye Vekilinin bu mevzu 
üzerindeki izahatından sonra ruznamede müzakere edilecek başka madde ol
madığından saat 17,15'te toplantıya son verilmiştir. 

22. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (29.V.1942) saat 11'de Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son izahatmdan beri 
geçen günler içinde memleketimizi ilgilendiren siyasi hâdiseler hakkında 
beyanatta bulunmuş ve bu mevzulara temas eden suallere cevap verdikten sonra 
izahatı umumî Heyetçe tasvip olunarak saat 12,10'da toplantıya son verilmiştir. 

23. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (2.VI.1942) saat 15'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabtı okunduktan sonra ruznameye geçildi. 
Ruznamede Bursa mebusu Nevzad Ayaş tarafmdan verilmiş bir takrir vardı. Bu 
takrirde son zamanlarda memleket içinde ayrılma dâvalarının ve ayrılma 
vakalarının dikkate çekecek derecede arttığının görülmekte olduğu ileriye sürül
mekte ve bunun sebepleriyle bu hale mâni olacak kanunî bir tedbir düşünülüp 
düşünülmediği Adliye Vekilinden sorulmakta idi. Takririn okunması mütaakıp 
Adliye Vekili Hasan Menemencioğlu kürsüye gelerek boşanma vakalarına en çok 
sebep teşkil eden hallerin vekâletçe tedkik ve tespit olunduğunu ve üniver
sitemizin salahiyetli makamlarının mütalâaları da alındıktan sonra bu vadide 
lüzum görülecek kanunî tedbirler de dahil olmak üzere vekâletçe icabına tevessül 
edileceğini bildirmiştir. Noktai nazarını kürsüye gelerek şifahen de izah eden tak
rir sahibi ile diğer hatiplerin aynı mevzu etrafındaki mütalâaları dinlendikten son
ra saat 17,20'de toplantıya son verilmiştir. 

24. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bu gün (16.VI.1942) saat 15'de 
Reisvekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Celse açılınca geçen toplantının zabıt hulâsası okunmuş ve ruznameye geçil
miştir. 

Ruznamede Hariciye Vekilinin Grup Umumî Heyetine vereceği izahat vardı. 
Bu maksatla kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, son haftaların bizi 
uzaktan yakından ilgilendiren siyasi hâdiseleri üzerinde Grup Umumî Heyetini 
tenvir etmiş ve iki saate yakm bir zaman süren bu izahatı mütaakıp Riyasetçe top
lantıya son verilmiştir. 

25. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (18.VI.1942) Reisvekili 
Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde öğleden evvel ve öğleden sonra ol
mak üzere iki defa toplanmış ve fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyihasını tet
kik eden Parti Komisyonu mazbatasını müzakere etmiştir. 
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Komisyon mazbatasında, Avrupa'da harbin başlamasiyle memleketimizde de 
baş gösteren fevkalâde ahval dolayısiyle büyük kazançların kolayca teminine 
geniş imkânlar hâsıl olduğu kabul ve bunların bir fevkalâde vergiye tâbi tutul
malarının vergi teklifindeki adalet esaslarına uygun olduğu tebarüz ettirilmekte idi. 

Hükümetçe hazırlanacak fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyihasının pren
sipleri, mazbatada bilhassa şu dört esasta ifade edilmiştir : 

1. Vergi, 1.1.1940 tarihinden itibaren elde edilmiş ve fevkalâde ahvalin 
devamı müddetince elde edilecek olan fevkalâde kazançlardan alınacaktır. 

2. On bin lirayı geçmeyen senelik safi kazançlar bu vergiden hariç tutulacaktır. 
3. On bin liranın üstüne çıkan kazançların vergiye tâbi tutulabilmesi için bu 

kazancın aynı zamanda sermayenin yüzde on beşini de geçmiş bulunması 
aranacaktır. 

4. 1.1.1940 tarihinden itibaren bir senede iki defadan fazla bina ve arsa alıp 
satmış veya bina yaptırıp satmış olanlar da alım ve satım kıymetleri arasındaki 
fark üzerinden vergiye tâbi tutulacaktır. 

26. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (4.VIII.1942) saat 15'te 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantıya ait zabıt hulâsasının okunmasını 
mütaakıp sürekli alkışlar arasında kürsüye gelen Başvekil Şükrü Saraçoğlu, evelâ 
muharip gruplarla olan münasebatımıza ve bizi uzaktan yakından ilgilendiren 
siyasî hâdiselere dair kısa izahatta bulunduktan sonra teşkil etmiş olduğu 
Hükümetin beyannamesini okumuştur. 

Bu mevzu üzerine söz alan 13 hatibin takdir yollu beyanatını mütaakıp 
Hükümetin beyannamesi müttefikan tasvip edilerek saat 18,15'te toplantıya son 
verilmiştir. 

27. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (11.VIII. 1942) saat 15'te 
Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hulâsası okunduktan sonra ruznameye 
geçilmiştir. 

Ruznamede, Eskişehir mebusu Emin Sazak tarafından verilip vilâyet ve kaza 
idare meclislerindeki müntahap âza ile şehir ve kasabalardaki muhtarlıkların ih
yası talebine dair olan takririn tetkiki için daha evvel teşkil edilmiş bulunan Par
ti Komisyonun Grup Umumî Heyetine hitaben hazırlamış bulunduğu mazbata 
vardı. 

Bu mazbatada, müntahap idare meclisi âzalıklarının ihyasına komisyon taraf
tar görünmekte ve fakat şehir ve kasabalarda kaldırılmış bulunan muhtarlıklardan 
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açık kalan bir vazife boşluğunun mevcudiyetine işaret edilerek halkın ihtiyacı 
bakımından bu boşluğun herhangi bir teşekkülle doldurulması doğru olacağı ifade 
edilmekte idi. 

Kürsüye gelen Dahiliye Vekili Dr. Fikri Tüzer, bazı ihtirazi kayıtlar der-
meyaniyle birlikte komisyonun noktai nazarına iştirak ettiğini ve bu bapta bir lâyi
ha tanzimi vazifesi ile komisyon mazbatası vekâlete tevdi edilecek olursa şehir ve 
kasabalardaki muhtarlıklardan kalan vazife boşluğunu dolduracak bir lâyihanın 
Meclise takdim edileceğini bildirmiştir. 

Grup Umumî Heyeti, Dahiliye Vekilinin beyanatmı tamamen tasvip etmiş ve 
ruznamede başka madde olmadığı için toplantıya son verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu 
1. C.H.P. Müstakil Grubunun İdare Heyeti ile âzalarının isimleri aşağıya 

yazılmıştır: 
Ali Rana Tarhan 
Ali Riza Türel 
Hüsnü Kitabcı 
Fuad Sirmen 
Hüsamettin Kural 
Atıf Akgüç 
Celâl Sait Siren 
Zeki Mesut Alsan 
Emin Aslan Tokad 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
İzzet Arukan 
Ahmet Şükrü Esmer 
Ziya Karamursal 
Şehime Yunus 
Sadri Ertem 
Emrullah Barkan 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Kemalettin Kamu 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Nâzım Poroy 

İstanbul mebusu 
Konya 
Muğla 
Rize 
Ağrı 
Bursa 
Bolu 

»» 
j » 

»5 

>» 
5» 

» 

Diyarbakır " 
Denizli 
Erzurum 

» 

Eskişehir 
İstanbul 

»» 

İzmir 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Rize 
Tokad 
Tokad 

» 
M 

»5 

»5 

» 
»» 
? i 

»J 

î i 

»» 
>J 

»» 
»5 

Reis vekili 
İdare Heyeti Âzası 

» 
»» 
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2. Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğler intişar etmiştir : 
Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grup Umumî Heyeti, 31 .X. 1941 cuma günü, 

Reis vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın reisliği altında toplanmış ve bu iç
tima senesi için Müstakil Grup İdare Heyeti âzâlığına : Konya mebusu Ali Riza 
Türel, Muğla mebusu Hüsnü Kitabcı ve Rize mebusu Fuad Sirmen'i seçmiştir. 

3. Grup namına Mecliste Reis Vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan 
tarafından muhtelif vesilelerle yapılmış olan beyanat şunlardır : 

A) 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle (25.V.1942): 
Sayın arkadaşlar, yüksek tasvibinize sunulan âdi masraflar yekûnunun bu 

yılındaki 84 küsur milyon lira fazla olduğuna ve bilhassa encümen tahminiyle 
bundan 10 milyon fazla varidatın büyük kısmı gene âdi masraflara ayrılarak an
cak bir kısmının borç itfasına tahsis edildiğine bakınca, bütçenin hazırlanmasın
da ve incelenmesinde harp zamanına uygun bir tasarruf zihniyetinin tamamiyle 
hâkim olabildiğini kabule imkân yoktur. 

Masraf fazlasının büyük bir kısmı hayat pahalılığından ileri geldiği tebarüz 
ettirilmektedir. Bu esas meseleyi şimdilik bırakarak, yeni teşkilât hakkındaki 
görüşümüzü arzedeyim : 

Yapılan ve yapılmak istenen yeni teşkilâtın bir kısmı zaruri olabilir. Fakat, bu 
fevkalâde zamanda yapılan teşkilâtın masrafı çoğalttığı nispette kadroları kuvvet
lendireceği tahmin edilemez. İyi unsurlar bulmak zorluğu yüzünden, hem bu 
günün işleri ehliyetli ellere tevdi edilemeyeceği, hem de muhterem Baş
vekilimizin (kemiyet yerine keyfiyet) vâidlerinin yerine getirilmesi gittikçe daha 
güçleşeceği, endişesini duymaktayız. 

Münhallere yeni tâyin yapmamak; mevcut kadrolardan tasarruf ederek ar
tacak memurları yeni işlerde kullanmak; askere alma işinde, cephe kadar mühim 
cephe gerisi işlerini sarsmamak; iaşe işlerinde, resmî olmayan teşekkülerden 
âzami istifade etmek; bu günün işlerini temin için başvurulacak tedbirlerdendir. 

Devlet kadroları bahsinde Grubumuzun ehemmiyet verdiği malûm olan ücret
lileri maaşlı yapmak meselesinin bugünkü safhası hakkında Büyük Meclisi tenvir 
buyurmalarını bu münasebetle muhterem Başvekilimizden rica ederiz. 

Paranın kıymetini koruma hususunda Hükümetimizin hassas bulunduğu En
cümen mazbatasında da kaydedilmektedir. Çok yerinde olan bu hassasiyetin art
masına zaruret vardır. 

Geçen sene bütçe müzakeresi münasebetiyle Devlet mubayaalarının kabil ol
duğu kadar birleştirilmesini, mutavassıtların mümkün olduğu kadar azaltılmasını 
ve mubayaa ve tesellüm işlerinin müessir bir kontrola tabi tutulmasını, temenni 
etmiştik. 
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Encümen mazbatasuıdan öğreniyoruz ki, el konan maddelerin satın alma ve 
dağıtılmalarının bir elden idaresine başlanmıştır. Satmalına ve tesellüm işlerinde 
daha şümullü tedbirler alınıp alınmadığının beyanmı saym Hükümetimizden rica 
ediyoruz. 

Geçen yılki temennilerimizden biri de şu idi: 
Eşya fiyatlarında yükselmenin, içtimai ve iktisadi mahzurlarından başka, büt

çe muavezenesinde yaptığı makûs tesiri de gözönünde tutarak bunu önlemek için 
bütün tedbirlerin kül halinde, bir birini tamamlayıcı şekilde alınması, 

Pahalılık artmakta devam etmektedir ve memlekette mevcut hayatî ihtiyaç 
maddelerinden bazılarının tedarikindeki güçlük ıstırap vermektedir. 

Harp ekonomisi icaplarının tatbik etmek üzere alınmakta olan tedbirler ayrı 
ayrı kıymet ifade etmekle beraber, bunlar mevcut bir esas plânın unsurlarını teş
kil etmedikleri için, beklenen tesiri her vakit temin etmemektedirler. 

Uzun süren bir harbin ekonomi sahasında ortaya çıkardığı türlü ve karışık 
meselelerin halli ancak -bütün iktisadi faaliyet sahalarına şâmil, ahenkli, insicam
lı, birbirlerini tamamlayıcı tedbirler manzumesini ihtiva eden- bir harp ekonomisi 
plânının tesbiti ve tatbiki ile kabil olacağma kaniiz. Bu plâmn gerek yapılışında, 
gerek tatbikmda, Devlet kadroları dışındaki ihtisas erbabmın fikirlerinden ve iş 
birliğinden en geniş surette istifadeye taraftarız. 

Bu temennilerde bulunurken, bilhassa bugünün şartlan içinde, tatbikin tav
siyeden çok güç olduğunu biliyoruz. Hükümete bütün kuvvetimizle yardım etmek 
azmindeyiz. Bütün vatandaşlara düşen de budur; çünkü, hiç bir tedbirin -ne kadar 
isabetli olursa olsun- vatandaşların feragatli ve sıcak müzaheretine dayanmazsa, 
tam muvaffak olmasına imkân yoktur. 

İnsanların ölüm dirim kavgasında boğazlaşmakta bulunduğu şu zamanda, 
durumun fevkalâde ağırlığının tam kavrayarak, hafifletilmesi hiç kimsenin elinde 
olmayan ıstıraplara bilerek katlanacağız. Hiç bir vatandaşı aç ve çıplak bırak
mayarak ve fakat bundan fazlasını da beklemeyerek ve asıl kuvveti imamınızdan 
alarak, safları sıkıştıracağız, silâh elde, dipdiri dayanacağız. 

B) Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun riyasetinde teşekkül eden İcra Vekilleri 
Heyetinin iç ve dış siyaseti hakkında beyanatı münasebetiyle (5.VIII.1942) : 

Türkiye Cumhuriyetinin yeni Hükümetini, Başvekili muhterem Şükrü 
Saraçoğlu'nun yüksek şahsiyetinde Grubumuz adma hürmetle selâmlarken, yurt 
borcunu hayatı pahasma ödemiş bulunan değerli selefleri büyük vatanperver Dr. 
Refik Saydam'ı gıpta ile yâdederim. 

Muhterem arkadaşlar, büyük alâka ile dinlediğimiz beyanatın dış politika 
bahsinde durmağa lüzum yoktur. Başvekilimizin yıllardanberi muvaffakiyetli iş-
leyicisi bulunduğu bu siyaset, açık, dürüst, müspet siyasettir. 
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Dahilî siyaset olarak beyanatın, günün hayatî meselesi olan maişet işine tah
sis edilmiş olmasını çok yerinde buluyoruz. Yeni Hükümet, ıstrap mevzuu olan 
meseleler hakkında aldığı kararlan açık bir lisanla bildiriyor ve alınacak neti
celere göre icabederse yeni tedbirler alacağını da ilâve ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, biz harp dışmda olmakla beraber harp ekonomisinin 
içindeyiz. Bu şartlar altında mutlak bir serbestlik sistemi tatbikına ne imkân ne de 
cevaz vardır. İktisadi hayat millî müdafaanın dayandığı başlıca temellerden 
biridir. Bu hayatı, milletin ve yurdun selâmeti icaplarına göre tanzim etmek her 
Hükümetin en esaslı vazifelerinden biridir. 

Yeni Hükümetin beyanatından anladığımız, memleketimizde en iyi netice 
verecek usulleri tatbik ederek, bu vazifeyi yapmak azminde olduğudur. 

Muhterem arkadaşlar, mahdut ve muayyen gelirli vatandaşlara ayniyatla yar
dım etmek esasının beyanatta yer almış olmasına çok memnun olduk. Bu yardım
da verilecek eşyanın nev'i ve miktarı ve dağıtma usulü üzerinde durmağı zait 
buluruz. Esası kabul eden Hükümet, en zait buluruz. Esası kabul eden Hükümet 
en isabetli şekli de bulur. Muhterem arkadaşlar, müstehlikin küçüğünü düşünen 
Hükümet, en büyük müstehliki de, Devlet mubayaalarım ve tesirlerini de, elbette 
gözönünde tutar Cumhuriyetin Maliye işlerini de tedvir etmiş bulunan yeni Baş
vekilimizin Türk parası kıymetinin ve malî muvazenesinin en esaslı 
koruyucularından olmasını beklemek de hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, en küçük memuruna kadar Hükümet teşkilâtı arasında, 
bilgiye ve yapıcılığa dayanan, iş birliğinin teminine muvaffak olmaları başlıca 
temennilerimiz arasındadır. Bütün bu işlerde Başvekil rolünün üstün ehem
miyetini müdrik olduğumuz için, kendileri teferruata boğulup bunalmadan, başka 
bir işi üzerine almadan, selâmeti fikirle, bütün kuvvet ve kudretlerini büyük 
vazifelerine vermelerini temennide fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başvekilimiz beyanlarını inanla bitirdiler. Ben 
de, kendilerine ve Hükümetlerine inandığımızı ve itimat ettiğimizi ve candan 
muvaffakiyetler dilediğimizi söylemekle sözlerime nihayet veriyorum. 

4. Grup namına Mecliste İdare Heyetinden Rize mebusu Fuad Sirmen tarafın
dan, Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
kanun münasebetiyle (19.XII.1942): 

Arkadaşlar, şimdi verdiğiniz bir kararla müzakeresine geçmiş olduğumuz 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini tadil eden lâyiha hakkında Müstakil 
Grup adına söz almış bulunuyorum. 

Lâyiha, Millî Korunma Kanununumuzun Hükümete vermiş olduğu geniş 
salâhiyetten bazılarının tatbikatta süratli ve semereli neticeler vermesini temin 
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için lüzumlu görülen bazı tedbirler, usuller, müeyyidelere taallûk etmektedir. 
Mucip sebeplerden ve Hükümetin encümende verdiği izahlardan anladığımız ve 
bugün içinde bulunduğumuz şartlara göre bu yeni salâhiyetler ve müeyyidelerle 
Hükümetin takviye edilmesine ve Hükümetin bu salâhiyetlerle teçhiz edilmesi 
lüzumuna Grubumuz da kani bulunmakta ve bu sebeple lâyihanın kabulünü rica 
etmektedir. (Bravo sesleri, teşekkür ederiz sesleri). Yalnız geçen sene Millî 
Korunma Kanununa bazı ilâveler yapılırken de söylediğimiz gibi, bu vesile ile 
Grubumuz Hükümetin dikkat nazarına bazı görüşlerini ve düşüncelerini arzet-
mediği kendisine bir vazife bilmekte ve bunda fayda görmektedir. 

Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz vaziyet ciddidir ve bu günkü müşkülâtın 
yann daha ziyade artmasına da intizar etmek lâzımdır. Hükümetimiz bu müş
külâtı önleyebilmek için, hepimizin de bildiği gibi, büyük gayretler sarfetmekte 
ve faaliyet göstermekdedir. Ancak bu müşkülâtın yenilmez bir şekil almaması 
için behemehal harp ekonomisinin icaplarına uyularak istihsalden istihlâke kadar 
bilûmum iktisadi faaliyetlerde sistemli, programlı ve hareketli Devlet müdahale
sine lüzum olduğu kanaatindeyiz. Hâdiselerin tazyiki altında alınan münferit ve 
gecikmiş tedbirlerle bu günkü fevkalâde halin doğurduğu müşkül meseleler hal
ledilemez. Bugün halkın ve ordunun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve bunları 
temin etmek için bu ihtiyaçlara cevap teşkil edecek olan maddelerin istihsalinde, 
ithalinde, nakillerinde ve bunlardan istok vücude getirilmesinde ve en nihayet 
tevzi ve istihlâklarında yekdiğerini tamamlayıcı ve memleketin bünyesine uygun 
ve aynı zamanda ihtiyaçların derecesiyle mütenasip tedbirler alınmasına ihtiyaç 
ve zaruret olduğuna inanıyor ve Hükümetimizden bunu temin etmesini rica ediyoruz. 
Mâruzâtımız bundan ibarettir. 

C - Müstakiller 
Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil mebus vardır : 
Berç Türker Afyon Karahisar İstamat Özdamar Eskişehir 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara Dr. Abravaya Marmaralı Niğde 
Bu zatlerden yalnız Berç Türker, 1942 yılı müvazenei umumiyesine, buğdayı 

koruma karşılığı vergisinin kaldırılmasına, Devlet iktisadi teşekkülleri tekaüt san
dığına, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesine, köy okulları ve enstitüleri teş
kilâtına ve Millî Koruma Kanununun tadiline dâir olan kanunların ve mücbir ve 
zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân olmayan borç hak
kındaki mazbata ile Refah vapuru hâdisesine dair beş kişilik encümen maz
batasının müzakereleri esnasında söz alarak bazı mütalâalarda bulunmuştur." 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 
Müstakil Grup ve Büyük Millet Meclisi Grubu Çalışmaları 
(31 Ekim 1942-15 Aralık 1942)110 

1 - Umumî İdare Heyeti 
Cumhuriyet Halk Partisinin Umumî İdare Heyeti aşağıdaki zatlardan teşekkül 

eder 
Memduh Şevket Esendal 
Kasım Gülek 
Dr. Zihni Ülgen 
Ali Rıza Erem 
Fethi Altay 
Gl. Zeki Soydemir 
İsmail Sabuncu 
Nafî Atuf Kansu 
Şevket Erdoğan 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Cevat Dursunoğlu 
Ali Riza Türel 
Tevfik Fikret Sılay 
Hasan Reşit Tankut 
Hamdi Yalman 
H. Türkmen 

Bilecik mebusu (Genel sekr 
Bilecik 
Bolu 
Çorum " 
Elâzığ 
Erzurum " 
Giresun " 
Giresun " 
Gümüşane " 
İstanbul " 
İstanbul 
Kars 
Konya 
Konya 
Maraş " 
Ordu 
Zonguldak " 

2 - C.H.P. Teftiş Bölgeleri ve Müfettişleri 
Bölge merkezi Bölgeve dahil olan vilâvetler Bölge müfettişlerinin adı 

1. Kırklareli Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Rağıp Akça 
2. Kocaeli Kocaeli-Bolu 
3. Bilecik Bursa-Bilecik 
4. Balıkesir Çanakkale-Balıkesir 
5. îzmir İzmir 
6. Kütahya Kütahya-Manisa 
7. Afyon Eskişehir-Afyon 
8. Aydın Muğla-Ay dm 
9. Denizli Burdur-Denizli 

Celâl Sait Siren 
Zühtü Durukan 
Turhan Cemal Beriker 
Galib Bahtiyar Göker 
Dr. H.V. Somyürek 
Celâl Arat 
Dr. Rıza Levent 
Ziya Arkan 

eter) 

İntihap dairesi 
Koceli 
Bolu 
Samsun 
İçel 
İstanbul 
Giresun 
Yozgad 
Mardin 
Yozgad 

110 T.B.M.M. Yıllık, Devre : Vl-İctimâ : 4 (1 Teşrinisani 1942-8 Mart 1943). Ankara 1943 
T.B.M.M. Matbaası. 306-313. ss. 
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10. İsparta Antalya-İsparta 

11. Konya Konya 

12. Kastamonu Zonguldak-Kastamonu 

13. Niğde Kayseri-Niğde 

14. Kırşehir Yozgad-Kırşehir 

15. Ankara Ankara-Çankın 

16. Sinob Samsun-Sinob 

17. İçel Seyhan-İçel 

18. Amasya Amasya-Çorum 

19. Sivas Sivas-Tokad 

20. Gazianteb Gaziantep-Hatay 

21. Maraş Malatya-Maraş 

22. Giresun Trabzon-Giresun-Ordu 

23. Çoruh Çoruh-Rize 

24. Erzurum Erzurum-Kars 

25. Erzincan Erzincan-Gümüşane 

26. Elâzığ Bingöl, Elâzığ, Diyarbak 

Mardin, Tunceli, Urfa 

27. Bitlis Ağn, Bitlis, Hakkâri, Muş, Hasip Ahmed Aytuna 

Van, Siirt 

3 - Parti Grubu 

Osman Şahinbaş 

Şevket Ödül 

Şerafettin Karacan 

Agâh Sırrı Levent 

Hilmi Çoruk 

Esat Uras 

Hikmet Işık 

Halit Onaran 

Salim Altuğ 

Zihni Orhon 

F. Tiritoğlu 

Mitat Aydın 

A. Hilmi Kalaç 
Cemal Karamuğla 

Dr. Vehbi Demir 

Muzaffer Akpınar 

Dr. Münir Soykam 

Edirne 

Kırklareli 

Kars 

Aydın 

Kastamonu 

Amasya 

Sivas 

Mardin 

Erzurum 

Kars 

Balıkesir 

Trabzon 

Kayseri 

Muğla 

Ordu 

Balıkesir 

Antalya 

Tokad 

a) Cumhuriyet Halk Partisinin Meclis Grubu İdare Heyeti aşağıda isimleri 
ılı zatlardan müteşekkildir 
Hilmi Uran 
Hasan Saka 
Adnan Menderes 
Feridun Fikri Düşünsel 
Sadi Konuk 
Rasih Kaplan 
Atıf Tüzün 
İsmet Eker 
Emin İnankur 
Rahmi Köken 
Damar Ankoğlu 

: 

Seyhan 
Trabzon 
Aydın 
Bingöl 
Bursa 
Antalya 
Çoruh 
Çorum 
İçel 
İzmir 
Seyhan 

Reisvekili 
n 

Kâtip 
> j 

Veznedar 
Âzâ 
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b) Parti Grubunun faaliyeti hakkında aşağıdaki tebliğler matbuatta intişar et
miştir : 

1. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (31 .X. 1942) saat (11) de Baş
vekil Şükrü Saraçoğlu'nun Reisliğinde toplandı: 

Bu toplantı ruznamesini Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanı intihabı ve Parti 
Meclis Grubu Reis Vekilleriyle İdare Heyeti üyelerinin seçimleri teşkil ediyordu. 

Genelbaşkanlık Divanınca Büyük Millet Meclisi Reisliğine namzet gösterilen 
Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Renda ile Reisvekillerine namzed gösterilen 
Aydm mebusu Dr. Mazhar Germen'in ve Bursa mebusu Refet Canıtez ile Sivas 
mebusu Şemsettin Günaltay'ın namzetlikleri müttefikan kabul edilmiş ve Grup 
Reis vekilliklerine de Trabzon mebusu Hasan Saka ile Seyhan mebusu Hilmi 
Uran müttefikan seçilmişlerdir. 

Bundan sonra Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde celseye devam 
olunarak icra edilen intihapta Büyük Millet Meclisi İdare Âmirlikleriyle Riyaset 
Divanı Kâtiplikleri için aşağıda isimleri yazılı zatlann Parti namzetlikleri takar
rür etmiş ve Grup İdare Heyeti âzâlıklarına da gene isimleri aşağıda bildirilmiş 
olan zatler seçilmiştir. Ruznamede başka madde olmadığından toplantıya son 
verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi İdare Âmirleri : 
Halid Bayrak Ağrı 
Avni Doğan Çankırı 
İrfan Ferid Alpaya Mardin 
Büyük Millet Meclisi Riyaset Divam Kâtipleri : 
Necmeddin Sahir Sılan Bingöl 
Bekir Kaleli Gazianteb 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Vehbi Bilgin 
Vedit Uzgören 
Parti Meclis Grubu İdare 
Rasih Kaplan 
Adnan Menderes 
Feridun Fikri Düşünsel 
Dr. Sadi Konuk 
Atıf Tüzün 
İsmet Eker 

Hatay 
İsparta 
Konya 
Kütahya 

Heyeti Âzâ 
Antalya 
Aydm 
Bingöl 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
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Emin İnankur İçel 
Rahmi Köken İzmir 
Damar Ankoğlu Seyhan 
2. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (10.XI.1942) saat 15'te Reis 

vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 
Celsenin açılmasını ve geçen toplantı zabıt hulâsasının okunmasını mütaakıp 

kürsüye gelen Başvekil Şükrü Saraçoğlu, iktisadi durumun icabettirdiği tedbirler 
silsilesini izah etmiş ve bu hususta söz alan kâtiplerin mütalâaları dinlendikten 
sonra Hükümetçe alınan tedbirler Umumî Heyetçe tasvip olunarak saat 19.45'te 
toplantıya son verilmiştir. 

3. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (17.XI.1942) saat 15'te Reis 
vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını ve geçen toplantı zabıt hulâsasının okunmasını mütaakıp 
Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu kürsüye gelerek Büyük Millet Mec
lisinin son tatilindenberi geçen dört ay zarfındaki haricî hâdiselerle siyasî ve as
kerî vakıalara ait uzun izahlarda bulunarak memleketin dış siyasetini uzaktan 
yakından ilgilendiren meselelere temas etti. Umumî Heyetçe derin bir alâka ve 
memnuniyetle dinlenen bu izahatı mütaakıp Hariciye Vekili sürekli alkışlar 
arasında kürsüyü terketti. 

Bundan sonra Parti Nizamnamesi mucibince her içtima senesi başında teşek
külü icabeden Grup Haysiyet Divanı seçimine başlanarak reylerin tasnifi netice
sine intizaren ruznamenin üçüncü maddesini teşkil eden Diyarbakır mebusu Gl. 
Kâzım Sevüktekin'in Nâfıa Vekâletine tevcih etmiş olduğu takririn müzakeresine 
geçildi. 

Bu takrire cevap veren Nafıa Vekili Gl. Ali Fuad Cebesoy, takrirde mev
zubahis olan muhtelif meseleler hakkında vekâletin noktai nazarını ve hazırlan
mış olan inşaat projelerini etrafiyle izah ettikten sonra söz alan hatiplerin bu mev
zua temas eden mülâhaza ve mütalâaları dinlenerek celseye nihayet verildi. 

4. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (24.XI.1942) saat 15'te Reis-
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın Reisliğinde toplandı: 

Celse açılarak toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan sonra ruznameye 
geçildi. 

Ruznamede Diyarbakır mebusu Gl. Kâzım Sevüktekin tarafından verilmiş iki 
takrir vardı. Bu takrirlerden birisinde fazla soğuklara ve şiddetli yağışlara karşı 
demiryollarımızın muhafazasını temin için ne gibi tedbirler alındığı Münakalât 
Vekilinden sorulmakta ve diğer takrirde de denizaltı subaylarından kazaya uğ
rayanlara kanuni tazminata ilâveten bir tazminat verilmesi derpiş edilip edil
memekte olduğuna Millî Müdafaa Vekilinin cevap vermesi istenmekte idi. 
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Vekiller kendilerine taallûk eden suallere ve bu mevzu üzerinde söz alan bir
çok hatiplerin beyanlarına cevap vermişlerdir. 

Saat 19,30'a kadar devam eden müzakere sonunda toplantıya nihayet veril
miştir. 

5. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (1.XII. 1942) saat (15)'te 
Reisvekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hulâsası okunduktan sonra kürsüye 
gelen Hariciye Vekili Numan Menemencioğulu, son izahatındanberi geçen on beş 
gün içindeki haricî hâdiselere ve memleketimizi ilgilendiren siyasî meselelere 
temas ile uzun izahlarda bulunarak alkışlar arasında kürsüyü terketmiştir. 

Bundan sonra Trabzon mebusu Halil Nihat Boztepe'nin halk sanatkârı 
Naşid'e yardımda bulunulmasına dair takririne Maarif Vekili Hasan Âli Yücel 
cevap vererek sanatkâra ilk hastalığından beri yardım edilmekte olduğunu ve 
halen de bu yardımın esirgenmediğini beyan ettikten sonra ruznamede başka 
madde olmadığından toplantıya son verilmiştir. 

6. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bu gün (8.XII.1942 saat 15)'te Reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm Reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hulâsası okunduktan sonra kürsüye 
gelen İktisat Vekili Sırrı Day, bu ayın üçünde Zonguldak maden havzasının Çam
lı ocağında iştial eden grizo yüzünden bir çöküntü hâsıl olduğunu ve alınan tek
mil kurtarma tedbirleri hilâfına olarak bu elîm vakada şimdiye kadar (63) ame
lenin maatteessüf öldüğü tesbit edilmiş olup aramalara devam edildiğini ve hâdise 
üzerinde adli, idarî ve teknik tetkik ve tahkiklere devam edilmekte olduğunu ve 
vazifeleri uğrunda hayatlarını kaybeden işçilerin ailelerine Hükümetçe derhal taz
minat verilmesinin takarrür ettiğini ve bu kabil hadiselerin tekerrür etmemesi ted
birinin de alınacağını bildirilmiştir. 

İktisat Vekilinin bu izahatını mütaakıp ruznameye geçilmiştir. Ruznamede İs
tanbul mebusu Gl. Kâzım Karabekir'in memleketin bazı yerlerinde görülen kim
sesiz gençler ve çocuklar hakkında Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmakta ol
duğuna dair takriri vardı. 

Takririn okunmasını ve Hükümet namına takrire cevap veren Dahiliye Vekili 
Receb Peker'in dinlenmesini mütaakıp birçok hatipler söz almış ve mevzuun iç
timai bünyemizdeki ehemmiyeti tebarüz ettirilmiştir. 

Hatiplerin beyanına Hükümetin de iştirak ettiği ve alâkalı vekâletlerin bu 
mevzuu esaslı bir surette etüd ederek tekrar Partiye daha hazırlıklı olarak gel
mesine fırsat ve imkân verilmesi Maarif Vekili Hasan Âli Yücel tarafından teklif 
edilmiş ve Grup Umumî Heyeti, Hükümet tarafından yapılan bu teklifi memnun
lukla ve ittifakla tasvip etmiştir. 
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Ruznamede başka madde olmadığı için Reislikçe saat 18.10'da celseye 
nihayet verilmiştir. 

7. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (15.XII.1942) saat (15)'te 
Reis vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nın Reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan veya geçen toplantıya ait zabıt hulâsası okunduktan sonra 
ruznameye geçildi. 

Ruznamenin birinci maddesini Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın ispirtolu iç
kiler ile tütün istihlâkinin artması sebeplerinin neler olduğuna dair takriri teşkil 
ediyordu. Cevap vermek üzere kürsüye gelen Gümrük ve İnhisarlar, Sıhhat ve İç
timai Muavenet ve Maarif vekillerinin bu husustaki beyanları ile bu arada söz 
alan hatiplerin mütalâaları dinlendikten sonra Diyarbakır mebusu Gl. Kâzım 
Sevüktekin'in, ekilmiş veya ekilecek hububat miktarına ve istihsalin fazlalaştırıl
ması için Hükümetçe ne gibi tedbirler alınmakta olduğuna dair takririn müzak
eresine geçildi. 

Takrir sahibini müteakip Ziraat Vekili Şevket Raşid Hatipoğlu kürsüye gel
erek ekim vaziyetinin memnuniyeti şayan olduğunu ve istihsalin artırılması için 
alınan ve alınacak olan tedbirleri etrafiyle izah ettikten ve bu mevzua dair soru
lan bir suale cevap verdikten sonra vekilin beyanatı Umumî heyetçe tasvip olu
narak saat 17,50'de toplantıya son verildi. 

8. - C.H.P. Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (29.XII.1942) saat 15,15'te 
Reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran'm Reisliğinde toplandı: 

Celse açıldıktan sonra ve geçen toplantının zabıt hulâsası okunduktan sonra 
söz alarak kürsüye gelen Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu, son haftalar 
zarfında cereyan eden uzak yakın dünya siyasi hâdiseleri üzerinde Grup Umumî 
Heyetini tenvir etmiş ve bazı hatiplerin sorgularına cevap vermiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde olmadığından saat 16,30'da cel
seye nihayet verilmiştir. 

9. - C.H.R Meclis Grubu Umumî Heyeti bugün (12.1.1943) saat (15,15)'te 
Reis Vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm Reisliğinde toplandı: 

Ruznamede, Hariciye Vekilinin dünya siyasi hâdiselerine ve son günler 
vakaayiine ait izahatı vardı. 

Söz alarak ilk defa kürsüye gelen Hariciye Vekili Numan Menemencioğlu, bu 
mevzua dair izahlarda bulunmuş ve bir kaç âza tarafından sorulan suallere alâkalı 
vekiller cevap vermiştir. 

Bundan sonra Başvekil Şükrü Saraçoğlu kürsüye gelerek bugün Umumî 
Heyet içtimaından evvel toplanan Parti Divamnm, Büyük Millet Meclisinin ilk 
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bahardan evvel yenilenmesi mevzuu üzerinde cereyan eden müzakere sonunda, 
ittihaz etmiş olduğu seçimin yenilenmesi kararını bildirmiş ve bunun Partinin 
ötedenberi takip edilen teamülüne de uygun olduğunu belirtmiştir. 

Riyaset tarafından Grup Umumî Heyetine arzedilen Parti Divanının kararı it
tifakla tasvip olunarak toplantıya son verilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grubu 
1. C.H.P. Müstakil Grubu İdare Heyeti ile âzalarının isimleri aşağıya yazıl

mıştır : 
Ali Rana Tarhan 
Hüsnü Kitabcı 
Fuad Sirmen 
Nâzim Poroy 
Celâl Sait Siren 
Hüsamettin Kural 
Atıf Akgüç 
Zeki Mesut Alsan 
Emin Aslan Tokad 
Aziz Akyürek 
Nakiye Elgün 
İzzet Arukan 
Ahmet Şükrü Esmer 
Ziya Karamursal 
Şehime Yunus 
Ali Rıza Türel 
Sadri Ertem 
Emrullah Barkan 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Kemalettin Kamu 
Abdurrahman Naci Demirağ 

İstanbul mebusu 
Muğla 
Rize 
Tokad 
Antalya 
Ağn 
Bursa 

»> 
55 

55 

55 

»5 

55 

Diyarbakır " 
Denizli 
Erzurum 

)> 

Eskişehir 
İstanbul 

55 

İzmir 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Rize 
Sivas 

55 

55 

55 

»5 

»5 

55 

55 

55 

»5 

» 
55 

»5 

55 

Reis vekili 
İdare heyeti âzası 

55 55 55 

55 55 55 

2. Grubun faaliyeti hakkında matbuatta şu tebliğ intişar etmiştir : 
C.H.P. Müstakil Grubu Umumî Heyeti 31.X.1942 cumartesi günü, Reis vekili 

İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın reisliği altında toplanmış ve bu içtima sene
si için Müstakil Grup İdare Heyeti Âzâlığına : Muğla mebusu Hüsnü Kitabçı, 
Rize mebusu Fuad Sirmen ve Tokad mebusu Nâzım Poroy'u seçmiştir. 
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3. Grup namına Mecliste Reis vekili İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan 
tarafından yapılmış olan beyanat: 

Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun memleketin iktisadi işleri ve alınacak tedbirler 
hakkında beyanatı münasabetiyle (11.XI. 1942) 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Başvekilimizin beyanlarının bariz vasfı : 
Hadiselerin samimî tahlili ve güçlükleri yenmek için yeni tedbirler almak azminin 
mevcudiyetidir. 

Bu zihniyetle yenilmeyecek güçlük yoktur. Sözlerime bu itimat cümlesiyle 
başladıktan sonra müsaadenizle büyük alâka ile dinlediğimiz beyanlarında bahis 
buyurdukları iki esas tedbir hakkında, Grubumuzun görüşlerini arzedeyim. 

Bu günkü maişet zorluklarından en çok istirap çektiklerini haklı olarak ifade 
buyurdukları, dar ve sabit gelirli vatandaşlara mümkün olan yardımı yapmak için 
sarfettikleri gayreti şükranla karşılıyoruz. Fakat yalnız bu yardımla meselenin 
halledilebileceği kanaatinde değiliz. 

En çok ıstırap çekenleri tamamiyle tesbit etmek mümkün olsa dahi, dağıtıla
cak maddeler ellerine geçinceye kadar ve dağıtılabilecekten başka hayatî ihtiyaç
ları için, kendilerini piyasanm ezici tesiri dışında tutmağa imkân görmüyoruz. 
Diğer taraftan mevcudu, ihtiyacı karşılamayacağı için ıstırap doğuran hayatî mad
delerin, parası çok olanlar tarafından israf edilmesi ve paranm da böylece akıp 
gitmesi, tabii tecviz edilemez. Yüksek fiyatların bütçeye tesiri de başka. 

Hayatî maddeler için istihlâki istihsal ile ayarlamadıkça ve bununla birlikte 
fiyat murakabesini yapmadıkça günün meselesi halledilemeyecektir. 

Grubumuzun her fırsatta ifade ettiği bu kanaati değişmemiştir. 
Bahis buyurdukları (Varlık Vergisi) ne gelince, Sayın Hükümetin bu kanun 

teklifini, malî, iktisadî, içtimaî bakımlardan yerinde buluyoruz. Aynı hedefe vara
cak ve faydası devamlı olacak başka lâyihaları bekleriz. 

Kanunun tatbiki için geniş salâhiyet istiyerek tatbiki mesuliyetini almaktan 
çekinmelerini ayrıca takdire lâyik görürüz : İyi tatbika muvaffak olacaklarına iti
mat ederiz ve güzel başarılar dileriz. 

Müstakiller 
Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil mebus vardır : 
Berç Türker Afyon Karahisar İstamat Özdamar Eskişehir 
Dr. Taptas [Nikola] Ankara Dr. Abravaya Marmaralı Niğde 
Bu zatlardan yalmz Berç Türker, Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hak

kındaki kanunun müzakeresi esnasmda söz alarak bazı mütalâalarda bulunmuş
tur." 
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