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Bu kitaptaki bel_geleri Yücel Demirel 
yeni harnere çevirmiş, 

Arapça ibareleri Isınail Kara okumuş, 

Mete Tunçay da metinleri günümüz 

diline akıarn11ştır. 

Burada Osmanlıcadan yeni Türkçeye 
yapılan çeviriler ancak "ınealen"dir. 

Bunu gerçekleştirmeye çalışırken . 

diyelim o dönemde daha çok "Islam 
milleti" anlamına gelen "millet" 

sözcüğünü "ulus''la karşıladı~ımızda 
nasıl bir anlam kayması yaptıgımızın 
bilincindeyiı. 
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GEÇMiŞIN GELECEK T ASARISI 

Bülent ARINÇ 

Geçen yüzyıl dünyanın birçok 
co~rafyasında büyük savaşlar ve 
sonrasında deSişimler yaşandı. Bizim 
coğrafyamızda da tarihimızin en acı 
olayları ve kayıpları oldu 

Ancak, kendi külleri üzerinde yeniden 
bir var olma savaşı başlatan Anadolu, 
bağımsız ve özgür bir ülke için 
örgütlcn<ll. 

Bu örgütlenmenin merkezi ve tck 
meşru organı Biıyuk 1\llllet Meclisi, 
örgutlenmcnin en önemli aktöru ise 
Gazi Mustafa Kemal idi. 

Aci 1 olan her ş~yden önce, 23 Nisan 
1920 yılında Meclis'in açılışının 
gerçekleştirilmesi, ülkenin 
yöneriminde öncelikler ve önem 
sıralaması açısından çok anlamlıdır. 

Bir yandan işgale karşı dağılmış ve 
yenilmiş bir orduyu toplamak, bir 
yandan ezilmiş bir halkı yeniden 
canlandırmak Için var gücüyle 
çabalayan Meclis üyeleri, bu devrede 
çok arılanılı ve etkileyici bir çalışmaya 
da im1.a atmışur. 

TBMM'de Evrak ve Tahrirat Müdürü 
olan Necmettin Sahir Sılan, ı920 
yılının bütün kargaşa, .savaş ve isyan 
günlerinde, sosyal bilimler tarihimiz 
açısından tarihe geçecek bir anket 
çalışınası başlattı. Bu ankenc 
Milletvekilierimize tek bir soru 
soruluyor: 

"Kazamlacak olan Milli JscikJal 

Mücahedemiım teyizdar ve semeredar 
olrttliSI neye bağlld~r?" 

Burada, daha Nilli f\fücadele yeni 
başlaınışken, ciimledc, zaferden emin 
olan bir tavırla bahsedilmcsl. o 
dönemdeki insanımızm zafere olan 
inancını ve ıuıkıısunu ortaya 
koymaktadır. 

Anket. Cumhurıyet tarihimizin belki de 
ilk bilimsel çalışması ve sosyal 
bilimler alanında yapılmış ilk nalizidir. 

Milletvekillerimizden savaş onamı 
olmasına rağmen yüzde 90' ı ankete 
cevap vermişlerdir. Bu da. yapılan bir 
bilimsel çalışmaya verılcn önemi 
göstermesi açısından dikkate d~rdir. 

Cevapların kimisi kısa . kimisi uzundur. 
Ancak Cumhuriyetimizin kurucuları . 

gelecek için tasarılarını , hayallerini ve 
güçlü bir Türkiye için ne lazını 
geldi~inl dahu o dönemde açık 
yüreklilikle ifade eııııışlerdir. Kitapta 
bu cevapları yirmi ayrı alanda uısnif 
edilmi~ halde bulacaksınız. Burada da 
göreceksiniz ki, daha ı92o'dc o dönem 
Milletvekillerimlzin çoğu güçlü ve Iyi 

yönetilecek bir Türkiye'nin neye 
ihtiyacı oldu~nu dogru tespıt 
etmişlerdir. 

Anket çok uzun yıllar. yayınianmadan 

arşivlerde bekledi. Sonunda Sayın 
Necmettin Sahir Sı lan 'ın varisieri 
aracılığı ile anket Tarih Vakfı 'na ulaştı 

ve gün yfızüne çıktı . Tarih Vakfı 
yöneticilerinin yerinde bir karanyla, 
bu anketin TBMM tarafından 
yayınlanması ıeklif edildi. Böylece, 
Meclisimizın ve Cumhuriyetimızin 
kurucularının gelecek için tasarılarını 
bir vefa borcu olarak Medisimızin 
yayınlamış olması bizim için biiyük 
bahtiyarlıktır. Burada Tarih Vakfı 
yöneticilerine ve Sayııı Sılan 'ın 

varisierine teşekkür ediyorum. 

Sosyal bılimcilerimiz, tarihçilerimiz, 
siyaset adamlarımız bu eserden 
eminim ki kendilerine göre veriler 
elde edecek. analizler yapacak ve 
geçmişimizin gelecek tasarısını nasıl 
kurguladığını göreceklerdir. 

Böylece. geçmişten gelece~e 
kuraca~ımız bu bağla, Türkiycmizin, 
etrafına ışık saçan, bir bolluk ülkesi 
olmasını snglaynca~ınmı uınuyorurn . 

Saygı ları m la. 

vii 



KURTULUŞ SAVAŞI SıRASINDA MiLLETVEKiLLERiNiN 

''SAVAŞ SONRASI TüRKiYESi"NE BAKlŞLARI 

Ahmet Demirel 

Birlıtri TBMi"t'de Evrak ve Tahrirm 

Miidiirli olnr ak çalışan Nccnwttin 

Salılr (Sılan) Bey'in Kuı1uluş Savaşı 

yıllarında Binnci Neclis'te görev 

yapan milletvekilleriyle yaptığı anket 

çalışmasının her ~·önüyle ele alındığı 

bu kitabın . bu böliimimcfe, 1ıs 

nıilleıvekilınirı vermiş oldu~u 

Cl'vnpları toplu olarak 

değerlendirmeye ı;alışaca~ıın . 

Ct>vııplıırın de~erlendirilınesınP 

geçmeden. önce Birincı Meclis'in 
Tiirklyc tarihindeki önernıni kısaca 

haırrlaırn.ık ; ardından bu anketlerın 
yapılınasına ne zaman, na~ıl kamr 

vcrilcfiğine, anketi kimlerin 

cevaplıındınp kimlerin 

cevaplandırnıadığımı ve cevap 

ven·nlerin cevaplarını ne :zaınan 

verdiklerine ilişkin çeşitli bilgller 

vermek istıyorum. 

BiRiNCi 1'1ECLis'iN 

TüRKİYE TARİHİ AÇlSlNDAN ÖNEMl 

Kurtuluş Savaşı yıllarında görev yapan 

Birinci Meclis'in Türkiye tarihinde çok 

özel ve önemli bir yeri vardır. Bir 

yandan işgale u~ramış olan ülkede 

Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yönetip 

sonuçlandırırken. bir yandan da 

birbiri ardına yapıığı yasal 

diiı<'nlemelerle Türkiye 
Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır 

Bu t-1erlis agır ve ıor koşullar altında 

çalışmasına rağmen, görevı sırasında 

dt•ınokratik yoldan ve çok scslılikten 

ayrılmamışur. 

Şimdi, olağanüstü yetkili olan 'c 

yasama. ytirıitme, yargı erklerini 

elinde bulunduran bu Meclis'in 

yaşamından bazı kesitleri hatırlaıcılırn : 

23 Nisan ı9ıo'de en yaşlı üyt• Sinop 

Mebusu Şerif (Avkan} Bey'in 

b<ışkanlığında yapılan ilk toı,ıantının 

ardından, 24 Nisan ıqıo'de f"hıstafa 

Kemal Paşa Mütareke'den 1'1eclıs'in 

apiışına kadar geçen sliredekı 

~elişınt>leri özetledigı ünlu nuıkunu 

okumuştur. Mustafa Kemal Paşa 

nutkunun sonıında hükümet 

kurulmasımı ilişkin önergesıni 

açıklamıştır. Kuvvetler birlıği esasına 

dayalı önerge, özetle, yasama Ye 

yürütme yetkilerinın Meclis'in elinde 

toplanınası ve Meclis'ten seçılıniş bır 

heyerin tıukiımet ışierini yürürnıesini 

istiyor. Meclis Ba~kanı'nın bu heyetin 

de başkanlı~ırıı ıısılenmesi gere!ıine 

işaret ediyordu. C'1waafa Kemal Paşa , 

Padişah'ın l-;tanbul'da esir oldu~unu, 

bu nedenle Istanbul'la ilişkiye 

girmenin hıçbir yararı olmadı~ını 

belirterek. Meclis'in ülkenin yazgısına 

btltünuylc cl koyması gerektiğini 

sözlerine ekliyordu. 

Mustafa Keıtıitl Paşa, yedi yıl sonra 

okudugu Nutıık'ıa "bu esaslara daralı 

hükümerin mahiyeti kolaylıkla 

anla~ılır ki. hakııniyet-i mılliyeye 

dayanan bir cunıhuriyeuir. Dayanağı 

da kuv"\lctlcr bırliğidır" demektedir. 

Aynı gtin. ayrı ayrı yapılan iki seçim 

sonucunda Musıafa Kemal Paşa 

kullanılan ızo oyun ııo'unu alarak 

Meclis Başkanı. Erıurunı Mebusu 

Celalettin Arif Bey ıoq oyla Ikinci 

Başkan seçildi. 

25 Nisan ıqıo'de Celalettin Arif Bey' in 

teklifi üzerine Mustafa Kemal Paşa 'nın 

başkanlığında 7 kişilik Geçici !cra 

Encümeni kuruldu . 

29 Nisan ı9ıo'de Hıyanet-i Vataniye 

Kanunu kabul edildi. Birinci maddede 

Neclis'in arnacının ~yüce hilafet ve 

saltanat makamını .. e Osmanlı ülkesinı 

yabancı güçlerden kurtarmak" olduğu 

belirtildi ve bu amaçla kurulan 

TBMM'nin meşruluğuna karşı 

koyanların vatan hainl sayılacağ1 

hükme bağlandı. Sekizinci maddede bu 

kanun uyarınca mahkenıelerin 

vereceği kararların kesin oldugu. bu 

kararların TBMN tarafından 

onaylandıktan sonra infaz edileceği. 

onaylanmaması halinde Meclis'in 

kararının ~eçerli olacağı 

belirtiliyordıı. Böylece Meclis'e, 
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yasama ve yuruıme yetkisine ek 

olarak. bır de yargı yetkisi verilmiş 

oldu. 

ı l'1ayıs 19ıo'de önemli bir adım 

atılarak icra Vekilierinin Seçim 

Şekline Dair Kanun kabul edildi. 

layıha Encüıneni'nln hazırladıgı "e 

l'1edis'in benimsediği kanunun birınci 

maddesinde "Mcclis'in" aşağıda 

sayılan "ışlerini görrnek üzere, iki 

kışıden oluşan bir lcra Vekilieri Heyeti 

vardır" dcniyordu . Vekaletlcr şöyle 

belirlendi . ı . Şeriye ve Evkaf, ı . 

Sıhhıye ve 1"1uaveıwt-i lçtiınniye, J. 

Iktisat, 4· l"taarif, ı; . Adllye, 6 . Maliye, 

7· Nafıa . 8. Dahiliye, q. fv1üdafaa·i 

l'tillıye. ıo. Hariciye, ıı . Erkan-ı 

Harbiye-i Umunııye. Ikinci madde 

vekillerin 1'-lcclis üyeleri arasından salt 

ço~unlukla tf'ker teker seçileceğini. 

dörduncü madde vekiller arasında 

çıkacak anlaşmazlıklan Meclis' in 

halledece~ini hükme bağladı . Teklifin 

beşinci maddesi il~inç tartışmalara yol 

açtı . l"taddede "Meclis' in toplanmadığı 

zamanlarda vel\illerden isı if,ı <'den 

olunsa Meclis Başkanı'nın sonradan 

1'-tcclis'in onayına sunulmak üzere. 

yeni vekili wyin edece~i'' 

bellnıliyordu . Meclis'in toplanmadığı 

zamanlar ihtimalinden söz edilmesi 

mcbusların teı>kisıni çekti ve madde 

reddedildi. 

Kanunun kabul edilmesinden sonra 

3-4 Mayıs ıqıo tarihlerinde vekiller 

t-1eclis tarafından teker teker seçildi. 

7 Haziran ıgıo'de kabul edilen bir 

kanunla, Istanbul'un iş~al tarihı olan 

ı6 Mart ıqıo'den itibaren TBM~fnin 

onayı dışınd<t olarak lstanbulca 

yapılmış butün antlaşmalar ve icraat 

geçersiz sayıldı . 

5 Eylül ıgıo tarihlı Nisab·ı Müzakere 

Kanunu. bir yandan Meclis üye 

sayısındakı bclırsızligin giderilmesine 

katkıda bulunurken. bir yandan da 

Meclis'in amacını bir kez daha 

tanımladı . Kanunun birinci maddesi 

şöyledir: "BMM. Hilaft>t ve Saltanatın , 

vatan ve milletin kurtarılması ve 

bağımsızlı~ından ibaret olan gayesine 

ulaşıncara kadar aşağıdaki şartlar 

çerçevesinde aralıksız toplanır". 

Kanunla ilgili olarak belırtilmesi 

gereken bir başka nokta da dördtincu 

maddenın heyet- ı vekile uyclcrini 

Meclis'in memuru saymnsıdır. 

4 Kasım ı9ıo'de "tera Vekllleri'nin 

Seçım Şeklıne Daır Kanun"da bir 

d~işıklik yapılarak . \<Ckillerin Meclis 

üyeleri arasından do~rudan seçilmesi 

yöntemi yürürlükten kaldırıldı ve 

"ekillcrin Meclis Başkanı'nın 

gösterece~i adaylar arasından 

serilmesi yönternillt' geçildi. Aday 

gösterme yöntemi olarak bilinen bu 

yöntem, izleyen dönemd(• Birinci Grup 

üyeleriyle muhalif mebuslar 

arasındaki temel çatışma 

konularından birini oluşturdu . 

Muhalirler vekillerin yalnızca 

gösterilen adaylar arasından 

seçilmesini Meclıs'in yetkilerını 

sınırlamak olarak değerlendirdiler ve 

daha başından ilk gunlerden 

başlayarak bu yönteme karşı çıktılar. 

Kanunda değişiklik yapılarak vekil 

seçiınınde aday gösterme yönwmıne 

geçılmesının temelinde. do~rudan 

seçim yöntemi sonucunda, Mustafa 

Kemal Paşa'nın birlikte çıılışınayı 

istemedi~i kişilerin de vekil 

seçilebilmesi yatıyordu . Nitekim. 4 

Eylül ı9ıo'de Türkiye Halk lştirakiyun 

Fırkası 'ndan Tokat mebusu Naıırıı 

(Resmor) Bey Dahiliye Vekili, ı Kasını 

19ıo'de de 'Tesaniit Grubu'nun 

yönetim kurulu tiyesı . (yaı.ar Orhan 

Kemal'in babası) Kastamonu ınebusu 

Abdülkadir Kemali (Öğütçti) Bey Adiiye 

Vekili seçilmişti. Mustafa Kemal Paşa 

her iki vekile de birlıkte 

çalışmalarının mümkün olınadı~ını 

bildirnıış ve her iki vekil de seçimi 

izleyen birkaç gün içindt:' vekiliikten 

istifa etmek zorunda kalınışiardı 

(Nazım Bey'in istifası 6 Eylül, 

Abdülkadır Kemali Bey'inki 4 

Kasım'dır). 

Rejimle ilgili en önemlı adım ıo Orak 

192ı'de kabul edilen Teşkilat- ı Esasiye 

Kanunu'yla. bir başka deyişle ıgıı 

Anayasası'yla atılmıştır. Bu Anayasa, 

bir bütün olarak bakıldığında, miller 

egemenliği ile yasama organı arasında 

özdeşlik ilişkisi, yasama ile yunıtme 

arasında vekah;t ilışkısı \'C yurutınc ilc 



bumkı ası cırasında ha~ınılılık ılışkisı 

kuran liberal denıokrattk bır içerı~e 

sahıptlr. 

Anayasanın hazırlanına sureci ıçınde, 

8 Eylul"de Yenısun gazetesınde 

yayınlanan Halk Zumresı'nın siyası 

pro{!ramının önemlı rolu olmuştur. 

ıJ Eylul'de Meclıs'e hukumet programı 

olarak sunulan Halkçılık Programı 'yla, 

Halk Zıııııı esı'nın sı yrı sı platformuna 

sahıp çakılmış Vl' bıı program 

An.ıyasanın tt•nıclınl olıı:ıturınu:;tur. 

Halkçılık Prognıını tt1Pı ınde 

pılışmal.ınnı ıanıarnlayan ôtel 

komısyon. u•klıfinı ıS Kasım ıqıo 'de 

Meclıs'e .>undu. Tarıı:;masız kabul 

edilen. bırinci maddede e~emcnlisın 

kayıtsı7. şaı tsıt nııllcte ait oldu(!u. 

yoneum usulunun halkın kaderini 

doğrudan dogruya ve fiılı olarak 

kendisını }'önetmesi esasına dayandığı 

belırtiliyordu. Yani, adını koymadan 

cumhurıyet esasını benımsıyordu . 

Ikinci maddeyle yasnma .. e yunıtınc 

yetkısi Medis'c H'rilıyor. u~·uncu 

maddede Tu ı kı ye dl•v Jetinin TBMM 

tawfındaıı yonetıldil!ı ve adının TBMM 

hukumetı oldugu belırıılıyordu . 

rasarıııın 4· maddt>si nııllt't' ('ki li 

seçınıl(•rıııın ııwslcki l('nısıl esasına 

göre y.ıpılınasını ön~öriıyordu ve bu 

madde Medıs'ıeki ~öruşnıell•r 

sırasınd.ı biıyuk ıarıışmalara yol açtı . 

ltıı aılar genel olarak u lkede 

mesleklerın bu esnsın uy{!ulanmasına 

ınıkan \erecek katlar gclişmış olmadığı 

şeklindeydı . .Sonuçta meslekı temsil 

esasına göre seçım ılkt>si Medıs 

çoğunlu~u ıarafından reddedildı \C 

madde mebusların vılayeıler halkınca 

seçılec-egı şeklıne donuşwnıldıı . 

Tasarının 7. maddesi SC'çımden sonra 

mebuslaıın !'ladl•cr> bır boluınunlin 

Medıs çalı:ıınalnnna katılmasını. 

dıgE•rlenııın is<• s<•pıııd<'n sonra seçını 

bol~clcnm• gondt•ı ilınell•rını 

ön~t>nıyordu. Bu ın.ıdcll' de l\1eclis 

çogunlu~u tarnfından redd<'dılerek 

nıhaı ıncıındcn çıkarıldı . 

Yeni ycdınci m.ıddedc. TBMI'-t'nın 

gore .. ıerı sayıldı . Meclis _goruşıneleri 

sırasında ınuhalıf mebuslar, TBMM'nin 

görev lerinın bu şekilde ~ayı larak 

sınırlanamayaca~ını . izlenmesi 

gereken yolun hangı gorevicnn 

heyet-ı vekile)C bırakıldıgını snyarak, 

kalan gorev lerı n tumunun Meclıs'e nit 

olduğunun belırrllmesı oldugunu one 

sürerek maddeye ıtıraz. ettiler, ama, 

bu ıtirazlar sonuçsuz kalarnk mcıdde 

benimsendi. 

Dokuzuncu madde)lc TBI"It-1 

başkanına. J't1eclıs adına ımza koyma 

ve vekili er heyet ın in kar arlrırını 

onaylama yetkisi verildi . Aynı madde, 

heyet-i \ekilenin ar<~lannda 

ıoplanal'ak kendi iç:l<•rinden bir vekılı 

reis seçınelerıni htikıne baglaclı . Ama. 

maddede l\1l'clıs aynı 1anıancJa , heyet- ı 

vekılenın de tabıi reısı oldu~u 

vurgulandı . 

l4 Ocak ıqzo'de. Anayasa'nın 9· 

maddesi uyarınca Fevıı (Çakmak) Paşa 

ılk heyct-i "ekıle rcisı seçildi. 

ıqıı Ilkbalıanna gelindıglnde. Mustafa 

Kemal Pa~a. başından berı Medıs 

ço~unlıı~'Undan destek gonnekle 

birlikte. Mcclıs'te kendısine yakın 

mebuslardan bır grup olu~uırarak, 

1'1eclıs çoğunlu!!unu orgııtliı hır yapı 

içıne sokmayı ıasarladı . 

Aslında. 1'>1eclis'in açılmasından ıqıı 

ilkbaharına kadar geçen surc ıçınde 

Meclis'te faaliyN gostel'en çeşırlı 

küçük gruplar olnıuşru . Başlıraları 

Tesanut Grubu, lstıklal Grubu, 

Müdafaa-i Hukuk 7umrcsı, Halk 

Zümresı 'e Isiaha ı Grubu idi. Ayrıca 

ıqzo'nin son aylarında Tuı kı ye 

Konıünıst fırkası \e Turkı~c Halk 

lştirakiyun Fırkası adlı ikı de parti 

kurulmuştu. Ama, bu orgutlcrın tunıu. 

ıqıı llkbaharına gelinceye kadar. 

geride kayda dcger bır Iz bırakmadan 

dagılmışıı . Tek istisna, Halk Zuınresı 

Sıyasi Programı'nın Halkçılık 

Programına esın kayılagı olması. 

buradan da ıqıı Anayasası'nın 

çıkmasıydı . 

ıqıı ilkbaharında Mustafa Kemal Paşa, 

kendine yakın nıcbuslarla once teker 

teker sonra gruplar halınd(• s<ııuşerek 

Sivas Kongresi'nde kurulan Anadolu ve 

Rumeli Mudafaa-l Hukuk Ceıniyeti'nın 

(A-RI'lHC) Meclis grubunu oluşwrma 

yoluna gittı. Bo) lecc ı o r-tayıs ıqzı'de 

ı: 

-.. 
ı; 

~ 
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Anadolu ve Rumeli Mudafaa·i Hukuk 

Grubu kuruldu. Bu grup kısaca Birinci 

Grup olarak anılan ıktıdar grubudur. 

Grup toplamı tutanaklarının giriş 

bolümunde "A·RMHC üyelerının 

l\1eclis'ıe hir tür parti disiplinıyle 

hareket ermelerini sağlamak ı.iıere 

kurulduğu" belınilen A·RI'-'IH 

Grubunun ılk genel kuruluna, o 

andakl 1'-leclıs çoğunlugunu oluşturan 

ın mebııs katıldı. Genel kurul Mustafa 

1\enıal Paşa'yı grup başkanlıgına seçti. 

Grubun programı iki maddeyle 

belirlendı ; 

2 . Deı:let ıe~kılaıının Ana_vaM 

çerçel'eMnde adım adım 

olu~turulma.sı ... 

Grup dışında kalan millet\ekillerı 

l"leclıs ıçinde uzun süre örgııısüz 

olarak raaliyeı gösterdiler. Bunlardan 

bir böliirnü Temmuz ıgıı'de Ikincı 

Anadolu \e Rumelı l'-1udafaa·i Hukuk 

Grubu'nu kurdular. Ikincı Grup'un 3 

madd{•lik ilk programında da şu 

ilkeler yer aldı: 

ı. Mi.sak-ı Atilli çerçeve.sinde milli 

birlik ve baSım.sızltSın tıaSlanma.sı 

2. Varolan )a.saların milli esemenlik 

ilketıine göre düzelrllmeM 

3· GeneL hakların dckunulma:lıSı ve 

tıa)sınıısı 

Milletvekıllerının bir boltiımi de ıkı 

grubun dışında, bağımsız kalınayı 

tercih etti. 

Meclis içinde. bu gruplar arasında, 

demokratik koşullar altında, oldukça 

düzeyli bir iktidar - muhalefet 

mücadelesı yaşandı. 

Savaş kazanıldıktan sonra ı Kasım 

192ı'de saltanaun, oybirliğiyle 

kaldırılmasıyla, cumhuriyet yönetımine 

geçış açısından çok önemli bir adım 

atılmış oldu. ı Nisan ı923'te Meclis'in 

görevini tamamladağına ve seçimlerin 

yenilenmesine kararı vNildı. r6 Nisan 

ıqıfu•ki son toplantının ardından 

Binncı Meclis'ın yakJa;.ık fıç senelık 

gorev suresr sona erdı. 

Bırimi 1'-teclis döneminde başarıyla 

hayata geçirilen Meclis üstlinlügü 

ilkesı ve 1'-leclis ıçındeki çok seslılik 

bu 1\'leclis'in Türkiye'nin gelmış geçmış 

en demokratik 1'-teclislcrındcn birı 

olarak anılmasını olanaklı kılmıştır. 

l~gal altında {'Ok agır ko:;ullarda 

yaşayan tilkenın , boyle bir dönemde, 

demokratik bır 1'-teclıs·~ sahip olması 

ve olağanüslii koşullanı rağmen bu 

yapıyı titizlikle korumuş olması. 

Turkıye'nin demokrasi tarihi 

açısından, bugtın de. gelecekte de 

kıvanç verici bir ınirastır.' 

ANKETiN YAPilMASINA 

NASIL KARAR VERILDi? 

Bırinci Meclis' hakkında bu 

hatırlatınayı yaptıktan sonra, şımdı 

tekrar Sılan'ın anketine dönelıın . 

Bilındıği gibi. Kutahya-Eskişehir 

Muharebeleri, Mılli Mucadele 

tarıhinde en krıtik dönemlerden birinı 

oluşturur. ıo Temmuz ıqıı'de Yunan 

ordusu kesin sonuç almak amacıyla 

Bursa \C Uşak yörelerınden saldırıya 

geçmiş, 25 Tenımuı'a kadar aralıksr1. 

ıs gün süren çarpışmalar sonucunda 

Ti.ırk ordusu bi.ıyuk kayıplar vererek 

Sakarya ırmağı'nın doğusuna 

çekilmişti. Bu savaşın kaybedilmesi 

askeri açıdan buyuk tehlike 

oluştururken. Ankara'da açık bir 

sarsıntıya yol açmış ve TBI'-1M'niıı gizli 

toplamıları giderek sıklaşmıştı. 

23 Temmm ıqıı'de yapılan gizli 

toplantıda, büyüyen tehlike karşısında 

TBMM'nın Kayseri'ye nakledilmesi 

konusu taruşrlmış. 24 Temmuz'da 

TBfi'IM evrakının Kayseri'ye taşınması 

konusunda hukümete yetki verilmişti. 

Ayrıca beş mebus TBMM için 

Kayseri'de uygun bir yer bulup 

hazırlamak üzere görevlendirilmişti. 

Birinci M teli~ hakkında çok gen!~ bir literatür vardır. Burada bunlardan bir~açını tıatıılat;ılım. Ahmet Demirel. Birinci Medl~'te 

Muhalefet : ll<lncl Grup (lsıanbul, Iletişim Yay., 1994). Cemil Koçak ()ıazırıayan), Birinci Meclis (Istanbul, Sabancı Onıverslıesl 
Yrıv .• 1998), Sarnet A&aoğiu. Kuva·vı Mıtliyl' Ruhu (Istanbul. Baha Matb •• 197). • · basım). Hıfıı Veldeı Velidedeol(u, ll~ Mfclis. 
Milli MOcadelc'dc Anadolu (bt;ınbul, Çiığda~ Yay .. 1990) , Tank Zafer Tun;ıya'nın de&l~ık deratierde ki çof. :Hıyıdakl mak;ılcsi ... 

Birınci Meclis dönemi lle hemen sonraki dönem arasındakliarklılıklan görmek ııı;ısından bkz. Meıe Tunçay, Türkiye 

Cumtıurly~ıı'nde Tek Parti Yönrliminln Kurulması {Istanbul. Tarih Vakfı Yu rı Yay .. 1999. 3· ba'lm). 



Sılan, gerçekten de, bu tarıhi ankete 

verilen cevapların oriJinallerini 

yıllarca özel arşivınde "bir sır gibı" 

saklamıştır. Sağlığında gun ışığına 

çıkınayan bu tarihı belgelcnn. Sılnn'ın 

ölümünden sonra. vanslerı tarafından, 

TABLO 1 

Bu onanı ıçinde, TBMI'1'nin arşıv 

sandıklarının sonırnhıtugunu taşıyan. 

TBMM Evrak ve Tnhrırm 1'1uduru 
Necnıettın Salıır (Sılan) Bey. kendisiyle 

birlıkte çalışmakta olan sınırlı 

snyıdakı memur arkadaşlannın 

bazılarına. arşıvin taşınması gorevini 

vennış ve sand ıklar bnz.ı memurların 

sorumlulugu altında Ankara'dan 

Kayserı'ye yola çıkmıştır. Bu arada bır 

bolüm milletvekili ve bazı millet\ ekili 

aileleri de Kaysen yolunu ruıınuşıur. 

Kayserı'ye gidenler arasında 

Nc:rnıettin Sahir Bl'y'in eşi ve çonığu 

da buhııınıakuıdıı . 

(EVAP VERMESI BEKLENDIGJ HALDE ANKETI CEVAPLANDIRMAYAN 37 MILLETVEKILININ LISTESI 

No ADI SEÇIM BÖLCESI 

HACI ATlF EFENDI <TA$PINAR) 

ı HACI MUSTAfA EFENDI (BEYNAM) 

3 HILMI BEY (ÇAYIRLIO<lLU) -----
4 MUSTAFA KEMAl PAŞA (ATAT0RK) 

5 ÖMER MÜMTAZ BEY (TANBI) 

6 ŞAKIR BfY (KINACI) 

7 CAMI BEY (BAYKURTl 

8 (EVAT A~~ ~y (GORER_l-

9 AU ULVI BEY 

10 ISMET BEY (EKER) 

Allc~inden ve arşivlcrınılcn uzak kalan 
Necmettin Sahir Bey, bu karanlık 

gunlerdc. kendi deyimiyle, önceki 

yıllarda "gazete sütunlarında adsız 
veya inııalı yazılnr yazmış olmanın 

yartıttıf:ı bir ilhamlah çok önemli bir 
karar vermiştır: 1'1ılletvekilleriyle bir 

anket yapacaktır. Bu amaçla. kuçük 

------

bir ka~ıdın t1zerine "kazanılacak olan 

milli istiklfıl rnücndeleınizin rcyizdar 

ve scıııercdar olnıası neye 

nıuıewıkJ.:ıfıır" sorusunu yaırtıı~. bunu 

çogalımış ve bı1tuıı nıillct\l!kıllerine 

da~ııınıştıı. Askeri açıdan zor durumda 

olduguıtHIZ hir ortamda, sorunun, milli 

nıucadelcnin kesiniıkle bir zaferle 

sonu~ lanaca~ına dair innncı dile 
getırcn ilk beş kelimesi ("kazanılııcak 

olan millı ıstikiiii mücadelemız.") 

oldukça çarpıcıdır. 

Necmettın Sahir Bey, ı968'de yapu~ı 

bir konuşmasında bu konuda şunları 

söyluyor: "Ben bu soruyu bastırdım. 

Kayseri'ye gidip gelenler ... Havaya 

gorc burada IAnkara'dal müznkere 

nisabı artmakta. Burada elinıe 

geçeniere bu kağıdı veriyorum. 

Aııyorlnr. GunleıTe kovaladıın. Dedim 

ki t.afer bıziıııdiı. f\lııtlaka muzaffer 

olaraj:!ız. Nuzufıer olduktan sonra 

bunu nıııkaddl's bir sır halinde 

saklc:ıyacnğ1m ve gunun bırinde bunu 

tarihe enıaııet edereğını" .2 

ll 

12 

13 

14 

ıs 

16 

17 

18 -----
19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

HAKKI BEHIÇ BEY (BAYIÇ) 

ISMET PAŞA (INÖNU~ 

KAZlM KARABEKIR PA$A 

HACI FEVZI BEY (CELAYIR) 

TEVfiK BEY (KOTOI<BAŞI) 

ŞEYH FIKRI EFENDI (ERCUN) 

HASAN FrHMI BEY (ArAç) 

SAMI BEY (ARKAN) 

ALl FETHI BEY (OKYAR) 

IBRAHIM ŞOKRÜ EFENDI (ÇELIKALAY) 

NEBIL EFENDI (YURTtRI) 

MUSTAfA VASFI BEY (SEÇER) 

Yusur ~EMAL BEY <TENGIRŞENK)1 

MURAT BEY (PALA) 

CEMALETTIN EFENDI (ÇELEBIOGULLARI) 

ARIF BEY (BAYSAL) - --~ 

FEVZI PA$A (ÇAKMAK) 

HOSEYIN BEY (ÇELIK) 

AsLAN BEY (To~z~ 

HASAN TAHSIN BEY (ARTIK) 

ETHEM FEHMI BEY (ARSLANLI) 

lsMAIL SAFA Brv CÖ2tER!._ 

RlZA VAMJK BEY (URAS) 

EMIR PAŞA (M~RŞAN) 

H usEYlN RAUF _!3EY (ORBAY) 

HACI HAYALl [FENDI 

AHMET BEY (BAYDAR) 

Netmettln Sahlr Sılan'ın 'S ~s 1968"de Ankara'da Tlırt: Tıırlh Kııruını.ı'nun Atatürk Yıllılo. Konferanslan'nın 6. wrlilndc 
yaptıltı kDnulma. (Tarıh VaklıafllvQ 

3 •-- •-' • b n~- yazıp N«mtttln ~hlr Sılan'a Kastamonu Mebusu Y~o~suf ICM~al (Tentl'1eıık.) cevap k.ııtıdını, illeru..- >oou«e savı:ı 

ıade elli!llçın, cnap wrmeyen mnıeıvekllleı1 kalegonsllçine abnmı~tır. 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKAAA 

ANKARA 

ANKARA 

AYDIN 

BoLU 

BURDUR 

ÇORUM 

DENIZLI 

EDIRNE 

EDIRNE 

ELAZIG 

ERZINCAN 

GENÇ 

GOMOŞHANE 

i ÇEl 

ISTANBUL 

KARAHISARISAHIP 

KARAHISARISAHIP 

KARAHISARlŞARKI 

KAslAMONU 

KASTAMONU 

KIRŞEHIR 

KONYA 
----~--

KOZA N 

KOZAN 

MARA$ 

MARDIN 

MENTEŞE 

MERSIN 

SINOP 

SIVAS 

SIVAS 

URFA 

YOZCAT 

s 
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nr~ivındeki öteki belgeleric birlikte, 

Ekim 1992'de Tarih Vakfı'na 

bagışianmış olması bu kitabın 

hazırlanmasına imkan venniştır. 

ANKETE KATILAN VE KATilMAYANLAR 

Birincı J'o1eclis'e katılınaya hak kaznnıp 

TBNI'f'den sicil nurnarası alan 437 

milletvekilinden 3ı5'i Sılan'ın anketıni 

ce\'aplandınnlştır.l Meclis kapanırken 

nıılleivekilliği surenleı in sayısının 

isufa. ölüm \C benzerı nedenlerle 

TABLO 2 

ermişti. Dogcıl olarak bu kışiler anketi 

ccvaplandırnıaınışlardır.; Bu kişiler 

dışarıda tutulduğunda toplam 

milletvekili sayısı 437'den 351'ye 

düşmektedir. Bunlardan sadece 37'si 

ankete ilgı göstermeıniştir. Cevap 

vermt~yen sôz konusu 37 kişi arasında 
Nusrafa Kemal (Ataııirk), ismer 

(lnonu), Fc\?i (Çakmak). Kazım 

(Karabekır) Paşalarin, Rauf (Orbay) ve 

Ali Fethi (Okyar) Beylerın de 

bulunması dikkat çckicidır. 

ANKETE CEVAP VEREN VE VERMEYENLERIN TOPLAM OACILIMI 

TOPLAM (MECUS TOPLAMI) 

TOPLAM (ANKET TARIHINDE MILLETVEKILliÖI 

SONA ERMIŞ OLANLAR DlŞARlDA TUTULURSA) 

n;'yc d(ıştiigu göz önünde 

bıılundurulduğunda. 315 sayısının 

oldukça yLiksck bir cevaptandırma 

oranına denk duştuğli açıkça 

göriilmektediı . Anketın nıilletvekılleri 

tarafından cevaplandırılınaya 

başlanma tarihi s Eylul ıqıı'dir. ilk 

cevabı ; Eylul 192ı tarihinde Sanıhan 

l'lebusu Nahmuı Celal (Bayar) Bey. son 

TABlO 3 

ANKETE CEVAP VERENLER ANKETE CEVAP VERMEYENLER 

SAYI YüZDE SAYI YüZDE 

315 72, 1 ı 22 27,9 

315 89,5 37 

Necmettin Sahir Bey'in yukanda 

sözunu ettiğıııı ı968'dekı konuşması. 

1\lustafa Kemal Paşa'nın anket 

karşıc;ındakı tutumu hakkında oldukçtı 

önemli bilgiler içeriyor. Necmettin 

Sahir Bey bu konuda şunları söyluyor: 

"Kağıdı uzattım. 'A he çocuğum, bu 

nedir' dedi . Onun kendine mahsus 

tatlı Rumeli şıvesi, tatlı okşayıcı 

10,5 

ANKETE CEVAP VEREN VE VERMEYENtERIN MillETVEKILLERININ MENSUP OLDUKLARI GRUPLARA GÖRE DAGILIMI 

ANKETE CEVAP VERENLER ANKETE CEVAP VERMEYENlER 

BIRlNCI GRUP 

IKINCI GRUP 

BACIMSIZ 

GII.UPLAR OLUŞMADAN AYRILANLAR 

TOPLAM (MECLIS TOPLAMI) 

cevabı 8 Nisan 19ı3'te Bayazıt Mebusu 

Dr. Refik (Saydam) Bey vermiştir. 

TBMM'd~n sicil numarası alan 437 

milletvekilinden Bs'ınin milletvekilliği 

sıfatı anketın cevaplandınlmaya 

başlandı~ı tarıh olan 5 Eylül ı9ıı'den 

önce ölüm. istıfa, millet\ekılligınden 

çıkarılma ve benzeri nedenlerle sona 

3 Ankl'ti c•vaplandıran millt!tvekllll!rlnin lo~tesi i( in Bkz. E~ ı. 

SAYI YOıoE SAYI 

179 88,6 23 

60 95.2 3 

76 84,4 14 

o 0,0 82 

315 72, 1 122 

bakışlarıyla dedim. 'Ben böyle bir şeye 

tcvessül ettim'. 'Nasıl' dedi. 'Evet' 

dcdiın. 'Neden teşebbüs ettin'. Büyük 

odada konuşuyoruz. Yani bugun 

l"leclis'in mPrdivenle çıkılan Istasyon 

Caddesi'ne bakan tarafta. Evrakı arı 

ettikten sonra dedim. 'Efendim, 

vaziyeı beni çok mahzun euı. ben 

An~etin (Cvapl;ındrrılmaya başlandığı t;ırilı olan~ Eylul t93ı ltlbarıyla molletvekillilı sıına ermı~ oldulu ı1ln ankete luıtılmavc1n 
Bs milletvekıtının lıstl!sııçln Bk;. fk 11 

YOZDE 

11,4 

4,8 

15,6 

100,0 

27,9 

TOPLAM 

SAYI 

437 

352 

TOPLAM 

SAYI 

202 

63 

90 

82 

437 

YOZDE 

100,0 

100,0 

YOZDE 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 



TABLO 4 

ANKETE CEVAP VEREN VE VERMEYLNLERIN MillETVEKILLERININ YAŞINA GÖRE DAGJLIMI 

ANKETE CEVAP VF.RENlER ANKETE CEVAP VERMEYENLER 

35 VE DAHA KOÇOK YAŞLARDAKILER 

36-45 YAŞLAR ARASINDAKilER 

46 VE DAHA BUYÜK YAŞLARDAKILER 

YA$1 BILINMEYENLER 

TOPLAM (MECLIS TOPLAMI) 

kcnd1ınc bir teselli bulmak ıçın bu 

suali ı~rripledım. verdim' dedim. 

'Hnmı başka bfr şey söyleyeyim size' 

dedim. 'Moskova'dıı Alı Funı Pnşa'ya 

gönderdim. Erzurum'da Karabckır 

Paşa'ya gönderdim'. 'Cevap aldın mı' 

dedi 'Paşam daha çok yeni' dedim. 

'Roma'da Celalettin Arif Be~··e 

göndcrdım. Paris'te Ahmet Ferit Tek'e 

gilnderdim'. Paşa baktı , baktı bana. 

TABLO 5 

SAYI YüZDE SAYI 

71 85.5 12 

137 77.8 39 

107 75.4 35 

o 0.0 36 

315 72.1 122 

CEVAP VEREN VE VERMEYENLERIN 

ÇEŞiTLi KRITERLERE GÖRE DAGILIMI 

Yukarıda da belirıildiği gibi TBr-1M'dcn 

sicil nuıııarası alan toplam 437 

milletvekilinin yüzde 7ı.ı ' ini oluşwran 

Jı;'i Sılan'ın anketine cevap vermiş. 

yüzde 27, 6'sını oluşturan ı22'si cevap 
vcrmemiştir. Yine yukanda belinildiği 

üzere, 85 kişınin mılletvekilli~i. 

ANKETE CEVAP VEREN VE VERMEYENtERIN MilLETVEKILLERININ MFSLEC::INE GÖRE DA~ IliMI 

YOZDE 

14.5 

22.2 

24,6 

100,0 

27.9 

ANKETE CEVAP VERENLER ANKETE CEVAP VERMETINLER 

ASKER 

SIVIL MEMURLAR 

SERBEST MESLEK 

EşRAr 

DIN ADAMI 

MESLEGI BILINMEYENLER 

TOPLAM (MECLIS TOPLAMI) 

'Yani şimdi ben ne yapacagıın ' dedi. 

'Siz de' dedim 'bir iki satır 

lütfedeceksınız'. 'Yok be \Ocuk sen 
bunları toplayasın. Eser beııımdir'. 

'Eser bPnımdir' diyl'bilır. Bu büyiık 

eser Turkiye Büyiik Miller Meclisi. 

' fınredersinlz paşam' dedim. Ondan 

sonra gelişen hadiseler. olaylar bu 

kadar yakınlığa ra5!nıen. kendisinden. 

elimde başka bo;> kağular olmasına 

ra~men, böyle bır cevabı aramak 

cüretini bana vermedi". b 

Cevap vermesi beklendıği halde ankeıi 

ccvaplnndırınayan 17 ınıllct\ekilinin 

listesi Tablo ı'deki gibidir. 

SAYI YüZDE SAYI 

45 70,3 19 

125 76,7 38 

39 83,0 8 

73 82,0 16 

33 71.7 13 

o 0,0 28 

315 72.1 122 

anketin cev•aplandırılmaya başlandığı 

5 Eylul 19zı tarihinden önce, çcşitlı 

nedenlerle sona ermıştır. Bu kişiler 

dışanda tııtıılunca , Meclis toplaını 

.n]'den 3ı;ı'ye duşnıekte ve anke-tin 

cevaplandınlıııa oranı yüzde 89.5 gibi 
çok yüksek bir dün•ye çıkmaktadır. 

Dağılım Tablo ı'de gösterilmıştir. 

SiYASi GRUP 

Iktidardaki Bırınn Grup'a mensup 

milleıvt.•kıllerinın yiizde 88.6'sı Salan'ın 

anketine cevap vermiştir. Bu oran 

muhalefetteki Ikinci Grup üyelerı 

arasında dahn da yuksektir (yuzde 

95.z>. Bagımsızlann da yiizde 84.4'ü 

6 Ne<mettfn Sahlr Sıl•n'ırı ıs Mayıs 1968'de linkara'da Tur k Tar•~ Kurumu'nun AwıOrk Yriirk Konf~r•nsları'nrn 6. $('ri~inde 
yaplıjı konu~ma. (T~rlh Vs~fı ar~ivl). 

YüZDE 

29,7 

23.3 

17,0 

18.0 

28.3 

100,0 

27.9 

TOPLAM 

SAYI YüZDE 

83 ı 00,0 

176 100.0 

1<12 100,0 

36 100,0 

437 100.0 

TOPLAM 

SAYI YOZDE 

64 100.0 

163 100,0 

47 100.0 

89 ı 00,0 

46 100,0 

28 100,0 

437 100.0 

7 
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Ce\;ıp \ernıiştiı·. Bırıncı Gruıı'un 

kuruldugu ıo Nayıs 1921 tarihınden 

önce nıilleL\Ckilli~i sona ermi~ olan 8z 

nı illet\ ekılinin hiçbırinden . 

hcklenebileceği gibi, cevap 

alınmamıştır. (Tablo J). 

YAş 

Bılindi~ı gibi, Bırinci Ne( lis'te yaşı 

30'uıı altında olan çok gt'nç 

mil/ef\·ekilleri bulunduğu gıbi, çok 

yaşlı rnıllet\ekıllerı de görev 

yapıyordu. Bu çalışınada kullanılmak 

amacıyla, milletwkılleri tiç ayrı yaş 

grubuna ayrılnıışıır. Bunlardan 35 ve 

daha küçuk yaşlarda olanların yüzde 

B;.s'inın, 36-.ı; yaşlar arasındakılerin 

yüzde n.S'Inın. -t6 \e daha bti) u k 

yaşlardakılerın ı ·e yüzde 75 .• {ünün 

TABLO 6 

bir arada toplanmıştır. Muftli ve diğer 

din gorevlılerınc. din adamlan 

kategorisi altında yer verilmiştir. 

Meclis'teki askerlerin ymde 7o,]'u. 

sıvil memurların yulde 76.7'si, serbesL 

meslek sahiplerinın yuzdc 8J,o'u. 

eşrafın yuzde 8ı.o'si ve d1n 

adamlarının yuzde 71.7'sı Sılan'ın 

anketine cevap vcrııııştır. Anketı 

cevaplandırdıgı lı al dP ıncsleği 

balinmeyen herhangi bir nıılletvekilı 

yoktur <Tablo s>. 

YENIDEN SEÇiLME DURUMU 

Birinci Neclis'tek ı nıilletvekıllerinln 

uçtt' bırı daha sonraki l\'1eclıs'lt-rdeıı 

en az bırinde ınillctvekili olarak 

}eniden görev yapmış, ı..i{ te ikisi ise 

Birincı Meclis dagıltlıkıan sonra hır 

ANKETE CEVAP VEREN VE VERMEYEN'LERIN SONRAKI MECL1SLERE SEÇILIP SEÇILMEMELERINE GÖRE DAÖıLJMı 

ANKETE CEVAP VERENLER ANKETE CEVAP VERMEYENLER 

SAYI YOZOE SAYI YOZOE 

BIRINCI MECLISTEN SONRA 
HIÇ MILLETVEKILI SEÇILEMEYENLER 123 83.7 24 16.3 

SONRAKI MECLISLERDEN 
EN AZ BIRINE YENIDEN SEÇILI!NLER 192 66.2 98 33,8 

(MECLIS TOPLAMI) 315 72,1 122 27,9 

Salan'ın anketini cevaplandırdığı TABLO 7 

saptnnınıştır. Anketi ce\'aplandırdığı ANKEnERIN CEVAPLANOIRlLMA TARIHLERININ OAÖıLIMı 

halde yaşı bılinmeyen herhangı bır SAYI YOZDf 

ınılleıvekılı yokuır <Tablo .ı) . EYLÜL 1921 7 2,2 

l"lESLEK 
EKIM 1921 18 5,7 

KASIM 1921 12 3.8 
Nıllet\ekili seçilmeden ört~ekı son ARALIK 1921 10 3.2 
yapııkiarı meslekler açısından da OCAK 1922 15 4,8 
ınilletvekillerı geniş bır yelpazeye 

ŞUBAT 1922 27 8,6 
dagılıyordu. Bu çalışma için. 

MART 1922 42 13,3 
milletvekillerının ınesleklt!ri tasnıf ----
edilirken. beş ayrı kat~ori 

NISAN 1922 58 18,4 

oluşturulmuştur. Birinci kategoriele MAYIS 1922 17 5.4 

asker kökenli milleLvekiiteri yer HAZIRAN 1922 53 16,8 

almaktadır. Sivil memurlar başlığını TEMMUZ 1922 16 5.1 

taşıyan ıkinci kategoriye başta ınlllkl MUSTOS 1922 7 2.2 

yôneticiler. diplomatlar. öğretim EYLOL 1922 ll 3.5 

uyeleri, öğretmenler. hakım ve EKIM 1922 6 1,9 

savcılar olmak uzere diğer butun KASIM 1922 2 0.6 
memurlar alınmışur. Avukatlar. ARALIK 1922 ı 0,6 
gazetetilcr, bankacılar. serbest çalışan 

ÜCAK 1923 
doktorlar. eczacılar ve mühendisler 

2 0.6 

serbest meslek sahipleri kategor isi 
NISAN 1923 ı 0,3 

içinde degerlendirilmiş, çiftçi, tüccar 
TARIH YOK 9 2,9 

ve aşiret reisleri, eşraf başlığı altında TOPLAM 315 100,0 

TOPLAM 

SAYI YüZDE 

147 100.0 

290 ı 00,0 

437 100.0 

KOMOLATIF 

2,2 

7,9 

11.7 ----
14,9 

19,7 

28,3 

41.6 

60,0 

65.4 

82,2 

87.3 
---~--

89,5 --
93.0 -----
94,9 

95,6 

96,2 

96,8 

97, 1 

100.0 



daha milletvekili seçilenıemi;-tır. 

Yenıden seçilen ve seçilme}'t.>nlcrın 

Sılan'ın anketine verdikleri cevaplar 

arasında herhnngı bir farklılık olup 

olmadıgını belirlemek amacıyla 
çalışmada bu de~işkcn de 

kullanılmıştır. Tablo 6'da da 
görüleceği üzere, Birind Mechs'i 

izleyen Meclis' lerden en az birinde 

yeniden göre\ yapanların yüzde B3.;"si 
Sılan'ın ankctinı ct•vnplandırıııış:ıır. 

Cevap verme oranı . Birinci Meclis 

dağıldıktan sonra yeniden 
seçılcıııcy(·nler arasında yuıde 66!ı'ye 

kadar diı~ınckıedır. 

ANKETtERIN CEVAPl.ANDIRILMA 

TARIHLERi 

5 Eylul ıq2ı tarihinde Saruhan Mebusu 
Muhmut Celal (Bayar) Be)''in cevabıyin 

başlayan ve B Nısan 19Z3'te Bayazıı 
Nebusu Dr. Refik (Saydam) Bey'in 

ce-vabıyla son bulan Sıl.ın' ın anketf 
çok uzun bir znman dilımı içinde 
y;ıpılmıştır. ıqzı yılı içinde cevap 

verenlerin sayısı 47'de kalırken , 256 

nıilletH·kili r9.u yılı ıriııde cevap 

vermiş, 3 ınillcıvekilinin cevabı ıqıfe 
kadnr uzanııştır. Ankeıi 

cevaplandırdıgı lınldc cevap verme 

tarihi bilinnıe)<•nlerin sayısı q'dur. 

Ayiara göre b.ıkıldığında Nısan 
ıq.u'nın en yogun cevap verme ııırihi 

oldugu gürulınekteılir. 3ı5 cevaptan 
;8'i (yıızde ı8,4) Nisan ıqıı'de 

verilmışıir Bu ayı, 53 cevcıpla (yüzde 

ı6 ,8) Haziran ı922 ve 42 cevapla (yu7.de 

ı3,3) Mart 1922 ızleınektedır. 

Cevaplıırın ctegerlendirilmesine 

geçmeden önce son bir not daha 

vereyim: Anketierin yarısı Nısan 

ıqzı'den önce, kalan yarısı da Nisan 

ıqzz'den sonra ccv;ıplandınlmışıır 

(Tablo 7). 

CEVAPLARlN DcGfRLENDiRil.MESi 

Ankete verilen ııs (evap tck tek 

gözden gerırildigind<' ilk olarak 

revapiarın hacmı konusundaki 

farklılıklar dikkat çeknıektedir. Anketi 

dönemın Malıye Vekili Trabzon 

1"1ebusu Hasan (Saka) Bey gibi, 

"paraya" demek suretiyle tek 

kelımeyle cevaplandırarı 

milletvekilleri olduğu gibi, Necmettin 
Sahir Sılan'ın verdigı küçuk cevap 

ka~ıdına yazdıkları tek cümleyle. veya 

bir veya birkaç paragrann yetinen 
millet'~tekılleri de olmuştur. Buna 

karşılık. bazı milleıvekıllcri kuçük 
cevap kagıdıyla yctinmemiş, ek 

kağıtlar da kullanarak soruya birkaç 
sayfa halinde cevap vermiştir. 

1\lillctvekillerinin çok biiyük bölümü 
cevııplarında birçok sonına l>irden 

def;ınmış ve sardıkları bu sorunlara 
çôzı1ın çnreleıı hulıınıııası ~wrekıigını 

betrnıniştiı·. 

Cevaplar çok geniş bır yelpazere 
yayılmı~ur: bu nedenle bunlarlll 
wsnın oldukça zor bir iştir, ama daha 

önemlisi. nasıl bır ınsnif yaı>ılırsa 
yapılsın , bu tasnif, ister ıstemez, biı 

sıibjckıiflık içerccekıir. Bır 

ara:;tırmacının yaptığı tasnifi, bir 
başkasının be~enıneyıp değışik bir 

biçimde yapması veya tamamen farklı 
bir tasnif yapması munıkiındür. Ankeıe 
verilen cevapların ramanıının tam 

metinlerinin kitcıbın içinde 

yayıntanıyor olması , ileride, isteyen 
her araştırınacının bunlaı ı yeni bir 

ıasnife tabi llıtnıasını ve 
oluşturdukları yı:ııı kategorilı·rle yeni 

analizler yapmalarını olarıaklı 
kılmaktadır. Bu olumlu durumun 

verdiği rahatlıkla . burada yaptı~ım bu 

toplu de~erleııdirıncdl• oldukça 

serbest davrandım ve n"vaphırı 

kendimce anlamlı bulduğum ıo başlık 
altında toplamayı uygun buldum. Bu 

ıo başlığın herhangi birı içine 
koyamadığım cevapları ise "diger" 

başlığı altında 2ı'inci başlık içine 

yerleştirdim . Yukarıda da belirıtlğinı 
gibi, bu kategoriler in sayısının 

artırılınası veya azaltılması elbette 
mümkündür ve kitabın yapısı, 

tarihçilerin ilt•rlde daha farklı 

kategoriler kullamınık yeni 

de~erlendirıneler yapmalarına imkan 

vermektedir. 

(EVAP KATEGORILERi 

Yukarıda sözü edilen ıı başlık \'e bu 

başlıkların hangi alt başlıklardan 

oluştuğu aşağıda sıralanmaktadır. Her 

alt başlı~ın yanında, parantez içinde. 

9 
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o alt ba:;lığın kaç mıllet"ekıli 

tarnfından dıle getirildiği de 

oelirtilmiştır. Hemen eklemek gerekir 

ki, parantez i\·ind<'kı ayıların 

aritmetik toplamı. o ba:;lıga toplam 

kar milletvekili tarafından dıkkat 

çt•kildıgini yaıısıtınaz. çtinkü bir 

başlı~ın altında yer alan alt başlıkların 

birkaçının birden nynı milletvekili 

tarafından dile geıırildıgi durumlar söz 

konusudur. Bunu bir örnekle 

apklamak gerekirse, örnegin "egitime 

önem verılmesı, cahillikle nıüc:adcle" 

başlı~ı. ''eğitırne önem verılınesi , 

eğıtimın yaygınlaştırılması" alt başlığı 

ıle "cahıllikle mücadele, cahilliğin 

ortadan kaldırılması" alt 

başlıklanndan oluşmaktadır. "Esitime 

onem veriimesı. eğıtımın 

yaygınlaştırılması" dıyen milletvekıli 

sayısı 9ı iken (315 milletvekilinin 

yüzde ıq.ı'si), "cehaletle mlicadele, 

cehaletın ortadan kaldınlması" diyen 

mıllet-.ekili sayısı 4ı'dir (Jıs 

nıilletvekilınin yüzde ı3,o'ü). Buradan, 

bu sayıları wplamak suretiyle toplanı 

ın milletvekilinin (yüzde .p.ı) "eğitim 

- cahillikle mucadele" başlı~ına 

değindiği sonucuna varmak mümkun 

değildi1, çunku ı6 milletvekili, aynı 

anda, hem "eğitime önem verilmesi, 

eğitimin yaygınlaştırılınası" hem de 

"rehaletle mücadele, cehaletin 

onadan kaldırılması" demiştir. Basit 

toplama işlemi bu ı6 kişinın "egitim -

cahillıkle mucadele" konusuna 

deginmclerinın bır yerine. iki kez 

hesaba katılması sonucunu doğurur ki 

bu da yanıltıcı olur. Bu mükerrerlik 

sorunu siderılince. bir başka deyişle 

16 millehekilirıin cevabı iki yerine. bir 

kez sayılınca 315 milletvekilinin yüzde 

37.ı'ini oluşturan ııisinin "eğıtime 

önem verilmesi. cahillikle nıı.icadele" 

başlığı altında toparladığ1ınız soruna 

değindiği ortaya çıkmaktadır. 

ıı başlık ve alt başlıkları şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

r. Halkın egemen olma6t, halkın 

yönetimi. halkın içinden cıkmı~ bir 

yönetim: Egemenliğin (kayıtsız şartsız) 

halka (ulusa) verilmesi, halkta (ulusta) 

kalması (48), halka yakın. halkın 

içinden çıkmış bir yönetimin 

kurulması. halkla yöneticiler arasında 

güvenin sağlanınası (tO), kişi 

e~enıenli~ine ve/veya yönetımine son 

verilmesi (6), Salranatın kaldırılması 

(4), anayasanın uygulanma"' ve 

anayasaya uygun yasaların çıkarıılınası 

<ı). devlet işlemlerınin sıkı bıı bıçiınde 

denctlenmesı (ı), halkçılığın başarıyla 

uygulanması (ı). halkın TBMM'nın 

~erçekten bir halk hükumeti olduğu 

konuda bilinçtendirilmesi (ı), 

seçimlerin serbestçe yapılması (ı). 

ulusal bir Meclis'in oluşturulması (ı). 

2. Adaletin .sağlanma6ı, adil 

yönetim. adli ~lemlerin 

hı.zlandmlma6ı: Tek alt başlıktan 

oluşmaktadır <n>. 
3· Ya.saların egemen kdmma.sı 

(hukuk devleti): Tek alt başlıktan 

oluşmaktadır (34). 

-'· Çağda~la~ma. Batıld~ma, 

tutuculukla mücadele: Çagdaşlaşma. 

Batılaşma. çağa uygun yönetim 

;ınlayışı. tutuculuğa son verilmesi (24), 

Islam dininin hoş inançlardan 

arındırılması <s>. devlet işlerinin dini 

etkilerden arındırılmas1 (laiklik) (J). 

TABLO 8 
CEVAPLARlN TOPLAM DAÖlliMI 

TOPLAM DAÖIUM 

SAYI YOıOE 

HALKIN EGEMEN OLMASI, HALKIN YÖNETIMI 89 28,3 --------
ADALET. ADIL YÖNETIM, HlZLI ADLIYE 73 23.2 

YASALARlN EGEMEN KillNMASI 34 10,8 -----
ÇA<:DAŞLAŞMA, BATlLlLAŞMA, TUTUCULU<'lA SON 26 8,3 

11 7 EöiTIM"E ÖNEM VERILMESI, CAHILLlKlE MÜCADELE -------- 37,1 

BIREYLERIN VE HALKIN HAKLARINA SAYGI ---
ŞERIAT, IsLAM MANEVIYAT VE AHLAKI, DINI EÖITIM 

IYI, TEMIZ, BASKlCI OLMAYAN, UZMAN YÖNETIMI 

BüROKRATIK OLMAYAN DEVLET, DEVLETIN KÜÇÜLTOLMESI 

HALKlN REFAH, MUnULUÖU, IYI SOSYAl KOŞULLAR 

16 

68 

72 

12 ---
56 -------

AsAYIŞ, HUZUR VE GÜVENIN SM~lANMASl 29 

_ EKONOMIK GELIŞME __ 136 

5.1 

21,6 

22,9 -----
3,8 

17.8 

9,2 

43.2 

44 14,0 BILIME ÖNEM VERILMESI, BILIMSELILERLEME ------------

64 20,3 BAYlNDlRLlK I$LERI 

NÜFUSUN ARTIRLLMASI 
-----

18 5,7 --- -- _________ __;,_ __ _ 
35 ULUSAL BILINÇ, BENLIK YARATlLMASI, TÜRK.__ÇE ______ --~.;.._- r r.r 

75 23.8 AzlM, KARARLillK, BIRLIK-BERABERLIK, SEVGI ________ .::._ ___ _ 

SAVAŞIN KAZANlLMASI, BARIŞ, BAÖIMSIZLIK 16 5. ı 
- --

ÜROUNUN GÜÇLENDIRILMESI ll 3.5 

BARlŞÇI, AKlLLl BIR Of$ POliTIKA __________ _ 13 4, ı 

DIGER 2.8 8,9 

CEVAP YEREN HftıErVEKfll SA YI SI J ı s 



S· tsitim ı•e cahilliklc mücadele: 

Egitirnc önem verilmesi, egltimin 
yaysınlaştırılnıası , ça_ğdaşlaştırılınası 

(qz), cahillikle mticadele, cahillığin 

ortadan kaldırılması. halkın kultur 

cliiıeyinin yfiksehılmesı (4ı). 

6. Bireylerin ve halkın haklarına 

tıaygı götıterllme6l: Bireyin 
özgürleştlrllmesi . geliştirilmesi: temel 

hak ve özgurlüklere saygı gösterilmesı 

(9), halkın (ulusun) haklarann saygı 

~ösı~rilrnesi (7), 

7· Şeriat. ltılam manevlyatı. l.stam 

ahlakı. dini egitim: lslanı·a . Islam 'ın 

manevi de~erlerine. Islam ahlakına 
onem verilmesi. dini kıHturun 
artırılması (45), şeriat ve ulu yasaların 

korunması. uygulanması, lslam'a 

day&ılı yönetim anlayışının 
benimsenmesi ve yasalar yapılımısı 
(ı6), dini cgilime önem verilmesi (ıı), 

Batı 'dan alınan yasalann yürürlükten 
kaldırılması, Batı taklitçiliğinc !'on 

verilmesi (6), islam dOnyasının 

birliğinin sa~lanması , Türkiye'nin 

yüzıinıi Batı'ya değil Dogu'ya çevinnesi 

(s).Hillifcliğin korunması (3), 

8. (yi, temiz, b06kıcı olmayan 

yönetim, uzman ki~ilerin yt5ııetimi: 

iyi, temiz, erdemli, bilinçli, sorumlu. 

<ıgırbaşlı , bilgili, prograıtılı yönetim, 

uzman yönetimi (64), halka baskı 

yapmayan bir )önetim (ıı) . 

9· Bürokratik elmayan devlet, 

devletin küçültülmebi: Devleı 

işlennde kınasiyeclliğin aıaltılıııası , 

bürokratik yönetim anlayışınil soıı 
verilmesi (ıo). devletin küçultülınesi (ı). 

to. Toptumtıal ko~uttarın 

iyil~tirilmetıi, halkm reeah ve 

mutlulugunun tıa,9fanma&ı: Halkın 

refah ve mutluluğunun saglanınası , 

yoksullıı~ıına son verilmesi. teml~l 

gereksinimlerinin karşılanması, 

toplumsal sorunların çözünıli {4z). 

kadınların toplumsal konumunun 

yükseltilmesi {4), toplumsal sağlık 

koşullarının iyileştirilmesi (ız) . 

aşiretlerin yerleştırilmesi (ı) . 

ıt. Atıayt~. huzur ve güven ortamının 

tıa~lanma&ı: Tek alt başlıktan 

oluşmaktadır (29). 

r2. Ckoııomlk gell~me: Ekonomiye 

onem verilme:.ı , ekonomınin 

geliştirilmesi (66). sana}•ileşme (3;>. 
tarıma önem verilmesi (37), dogal 

kaynaklardan yararlanılması Cı3l . 

üretimin artırılması , üretici bır 
toplum yaratılması (ı8), ticarete 

önem verilmesi (ız). devlet 
gelirlerinin artırılması (ro). devlet 

harcamalarında tasarruf (9), eı 

sanatiarına onern verilmesi (9), denk 
bııtçc (5), ülkeye yabancı sermaye 

girişinin sa~lannıilst (5) , vergilerin 
hafifleıilıncsi , ıoplanına amacına 

uygun olarak harcanması {4), bedeni 
çalışına zorunluluğu getirilmesi, halkın 

çalışmaya, zenginlc~meye teşvik 

edilmesi {4), kapltülasyonların 

kaldırılması (J). dış ticaretin 

dengelenrnesi (3) , ihracatın artırılması 

(3), Ziraat Bankası 'nın sermayesinin 

artırılması (ı) , geriri olarak 
Avrupa'dan uzman getirerek 
çalıştırılınası (ı) . devletleşıirme (ı), 

köylülere faizsiz borç verilmesi (ı) 

'3· Bifime önem verilme&i, bilimtıel 

ilerleme, bilimtıel dü~ünme: Tek alt 

başlıktan oluşmaktadır (44), 

t.{. BaJcndırlık i~lerl: Tek alt 

başlıktan oluşmaktadır (64). 

ıs . Nüeu6un artmıma&ı: Tek alt 
başlıkran oluşmaktadır (ı8). 

r6. Ulutıal bllinç. benlik yaratılmfUı, 

Türkçe'nin yaysınla~tmlm06ı: Ulusal 
benlik, bilincin yaratılması , bu bilinçlc 

yeni bir kuşak yaraıılımısı. vatan 

sevgisi (Jı), Türkçe'ye önem verilmesi, 

Türkçe'nin yaygınlaştırılması (6). 

'7· Azim. kararhhk. birlik

beraberlik. tıeugi: A'tim. kararlılık , 

ce!'aret. (edakarlık, ralışına (36). birlik 

ve beraberlik, dayarıışma (JJ). kişisel 

tutku, çıkarlar peşinde koşulmaması . 

ikiyüılülüğc son verilmesi (ı6), 

karşılıklı scvgı, Iyi niyet (J). 

r8. SavQ4ın kazanılmatıı. bar(4ın. 

bağtm&ızlıgın tıağlanm06t: 

Bağımsızlı~ın sa~lanması ve buna 
önem verilmesi (8), barışın sağlanması 

Cs). savaşın kazanılması (J). 

19. Ordunun güçlendirilme&i: Tek alt 

başlıktan oluşmaktadır (ıı). 

-
-
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TABlO 9 
CEVAPLARIN, MILLETVEKILLERININ BA~ll OLDUKLARI GRUPLARA GÖRE OA~ ILIMI 

BIRINCI GRUP IKINCI GRUP BA~IMSIZ 
;: SAYI YOWE SAYI YüZDE SAYI YüZDE .. :;; 
b HALKIN EGEMEN OLMASI, ~ ... .. ... HALKIN YÖNETlMI 46 25.7 20 33.3 23 30.3 
ı: ---::: ADALET ADIL YÖNETIN Hlllf AOLIYE 40 22,3 14 23.3 19 25,0 ... ... 
" -- -
~ YASAlARlN EGEMEN KlLlNMASI 18 10.1 10 16,7 6 7.9 ~ 

"' ı: 

E ÇA~OAŞlAŞ!'1A, BAT l LilAŞMA. 
t:: 
" TUTUCULU~A SON 19 10,6 4 6.7 3 3.9 'i:: e 
; EGITIME ÖNEM VERILMESI. 
§ CAHILliKLE MÜCADELE 70 39,1 22 36,7 25 32.9 
E .. BIREYLERIN VE HALKIN ı: ., 
"' HAKLARINA SAYGI 7 3,9 3 5.0 6 7,9 
cı 
ı: 

ı: ŞERIAT ISLAM MANEVIYAT VE AHLAKI, = 
E DINI EGITIM 32 17,9 14 23.3 22 28,9 
:c -~-
~ IYI. TEMIZ. BASKlCI OLMAYAN. <C .., 
::ı ..... UZMAN YÖNETIMI 37 20,7 18 30.0 17 ıvı .., 
::: 

8ÜROKRATI~ OLMAYAN DEVLET. :c 
~ KUÇULTÜLME 8 4,5 2 3,3 2 2,6 

HAtKIN REfAH, MUTLULUGU, 
IYI SOSYAL KOŞUllAR 33 18,4 ll 18.3 12 15.8 ----
ASA YI$. HUZUR VE 
o0VENIN SA~LANMAS I 14 7.8 8 13.3 7 9.2 ---
EKONOMIK GELIŞME 80 44,7 27 45,0 29 38,2 ---
BILIME ÖNEM VERILMESI, 
BILIMSEl ILERLEME 20 11.2 12 20,0 12 15.8 

BAYlNDlRllK IŞLERI 42 23,5 9 15.0 13 17, 1 - --- - --
NOfUSUN ARTIRILMASI 9 5.0 5 8,3 4 5.3 

ULUSAl BILINÇ, 
BENLIK YARATilMASI, TÜRKÇE 22 12.3 8 13.3 5 6.6 

AZlM, KARARLillK, 

1? 
BIRLIK-BERABERLIK, SEVGI 42 23.5 14 23.3 19 25.0 
--- ----

E SAVAŞIN KAZANILMASI 
Q 

BARIŞ, BAÖIMSIZLI._ 3.4 5 8.3 6.6 .. 6 5 
E -- --
.::: ÜROUNUN GÜÇl ENDIRILMESI 7 3.9 1,7 3 3,9 "" 

BARlŞÇI. AKllll BIR DIŞ POLITIKA 5 2,8 3 5.0 5 6.6 

DIGER 14 7,8 l l 18.3 3 3,9 
- -- ---

CEVAP VDIE~ MJLUTVEXhJ SAYISI 179 60 76 

20. Ba r~çı. aktlh bir dt~ politika l\1ahkemesine verilınesı (ı), Baıı 

tzlenme6i: Tek alt başlıktan devlı>tlerınden biriyle dostça llişkıler 

oluşmaktadır Cı3) . kurulması ve birçok işin bu devlet 

2ı. Diger: Başkentin Anadolu'nun aracılığıyla kotartlması (ı). Batı 

ortasında bir yere taşınması (ı) . kapiwlizmiyle mucadele edilmt-si (ı ). 

seçımierin mesleki temsil esasına göre dış dünyada Türkiye'nin 

yapılıımsı (ı) . Tiirk ve Kürtlerin propagandasının yapılması (ı), her 

birliginin saglannıası (ı), yerel sınıfın bilgisıne göre davranması ve 

yönetimlerin özcrkleştırilmesi Ü), sınırını aşmaması (ı), Islam nüfusunun 

ulkcnın dogal sınırlarına yoğıın olduğu dış merkezlerde 

kavuşturulması (ı). Kanun-u Esası ıle konsolosluklar açılınası (ı) . mezhep 

Teşkılat- ı E.sasiye Kanunu'nun çatışmalarının çöztime kavuşuırulması 

birleştınlmesi (ı), askerlik süresinin (ı). f-Itili 1\tücadele için çalışanların 

kısaltılması (ı). başta Padişah olmak takdir edi lerek haklarının verilmesi 

üzere Sevr'i imzalayanların lstiklal (ı). Müslümanlık. Turklük ve Bau'nın 

ı z 



iyi bır senrezının yapılınası (ı). orduda 

sorunıluluğun yerleşmesı (ı). oı du nun 

kuçultulınesı (ı). saltanat aılesının 

gldl·rlerınin butçt>den karşılnnm.ıınası 

(ı). sınıf fcırklılıklaıına son veı ilmcsı 

(ı). sosyalızme yöııelrnt• (ı), ,:,ovyeılı•ı 

Birlıği ile lyt ilişkılerin surdiırulnıt•sı 

(ı). tek parti yonctımı 

kurutması/panıcılıge meydan 

verılınemcsı (ı). ulusal ve toplumsat 

yapıyı za~ınaıan etmenlcrın bulunup 

oı uıdnıı kaldırılması (ı). 

CEVAPLARlN DAGILIMI 

En çok önem verıfen konu. )ı; 

mıllctvekıliııden ı36'sının (yuzde 43.ıl 

sozunu enığı ekonomik gelışınedır 117 

mılletvekılının (yüzde 37.1) de,gındiğı 

e~ltıme uncm verilmcsı ve calıılllkle 

nıucadele konusu ekonomiden sonra 

on ı>lnn.ı çıkan ıkincı onemli konudur. 
Ekonomık ve ıoplurnsal lkı konunun 

sıyasi konuların önurıc geçıııış olması 

ılgınçtır. 

89 mılleıvekılının (yüzde ıB.J) 

dcğındığı halkın egemen olması. 

TABLO 10 

halkın yonctımının sağlanması. 

7S mılletvekılının (yuzde ZJ.8) sözunun 
ettığı azım. kararlılık. bırlik

bernberlık. se,gı; 7J milletvekilinin 

(yuzde ıp) belirttigı aclaleı. adil 

yonetlnı, hızlı .ıdli)e ve 72 

rnilletvekılının (yuzdc 22.9) vurguindığı 

ıyı. temiz. baskıcı olmayan bir 

yönetırnın kurulması veya uzman 

kışılerın yönetıme gclmesı on plana 

çıkan dı~t·r başlıklardır. 

Şeriat. Islam nıt~ne' ıyat ve ahlakı. d ını 
E'i:Hiııı konusıınıın onem1ne ışareı 

eden mı ll cl\ Pk ıli sayısı 68'diı (yıızdc 
21.6) 

64 nııllctvekılınln (yuzde ıo.3) 

det:indıgı ba)ındırlık ışlen de onemli 

bır konu olarak d~erlcndınlme.ktedir. 

Öteki başlıklar şu şekilde 

sıralanmaktadır: Halkın refah, 
nıııılulıığıı. sos)'al koşull<ııın 

iy1le~tırilnıesı (slı nı1llctveklli - yüzde 

ıj.8): bilıme onem vcrilınesı. bılımsel 

ılerleme (44 mılletvekili - yuzde 14,0); 

ulusal bilinç. benlik yaratılması. 
Türkçe'nın yaygınlaştırılması (3:; 

CEVAPLARlN MILLETVEKILLERININ YAŞINA GÖRE OACILIMI 

35 V~ DAHA KOÇOK YA~LAR 36·45 YASLAR ARASI 

SAYI Y'Oıoe SAYI YUZDE 

HALKIN EGEMEN OlMASI, HALKIN YÖNETIMI 27 38,0 41 29,9 

ADALET. ADIL YÖNETIM, HlZLI ADLIYE B 11.3 30 21.9 

YASALARlN EGEMJ::N KlLlNMASI 8 1u 14 10.2 

ÇAGOA$LA$MA, 8ATILILA$MA, TUTUCULUGA SON 8 11,3 ll 8,0 --
[GITIME ÖNEM VERILMESI. CAHILLIKlf M0CAOELE 26 36,6 50 36.5 

BIREYLERIN VE HALKIN IlAKlARINA SAYGI 1,4 12 8,8 

ŞERIAT, ISLAM MANEVIYAT VE AHLAKI, DINI EGITIM 12 16.9 23 16.8 

IYI, llMIZ, BASKlCI OLMAYAN, UZMAN YÖNETIMI ll 15,5 33 24,1 
-

BüROKRATIK OLMAYAN DEVLET. KÖÇULTOLME 3 4,2 7 5.1 

HALKIN REFAH. MUTLUlUGU, IYI SOSYAl KOŞULLAR 16 22.5 21 15.3 

ASAYIŞ, HUZUR VE GUVENIN SACLANMASI 8 11.3 ll 8,0 

EKONOMIK C ELIŞME 29 40,8 --- 54 39,4 

BILIME ÖNEM VERilMESI, BILIMSEL llf'RlEME 13 18.3 17 12,4 

BAYINDi RLIK I ŞLERI lO 14,1 - 26 19.0 

NOFUSUN ARTIRILMASI 2 2,8 10 7,3 

ULUSAl BILINÇ. BENLI~; YARATlLMASI, TORKÇE 8 11.3 20 14.6 

AZlM, KARARLillK, BIRliK·BERABfRLIK, SEVGI 19 26,8 30 21.9 

SAVAŞIN KAZANlLMASI, BARI$, BAGIMSIZLIK ·1 5,6 7 5.1 

ORDUNUN G0ÇLENOIRILMESI o 0,0 3 2.2 

BARlŞÇI, AKllll SIR DIŞ POLITIKA ı 2,8 3 2.2 

DIGER 3 4,2 16 11,7 

CEVAP VEill!~ MILLırrvEKILI SAYISI 7 1 1.37 

E 

ı:: 

... 

46 VE DAHA YUKARI YAŞLAR 
SAYI YOZOE 

21 /9,6 - - 'E 
35 32.7 ~ - --
12 11 ,2 t: - - E 

7 6.5 
c 
-< 

41 38,3 

3 2.8 

33 30.8 

28 26.2 

2 1,9 

19 17,8 

lO 9,3 

53 49.5 

14 13. 1 

28 26,2 

{> 5.6 

7 &.5 

26 24,3 

5 4.7 

8 7.5 

8 7.5 

9 8,4 

107 

IJ 



TABLO l l 

CEVAPLARlN MllLETVEKIUERINlN MESLEKLFRINE GÖRE DAÖILIMI 

AsKER SIVIL MEMUR SERBEST EŞRAF DIN ADAMI 

SAYI ~ SAYI SAYI SAYI SAYI ---
HALKlN EGEMEN OLMASI, HALKIN YÖNETIMI ı ı 24.4 39 3 1,2 13 33, 3 19 26,0 7 21,2 

ADALET. ADIL YÖNETIM, HlZLI ADLIYE 6 13.3 33 _ __ 26_.4 ___ 5 __ 1_2,_8_ 13 _ 17..:.,8,...._ __ 16_ 48,5 

YASALARlN EGEMEN KillNMASI S ll , ı 14 11 ,2 __ 4__ 10.3 7 9 ,6 4 ı 2. 1 

~DAŞLAŞMA, BATilllAŞMA:_!UTUCULUGA SON 7 ı S,6 8 6.4 ___ 4 ___ 1.,;:.0.:..:.3 _ _ ___:_6 _ 8.2 _ 3._0 __ 

EöiTIME ÖNEM VERILMESI, CAHILLIKLE MÜCADElE 17 37,8 43 34,4 12 30,8 36 49,3 9 27,3 

BIREYLERIN VE HALKIN HAKLARINA SAYGI 4 8 , 9 S ___ 4.:_:_0__ 2 5, 1 1,4 4 12, 1 

ŞERIAT, ISLAM f"IANEVIYAT VE AHLAKI, DINI EöıTIM 6 13,3 24 1--'-9-'-,2 ___ 6 15,4 ı 6 21.9 ___ 16_ 48,5 

IYI, TEMIZ, BASKlCI OLMAYAN, UZMAN YÖNETIMI 13 28,9 26 20,8 8 20.5 14 19,2 ll 33,3 
----~----------

BüROKRAT1K OLMAYAN DEVLET, 

DEVLETIN KllÇÜLTÜLMESI 2,2 s _ ___,;.4•:..:..o ___ o __ o__:_.o ___ 3 __ 4. ı 3 9,1 

HALKIN~MUTLULUGU, IYI SOSYAL KOŞULLAR 9 20::___ ____ 2..::.0 16,0 10 25,6 10 13,7 7 2 ı , 2 

~Yil_. HU'lUR VE GÜVENIN SAÖLANMASI __ __,:6 ___ 1.;;.3:_:_,3 ___ ___:_1 0;.._ 8 ,0 ___ 7__ ı 7 , 9 3 __ 4,.:..:1 ____ 3 9 , 1 

EKONOMIK --- - - ---------- --- - - - - - ---- - - - -----------------
GEliŞME 19 42,2 49 39,2 13 

------------~--------~-----
33,3 

23, 1 

39 53,4 __ 16 __ 48.5 

BILIME ÖNEM VERILMESI, BILIMSEL ILERLEME 8 17,8 12 9 ,6 9 10 13,7 5 15,2 

SAYINDIRliK 
~--------------------------

IŞLERI 5 11 , 1 29 23,2 5 12,8 18 24,7 7 21 ,2 

NüFUSUN ARTIRILMASI 4 8,9 5 4.0 2 5.1 5 6,8 2 6, 1 ,...._ _____ _ 
_ UlUSAl BILINÇ. BENLI !o: YARATilMASI, Tu_R_KÇ:_E ______ J 0 ___ 2_2...:..,2__ 14 1 1,2 7 17.9 4 5_, 5__ 0 _ __:0...;_.0,...._ __ 

_ AZlM, K~ARLILIK, BIRLIK-BERABERLIK, SEVGI 13 28,9 29 23,2 10 25,6 _ __!_? 20.5 _,...._8 __ 2_4..:.,2,...._ __ 

~VA~IN KAZANlLMASI, BARIŞ, BAc:liMSIZ:.:.:LI.:.:K _____ 4.:..___..::.8::;,,.;_9 __ __,:6 __ 4,8 3 7,7 2 2,7 3,0 

_..::.0:..:.R..::.D..::.U..:.NU~N~G0~Ç~L=EN.:..:O:..:.IR.:.:I :.:.:LM.:.:E=S:..:.I _________ ~3 ___ 6~,...;_7 ____ ___:_4,;...__ .,;:.3-'-,2'------0'---__ 0::;,•.;;.0 ___ 2 ___ .:..:2.:....7 _____ 2 ___ 6~,1-----

BARIŞÇI. AKllll 

~DIŞ POLITIKA 

DIGER 

CEVAP VF:ItEN Miı.LETVEKILI SAVIS I 

milletvekili - yüzde ıı. ı); yasaların 

egemen kılınması/hukuk devleti (H 

mille[\·ekili - yüıde ıo, 8); asayiş. huzur 

ve guvenin saglanması (29 milletvekili 

- yüzde 9 ,2); çagdaşlaşma, Batılılaşma , 

wtuculuga son verilmesi (ı6 

nıılletvekili - yıizde 8. 3); nüfusun 

artırılması (ı8 ınilletwkili - yüzde 5,7): 

bireylerıo ve halkın haklarına saygı 

gösterilmesi (ı6 milletvekili - yüzde 

s. ı); savaşın kazanılması , banş ve 

bağımsızlık (ı6 mılletvekili - yuzde :;. ı) : 

barışçı. akıllı bir dış politika ızlenmesi 

(J3 milletvekili -yuzde 4,1): bürokratik 

olmayan devlet. devletin kuçultülmesi 

(ız milletvekili - }'üzde 3,8) ve ordunun 

güçlendirilmesi (ıı mıllelvekili - yüzde 

3,5). Ayrıca ı8 milletwkili (yuzde 8.9) 

cevabında diğer kategorisi altında 

toplanan alt başlıklardan en az birine 

değinmişur. Dağılım Tablo S'de 

gösterilmiştir. 

2 

5 

4.4 

t t. t 

s 4,0 3 

ı 3 ___ 1_0,:._4_ 

125 39 

Cevapların milletvekillerinin bağlı 

oldukları siyasal gruba göre dagılımı 

incelendiğinde toplam dağılımdaki ilk 

iki konunun (ekonomi ve egitim) hem 

Birinci Grup hem ikinci Grup 

mensupları hem de bağımsızlar 

arasında en çok önem verılen konular 

olduğu görülmektedir. Ekonomi 

konusu Birinci Grup'ta yüzde 44.7. 

lkınci Grup'ta yüzde 45.0 ve 

bağımsızlarda yüıde 38.ı ile ilk sırada. 

egitim konusu Birincı Grup'ta yüzde 

39,1, Ikinci Grup'ta yüzde 36.7 ve 

bağımsızlarda yüzde 32,9 ile ikinci 

sırada sayılan en çok önem verilınesı 

gereken kontıdur. Birinci Grup 

mensuplarının çağdaşlaşma. 

Batılılaşma ile bayındırlık işleı ine, 

ikincı Grup mensuplarının halk 

egemenligi. hukuk devleti (yasaların 

egemen kılınması), ıyi yönetim. asayiş 

ve bilımsel ilerlemeye, bagımsııların 

1,4 ı 6, 1 

9 12,3 o o. o 
73 33 



da şeriat. Islam ahlak ve manevıyatına 

otekı gruplara gore daha çok onem 

\erıyur olmainn dıkkat çekıcıdır 

Ayrıntılı daf:ılım Tablo 9'da 

gostenlnııştıı . 

Cevapların ınıllet\ckillcıının yı~şına 

göre da~ılınıına bakıldığında bazı 

flgınç tespıtler yapmak mumkundür. 

Genç mıllet\ekıllerının cevapları, orta 

ynşlı ve yaşlı mılletvekıllerınden bazı 

ommıli farklılıklar gostemıektcdır 

Her n • k.ıdnr uı; raş gnıbunda da 

ekoııoınık gt>lışme en oneııılı sorun 

olnı.ık dıle getirılıyor olo;a d.ı genç 

nııllctvckılleı i arasında ıkıncı oncelık 

eğuım değıl. halkın egemenlı,gının 

saglanmasıdır. Bu konu daha çok g nç 

mıllct\eklllerının oncm verdığı bır 

konuduı ve yaş ılerledıkçe konuya 

verıttm oneın azalmaktadır. Benzer bir 

bı~ ııııde gt•nçlcr arasında hılımc oneın 

\t•r llrıwsı. bılımsel ilerierne konusu 

yaşltiara göre daha çok öncnı verilen 

TABLO 12 

bır konudur. Buna karşılık Şerıat 

!::.lam manevıyat ve ahlakı . dını eğıtım 

başlığı ile adalet ve adıl yoneum 

ba~lığına oncın \erenlerın oranı yaş 

ılerledrkçe aıımakı<ıdır. Bır başka 

devışi e yaşı gon!l (' yu ksek 

mıllctvekıllcıı bu konulara daha 

kuçuk yaşlardakı mılletvekıllerıne 

gore daha çok önem «crmektedır. 

Da~ılım aşağıda Tablo ıo'da 

gosterılınıştır 

l"lesleki a( ıdan bııkıldı_ğında askerler 

\C din adarıılarının ce\aplaı ının öıekı 

meslek k n ı egorılerı nden onemli 

bı\ımde farklılaştığı gorulmektı..>dır 

Sı\ıl memurlar, serbest meslek 

sahıplerı ve cşrafın uç öncelığı . ~enel 

da(!ılıma paralel olarak. ekonomı. 

eğıtım ve halkın egeınenlı{!'ının 

saglanrnasıdır. 

Askeı kokenlıler arasında ekonomı ve 

egıt1mden sorıı cı gelen konular azı ın -

katarlılık ve Iyi yönctımdır. A.<.keıler 

CEVAPLARlN MlllETVEJ<ILLERININ DAHA SONRAKI MECLISLERE SEÇILIP SEÇILEMEME DURUMLARINA GÖRE DAGILIMI 

DAHA SONRAKI BIRINCI MECLIS'TEN 

MtCl ISLERDEN EN AZ SONRA BIR DAHA 

BIRINE YLNIDEN MILLETVEKILI 

SEÇilENLI:.R SEÇILEMEYENltR 

SAYI YllZDE SAYI YOZDl 

HALJ.;IN EGEMEN OLMASI, HALKIN YÖNETIMI 38 30,9 51 26,6 

ADALET, ADil YÖNETIM, HlZLI ADLIYE 18 14.6 __ ___JS 28.6 

YASAlARlN EGEMEN KillNMASI 8 6.5 26 13,5 

ÇA<:lDAŞLAŞMA. BATillLAŞMA. TUTUCULU~A SON 16 13.0 lO 5.2 

EGITIME ÖNEM VERILMESI, CAHilLIKLE MllCADELE 43 35.0 74 38,5 

BIREYLERIN VE IIALJ.;IN HAKLARINA SAYGI 7 5,7 9 4,7 

ŞERIAT. ISLAM MANEVIYAT VE AHLAio.l, DINI EC::ITI~1 14 ll ,4 54 28,1 

IYI, TEMIZ, BASKlCI OlMAYAN, UZMAN YÖNETIMI 26 21.1 46 24,0 

BuROKRATIK OlMAYAN DEVLET, KUÇULTOLMI: 5 4,1 7 3,6 

HAlKIN REFAH, MunUtu~U. IYI SOSYAl lo.OŞULLAR 24 19,5 32 16.7 

ASAYIŞ. HUZUR VE GUVENIN SAGLANMASI 8 6.5 21 10,9 

~ONOMII' GEliŞME 57 46.3 79 4 1.1 

BILIME ÖNEM VERILMESI. BILIMSEL ILERLEM[ 15 12.2 29 15,1 

BAYlNDlRllK IŞLERI 23 18.7 4 1 21.4 

NUfUSUN ARTIRILMASI 7 5.7 ll 5,7 

UtuSAl BILINÇ, BENLIK YARATilMASI, TORt;ÇE 22 17,9 13 6,8 

AZlM. kARARLilll'. BIRliK·BERABERLIK, SEVGI 25 20,3 50 26,0 

SAVA~IN KAZANilMASI. BARI~. BA~1MSI2LIK 6 4,9 10 5,2 

ORDUNUN GUÇlENOIRilMESI 3 2.4 8 4.2 

BARlŞÇI, AKllll BIR DIŞ POLITIKA 3 2,4 lO 5,2 

DI~ER 10 8.1 18 9,4 

CEVAP YıııtEN MILUTYEKILI SA YI SI 123 192 

'5 



ara ·ında halkın egemenliğinin sırada iyi yönetim yer alırken. bu 

sa~lanması konusu beşınci sıraya millctvekıllerinın pek fazla onem 

gerılemckredir. vermedikleri adalet. adıl yonetinı. 
ı: adiiye örguıünun hızlı çalıştırılması ~ Dın adamları içinsl', en önem ~ 

~ verilmesı gereken uç konu. hepsi de konusu ilc şcrıat, Islam manevıyat ve -" ahlakı, dıııı e~ıtıme oneın verılınesi ... 
eşıt a~ırlıklı olmak uzere, blam 1: ... 

konusu daha sonrakı 1'-leclıs'lcre l< mane\lı)atının yüksehılınesı. adıl ... ... 
~ yonNırn \e ekononıık gelı~nıedır. Bu seçılemeyerı rtıılletı.ekilh•rının tiç ve 
~ 

5 
meslekten gelen rnilletvekillerı dörduncu sırada onem atft'ttiklerı c: 

f 
'i: arasmda eğitim be~incı. halkın konular olarak on plana çıkmaktadır. 
e - egemenlığinin sağlanması ıse yedinci Dagılım ı ab lo ıı'de gosıerılınişıır. 
::::; 
e oncelıkıir. Dagılım Tablo ıı'de 
~ Son olarak. nnkNicrın 
1: gosterilmışı ır. ccvaı>landırılına tarıhleri ıle verilen <> 
Q 

c 
cevapların arasında bır ili~ki c: Cevapların ınillctvekillerının daha l: 

,;; 
olabileceğı ihıırııali göz örıunde 

E sonrakı 1\leclis'lere seçilip seçilememe 

~ durumlarına goıe da~ılıını bıılıındurıılarak. bu ılagıtıma 
"C 
~ değerlendirildı~indP her ıkı kcsıınde bakılmıştır. Ayrıntılı dağılıının c 
~ de ilk lkı sırada. genel dağılımin gösterildigi fablo 13 bıı konuda ônPnıli 
:.c = uyumlu olarak. ekonomi ve e~itinıın bir ayrışınanm olınadıgını 

yer aldı~ı gorlilnıektedir. Bununla gösterım•ktedır. Cevap rarıhı ne olursa 

bırlıkte ılk iki sıradan sonrası bir hayli olsun en çok oııem veıılen uç konu 

farklılaşmnktadır. Sonrakı Ncclıs'lerP sırasıyla ekonomik gelişme, egııiıııin 

seçilen nıillctvekıllerı arasında üçüncü faygınlaştırılması \C halkın 

~ırada halk egeınenli~ı. dörduncü egemenliğinin sa~lanınasıdır. 

TABLO 13 
CEVAPlARlN CEVAP TARIHINE GÖRE DAÖILIMI 

1922 ŞUBAT 1 MART· EYLÜL 1922 CEVAP TARIHI 

SONUNA KADAR 30 AGUSTOS vt SONRAKI BELLI DEOIL 

CEVAP VERENLER 1922 .AYLAR 

SAYI % SAYI % SAYI % SAYI % 

~ ~IN EGEM~ OLMASI. HALKIN YÖNETIMI 27 __ 30,3 50 25,9 9 37.5 3 33.3 
i 

-
... ADALET, ADIL YÖNETI M, HlZli ADLIYE 24 27..!.0 44 22.8 4 16.7 11 ,1 c: 
t 

__ YASALARlN EGEMEN KillNMASI 12 13.5 18 9.3 2 8.3 2 22,2 __ E 
z: 
~ 

ÇAÖOAŞ~AŞMA. BATILllAŞ~T~ULUÖASON ll 12.4 12 6.~ 3 12.5 o 0.0 

EG tTIME ÖNEM VERILMES.!_, CAHILLIK LE MÜCADELE 28 31,5 72 __1L3 13 54,2 4 44,4 

BIRfYLERIN VE HALKIN HAK/..ARINA SAY<!! 8 9,0 7 3,6 o o..! o --- ll . ı 

ŞERIAT, ISLAM MANEVIYAT VE AHLAKI. O INI EGITIM 20 22.5 42 ı 1.8 5 20,8 ll .ı 

__ IYI, TEMIZ, BASKlCI OLMAYAN, UZMAN YÖNETIMI 19 2 1,3 43 22.3 7 29,2 3 _B.3 

_ BıJROKRA~MAYAN DEVLET. KOÇllLTÜLME 4 4,5 7 3,6 --' -- 4,2 o 0,0 

HALKIN REFAH, MUTLULUGU. IYI SOSYAL KO~LAR IS 16,9 34 17..!.6 5 20~ 2 22,2 

- ~YIŞ. HUZUR VE GÜVENIN SACLANMASI s 5,6 17 8,8 5 20,_8 ____ 2 - 22,2 

__ EKONOMIK GELIŞME 30 33.7 88 45,6 14 58.3 4 44,4 

BILIME ONE~Rl~ BILIMSEL ILERLEME lO 11,2 27 14.0 6 ~o t.!.J-
8AYINOIRLI~ _!.ŞLERI lO _ 1_1,2 43 22,3 6 25,0 ..i.._ 2.Ş.6 

N0f'USUN ARTIRILMASI 5 5.6 lO 5.2 3 12,5 o 0,0 

ULUSAL BlllNk, SE"NLIK YARATilMASI. TORK~E 12 .J.1..? 18 9.3 4 16.7 ı ı. ı 

AZlM, KARARllLlK, BIRLIK-BERABERLIK, SEVGI 22 24,7 45 23.3 6 ~.o 2 22.2 

~VAŞIN ~ANilMASI, BARIŞ, BAÖIMSI2UK 7 7,9 7 3,6 4,2 ı 1,1 

ORDUNUN .2Q_ç~NDIR IL1'1ES I 3 3.4 5 2.6 3 12.5 o 0,0 

__ BARlŞÇI. AKllll BIR DIŞ POLITIKA 5 5.6 5 2,6 3 12,5 o 0,0 

DIÖER IS 16,9 12 6.2 4, 2 o 0,0 

TOPLAM ıtişi SAYISI 89 193 Z4 9 -ı6 



EK 1 
ANKETE CEVAP VEREN MillETVEKillERI 

No AD 

~ULLAH fAIK EFENDI (ÇOPUROÖLU) 

ı [$REf BLY (AKMAN~ 

3 MEHMET HAMDI EFENDI (lzGıl 

4 ZAM~R DAMAR BEY (ARIKOGLU) 

5 ZtKAI BEY (APAYDtN) 

b ALt BEY (Topç~)-

IL 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

ADANA 

AMASYA 

AN KErTE 

CEVAP 

TARIHI 

30 10 1922 

TARIH YOl< 

04 04 1922 

TARIH YOl<: 

GRUP 

BAGIMSIZ 

BIR 

BAGIMSIZ 

SONRAKI 

MECUSLFRE 

YA$ MESLEK SEÇILME 

46 • DIN SEÇILMrDI 

46 SERBE'.ST SEÇILMEDI 
--~ 

36 • 45 DIN Sr:ÇILMt:OI 

35 - EşRAF SEÇILDI BIR 

BIR 23 04 1922 36 - 45 SIVIL SEÇILDI 

03.06. 1 <ı22 BAGtMSIZ 46 • Eş~- ~~ILMF.DI 

7 All RtZA EFENDI (ÖZDARENDE) AMASYA _ _;,_ _ _ _ ____:_:c 
06.02. 1922 BAGIMSIZ 36 - 45 DIN SEÇILDI ---

8 BEKIR SAMI BEY (KUNOUK) 

q AstM BEY (SIRF.L) 

lO 

ll 

12 

ll 

1·1 

15 

Ib 

17 

lll 

IQ 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2q 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1 

HAMDI BEY (APAYDIN) 

MEHMET RAGIP BEY <TOPALA) 

ÖMER LtrrFI BrY (YASAN) 

All FUAT PAŞA (CEBESOY) 

ŞEMSF.TTIN EfENDI (BAYRA~ıoGLU) 

All VEFA BEY (SEYiiANLil 

HALIL IBRAHIM BEY (ÖZKAYA) 

HAMDUL LAII SUPHI BEY (TAN RI ÖVER) 

HASAN lAHSIN BEY (SURlNKÖK) 

MusTAFA BEY (lsRIŞIMl 

RASIH ErtNDI CKAPLANl 

HILMI BEY (MASLUP) 

OSMAN SfRVER BEY (ATABEKOGULLARI) 

MAZHAR BEY {GERMEN) 

MEHMET EMIN EfENDI (ERKUT)_ 

ESAT Efi.NOI (ILERI) 

HASAN TAHSIN BEY (SAN) 

AKIF BrY (SUN~R) 

AHMET Fı;vzl EFENDI (ERDEM) 

AHMET NURI [FENDI 

ALl RlZA BEY (ACARA) 

EDIP BEY CDINÇ_) _ 

ATlF BEY (BAYAZI!l 

REfiK BEY (SAYDA~) 

HACIMEHMET EFENDI (ÖNAY) - --
SüLEYMAN SUDI BEY (ACARBAY) - - - --
ŞEVKET BEY CBAYAZIT) ~ ~ - ~ 

HAFIZ HAMDI BEY (DUMRUL_l - -
~- --

HAMIT BEY (KARAOSMANOGLU) --- ----
MEHMET BEY (~Ç) 

ARIF BEY (ÖZDEMIR) --
DERVIŞ Bı:Y (SEFONç) --

·12 HüSEYIN HüsNü BEY (0RAKÇIOÖ~ 

ANASYA 

AMASYA 

AMASYA 

ANASYA 

AMASYA 

ANKARA 

ANKARA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ANTALYA 

ARDAHAN 

ARDAHAN 

04 o ı 1922 BIR 46 S1vıı. SrçiLDI 

21101921 BIR 36 - 45 ASKER SEÇILD_I _ 

22 10 192 1 IKI 46 • ASKER SEÇILMEDI 

23. 1 o 192_1 __ B_AGIMSIZ 36 - 45 SIVIL 2 EÇILME.!:' 

02.07. 1922 lr1 -~--3f:_l _· _4_5 ___ A..:..sr...:..,r.~R~~ StçiLMEDI 

20.09. 1 CJ21 BIR 36 • 45 ASKER SEÇILDI 

28 06 1922 BAGıMsız 3h - 45 DIN SrçltMEnl 

01.07. 1922 BIR "i6 - 45 SIVIl SrçJLMlDI 

22 02. 1922 IKI 35 • SIVIL SEçJlMCDI -------- ------~_..:..~ 

21 .04 . 1922 BIR 35 - SIVIL SEÇILDI 

06.04 . 1922 BAGIMstz 46 • SIVIL SEÇILMrDI 

06.04 1922 IKI 36 - 45 SIVIL SEÇILMEDI 

08.02. 1922 BIR 36- 45 DIN SEÇILDI 
---------~~-~~~ 

02. 1 1.~1 9...:2;.:::.2 ___ B_AG_IM_s_ı7_ ~~..:..5_-___ ___:A..::s:.:.:ı..;;_;_:ER StçitMWI 

20.02. 1922 BAGIMSIZ 35 - SERBEST SEÇILMEDI 

AYDIN 25.05 1922 BIR 35 • SERBEST 

AYDIN 12. 11 1!2_1__ BIR 46 • DIN SEÇILM_:.::E_:_D:_I ~ 

AYDIN 03 . 12 1921 BIR 36 • 45 SIVIL SEÇILDI 

AYDI_:.::N~---~26::.:.;·~0::..3 ..:..1 ..:.;92:.:2:_ ~_,;;;.BI;.;.;R__ 46 . SIVIL SEÇILDI 

BATUM 13.05 1922 BIR 36 - 45 E$RAf' SEÇILMI.OI - --___ _ 

26 04 1922 BIR 3 5 • DIN SEÇILMEDI 

15 04 1921 BAGIMSIZ 3 5 • DIN SEÇILMEOI 

BATUM 

BATUM 

SA TUM 

BATUM 

~--1 5:....:..04..:.:·..:.1..:..92::.:2:.__....:B::.:A..:.:G:..:..IM:..:.S:..:I:..Z __ .::.3.::.6 _· ....:4;-_5 DIN SEÇILMWI 

O 1 03. 1922 IKI 3_6~·-4_5___ EşRAr ScçiLMrol 

BAYAZil ---~0~3_.03.1922 BAGIMSl1 36 • 45 SIVIL SEÇILMF.DI 

BAYAZIT'--------- 08 04 . 1923 BIR 36 • 45 ASKER SEÇILDI 

BAY AZ IT 23.08.1922 BIR 46 SIVIL SEÇILMEDI 

BAY AZ IT o 1.05. 1922 BIR 46 SIVIL SEÇILDI ---
BAY AZ IT 25.02. 1922 BAGIMSIZ 36 • 45 SIVIL SEÇILMEDI 

BIGA 26.06 1922 IKI 36 - 45 EşRAF SrçiLMEDI 
~------

BIGA 23 .0-1 1922 BAGIMSIZ 35 • SIVIL SEÇILMEDI 

BIG_A_~- 22.03 1922 BAGIMSIZ 46 • EşRAF SEÇILDI 
------~~~--~~----~~~ 

BITLIS ___ ~ 18.02 19_2_2 ___ B_A...;;G_IM..:.:S..:..IZ::..._ _ _:....35::..._· -------=S:...:IV..::IL:_ __ S::.:E::!Ç:.::Il:.:;:D.:_I ~ 

BITLIS 

BITLIS 

15.04 1922 BAGIMSIZ 36 • 45 E$RAF SEÇILMEDI __ _...;;~~~--~--------~----~------

-
___ 20. 02.1922 BIR 3 5 • SIVIL SEÇILMEDI 

~ ----~------~----~~--~~~----
-~~~ ~--1~5 04. 19_2_2 ___ ;:..BI..:..R _ _ __ 4..:.:6:....:.... _ __ ....:S::IV.:..:I.:.L __ ,::SE~Ç:.:,:IL:.:;:D.:_I ------~=----..:.::.:~ ----- ~ 

__ ·1;.:3 _ __;,R.;;:;ES::.:U:.:L~Sin:l BEY 
28 01 . 1923 BAGIMSIZ 46 • SIVIL _SEÇILMEDI ----- ;:.. ___ ;:.._::..._~----~....:_ ___________ _ 

__ 0_1_.0_3.1922 BIR 35 • SIVIL SEÇILMEDI 

01.02. 192_Z ____ IK_I ____ :.,36:._· ..:..45:.__ EşRAF' SEÇilMf:.':' ---

-14 SADULLMI BEY (EREN) BITLIS 
~---- ~ 

45 VEHBI BEY (ÖZTEI<IN) ~- _ ~~ 

4b YUSUF ZIYA BEY (KoçoGLU2,___ __ ~B..:.:IT_LI_s_~-
17 
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No AD IL 

ANKETE 

CEVAP 

TARIHI GRUP MESLEK 

SONRAKI 

MECLISlERE 

SEÇILME 

47 ABDULLAH SABRI EFENDI (AYTAÇ) BOLU 16.04. 1 Q22 BIR 46 . DIN SEÇilMEDI 
--~--~--~--------~~--~------~~--------~~~----------------~--------~-- ~~-----

48 FUAT BEY (UMAY) BoLU 09.09. 1922 BIR 35 - SERBEST SEÇILDI 

49 NURI BEY CAKsul BoLU 05.06. 1922 BIR 46 . SiviL SeçiLMEDI 
----------------------------------~---------------------------------------------__ 5_o ___ M_EH_M_ET_,S,_u_K_Ru_· _B_EY_(G_lı_L_EZ_l ______ B_o_Lu _____ 2_5 __ 0_5._1_9_22 _ __ B_I_R _____ 4_6 _ _ ___ EşRAF _SEÇI~ ---

51 TUNAtı HILMI BEY BOLU 22.12 .1921 BIR __ 46_. _ SIVIL SEÇILDI __ 

52 YusuF ıurr PAŞA <Mn> BoLU 24 ı 0. 1921 BACliMsız 36- 45 _ A_s_KER __ Seçlt.M_E_D_ı ___ __ 

53 ISI'IAIL SUPHI BEY (SOYSALIOÖLU) BURDUR 26 04 .1922 BA<liMSIZ 35 • - --- --- -- -------- -- - SERBEST SEÇILMEOI -------
54 MEHMET AKtF BEY (ERsOY) BURDUR TARIH YOK IKI 46 SERBEST SEÇILMEDI 

~----

55 VEUYUDDIN BEY (5ALTIKGIL) BURDUR 19 05 1922 BtR 36 • 45 SIVIL SEÇILMEDI ------------- ----------------------------- --------
56 MUHintN BAIIA BEY (PARS) BURSA 29 06 1922 BIR 36 - 45 SIVIL SEÇILDI ------------- ----------------------- ------ -----
57 MUSTAfA FEHMI EFENDI (GERÇEKER) BURSA 01 07. 1922 BIR 46 . DIN SEÇILDI 

-------------------~~~~~----~ 
58 NECAT1 SEY (KURl ULUŞ) BURSA 26 04. 1922 BIR 36 - 45 ASKER SEÇILDI ------------------------------------- --------
59 OPERATÖR EMIN BEY (ERKUL) BURSA 07.02. 1 '>22 BA<liMSIZ 36 - 45 SERBEST SEÇILMEDI 

60 OSMAN NURI BEY (ÖZPAY) BURSA 01.09. 1922 BIR 36 • 45 SERBEST SEÇILDI -------- --- ---
61 ŞEYH SERVET EFENDI (AKDAG) BURSA 0 1.0 1. 1922 BIR 36- 45 DIN SEÇILMEOI 

62 EMIN BEY CGevnıo<ıLul CANI K O ı 06 1922 IKI 35 - SiviL SEÇILDI 
------- --------------------------------~---------

63 AHMET HAMDI BEY (YALMAN) CA!'UK 20.0 ·1. 1922 BIR 36 • 45 --------------------- --------------
64 NAFtl BEY (ÖZALP) CANI K 28.02. 1922 IKI 35 

65 SOLEYMAN BEY (BOŞANK) CANIK 28.03 . 1922 IKI 46 . 

66 SOKRO BEY (flRAT) CANIK 11 .06. 1922 IKI 46 
-------~-------------------------

67 IHSAN BEY (ERYAVUZ) CEBELIBEREKET 09.09. 1922 BIR 36 45 
----------- ---~------------- ------

68 FAIK BEY (ÖZTRAK) CEBELIBEREKET 01 08. 1922 BIR 36 • 45 ---- ----------------------
69 

70 

71 

RASIM BEY (ÖZTEKlN) CEBELIBEREKET 0 1.03 . 1922 BIR 46 

BEHÇET BEY (Kunu) 

NEŞET BEY (AKKOR) -----
72 SAIT BEY (0çot<) --------

ÇANKIRI 25.02. 1922 BACIMSIZ 46 . 
~----.;;......;.. __ _ 

ÇANKIRI 01 .07. 1922 

ÇANKIRI 17. 12. 1921 

IKI 

BIR 

35-

36 . 45 

SIVIL SEÇILDI 

StVIL SEÇILMEDI 

!SRAF SEçltMEDI 

!SRA!._ SEÇILM~ 

ASKER SEÇILDI -------
SIVIL SEÇILDI 

AsKER SEÇILDI 

SIVIL SEÇILMEDI 

SIVIl SEÇILDI 

EşRAF SEÇILM_ED __ I ~----

73 TAHIR AŞlK EFENDI (MusLUOCLU) ------------"-- ÇANKIRI 20.03 . 1922 BIR 46 . EŞRAF SEÇILMEDI ----
74 MEHMETTEVFIK EFENDI (DURLANII<) ÇANKIRI 14 J 1. 1 921 BAGIMSIZ 46 OıN SEÇILMEDI 

-----------~- ---------
75 ZIYA BEY (EsEN) ÇANKIRI o 1.07. 1922 BIR 

--------------~-
36- 45 EşRAF SEÇILDI --------

76 DURSUN BEY (YALVAÇ) ------- ~-----------
ÇORU_M 25.06. 1922 IKI 46 SIVIL SEÇILMEDI ---------------------- -----~---------

77 FERIT BEY (TöRUMKÜNEY) ------ ÇORU!!.._ 13.09. 192 1 BIR 36 - 45 SIVIL _____ S-'EÇ_ILDI 

78 HAŞIM BEY (APAYDIN) ÇORU.!!_ ______ 0_1_. 06 1922 ____ B_IR ________ 3_6_-_4_5 _____ SIVI L SEÇI~MEDI 

79 ÇORUM 02.02. 1922 BIR 36- 45 EŞRAF SEÇILMEDI "-----------SIDDIK BEY (MUMCU) 

HASAN EfENDI (TOKCAN) 80 DENIZLI 1 0 06 1922 BIR 46 . ----- ----------- D _IN _____ SEÇILMEOI 

MAZlUM BABA EFENDI (BABAUM) 81 DENIZLI 11.041922 BIR •16. DIN SEÇILMEDI ---
82 YUSUF BEY (BAŞKA YA) DENIZLI 26.09 1922 BiR 36 - 45 SIVIL SEÇILDI 

___ 8_:3 ____ A_ B_D0LHAK T~FIK BEY (GENÇTORK) DERSIM 21.06 1 922 BAC 1 MSI..;:,Z __ ..;.3..:;.5_-___ _ SIVIL SEÇilMEDI -- -

84 DIYAP ACA (YILDIRIM) DERSIM o 1.09. 1922 BIR 46 EşRAF ~I LME~ ---- -

85 HASAN HAYRI BEY (KANKO) DERSIM 01.03. 1922 BAGIMSIZ 36 45 ---------- - ---
- AsKER ____gçltMEDI __ _ 

__ 8_6 ____ f'_1_u_ST_AfA _M_A_ (_Ö_zT_OR_K_) ______ ___ DERSIM _____ 27.06!922 BIR 46 . EşRAF SEÇIL~-

87 MUSTAFA ZEKl BEY (SALTUK) DERSIM 27 06 1922 iKI 36 - 45 ASKER SEÇILMEDI -------- -----~-------------
_ _ 8_8 ____ RA __ M_Iz_B_E_Y_(T_A_N_) ________________ DERS! M 29.06 1922 BAGIMSIZ 36 • 4 5 ASKER ~1 L;.;..M..=ED::.:l ____ __ 

89 FEVZI BEY (PIRINÇÇIO<lLU) DIYARBAKl R 29 03 1922 BIR 36 45 EŞRAF SEÇILDI 
---------------~~-------------- - ----------'----------- ---------

__ 9_0 ____ H_A_c_ı Ş~ü_K_R_O BEY (AYDINDAG) DIYARBAKlR 29.06 1922 BAGIMSIZ 36 - 45 _As_K_ER ___ ~ÇILME,PI 

91 ABDliLHAMIT HAMC>I EfENDI DIYARBAKlR 20.03 ı 922 BIR 46 • SIVIL SEÇILMEDI --------
92 KADRI AHMET BEY (KüRKÇÜ) DIYARBAKlR 02.02 1922 BIR 36 • 45 ASKER SEÇILDI 

93 MUSTAfA AKtF BEY (TuıENK) DIYARBAKlR 29 06.1922 ____ B..:.:IR.:__ ______ _:3:_6_-_4_5;... ___ S_Iv_lL _ ___ S_EÇ,_l_LM_E_D_I ____ _ 

94 ZüLFÜ BEY (TIGREL) D IYARBAKlR 07 04 1922 BIR 36- 45 EşRAF SEfi LD_I ______ __ 



No Ao IL 

ANKETE 

CEVAP 

lARI HI GRUP YAŞ M ES LE!-; 

SONRAKI 

MECLISLEKE 

SEÇILME 

95 CAFER TAYYER PAşA CEGI.:..LM...:E:..;z;:..) ____ E_D_I_RN_r _____ T A_R_I_H_Y_o_ı< __ .......;..BA_G_ı_M_sı_z __ _;_3_b_-_4_5 __ -...:/\_;s_K-'-ER..;..__...:.s-=-rç"'"I-'Lo;..;.ı ___ _ 

9b FAIK BEY (KALTAKKJRAN) EDIRNE 01.03. 1922 BIR 46 . E~RAF SEÇILDI 

97 MEHMET ŞEREf BEY (AYKUT) EDIRNE 24 .03.1922 BIR 46 . SERBFST SEÇILDI 

98 H USEYlN BEY (GöKÇELIK) ElAZIG ı 2.04 1922 BIR 46 • SIVIL SEÇILDI 

99 MUHITTIN BEY (ÇöTEll) ELAZIG l 2. ObJ 922 BJR 46 . EşRAF SEÇILDI 

ı00 NACIBEY(KA_R_;AA~L...:I)...:_ ________ E_LA_Z...;IG _____ I_;5...:..0-'3~.-ı9_2_2 ____ B_IR _______ 4_b.......;... ____ ~SI..;..V~Il ___ ...;S~E~Ç-'IL~DI 

1 0 1 RASI M .=B.::.EY:.....:..:(T.=E.::;KI~N:....) ------------=E.::.LA.::Z~IG:_ ___ _:2::.:2:.:...0:;_4_;•.;_1 9.:..::2:..:2:...__....;;B:.:..IR;;._ ___ _;3:;.;6;__· 4..:.5::.._ __ .::;SE=:.R:..::B.::;EST:.:._........:S:..:E:.ı:Ç:..:Il·.:.;M:....f.D::.;I~ 

ı 02 IBRAHIM HAKKI BEY .::..<A:.:..K:..::O,;:.U;.;,;N):.._ ___ __:E:.:..R:..::G:..:.AN:.:.:I ______ .:..ı 0:.:•.:.0.:..:1.;..;.1..:.92=2=-----'B::.:.A.;.:G:.:.:IMC::.S::,:.I7.:.:... ___ .:.3.:.5 _-____ __:S.:..:IV..:.IL;__ _ _:::SE:.!Ç:.:..Il::.M.::E:..::D.:..I ----

103 MAHMUT BEY (SıGNAic) ERGANI 25.06. J 922 BIR 46 EŞRAf' SEÇILMWI ;;.;.;.... ____ _ 
104 MEHMETEM..:.IN~B.:.EY...;(.:..::G:..;IR:.:..A.:..:Y..:.) _______ ER_G.;;.;A...:..N..;..I ____ I_7..;...1_1_._19_2_1 ____ lK-'-I------...:3_6_-_4~5..;.._ __ .::.E$~R:..;A_;F __ ~S~EıÇI:..::LM~ED:..;I ____ ___ 

1 05 NüZHET BEY (SARAÇOGLU) EROANI ____ __:2:::.;7..:.0.:.3:..:•..:.19.;..;2=.:2::..__...:B:.:.A:.;:G~IM...::S:.:..IZ::._ __ 4..:.&::....:.. _____ __::_S:..:.IV.:.:Il:._ __ ~SE::.:ı:Ç::.:Il:.:..M:.::E.::.D:._I ----

106 RüffO BrY:....:..:<B:..:u:.:L::.Du::.:K.::.> ________ ERoANI ____ .::o..c.1o.:.o.::&.:..ı...:9.::2..;;2 __ ..;;B.:.:.IR'--------'4~6....:·:__ ___ ........:E::!~~R:.:.AF'-----=s:..::E.ı:.:çl~tM:..:.E:.:D:.:.I ___ _ 

J 07 SlRRI BEY (ÖZATA) ERGANI 18.02. 1922 IKI 36 • 45 SIVIL SEÇitMEOI 

108 HAliL BEY (IŞIK) ERTUGRUL 03.06.1922 BIR 36 - 45 SIVIL SEÇILDI 

109 MUSTAFA KEMAL BEY (GUNEY) ERTUGRUl 12.06. 1922 BAGIMSlZ 3&- 45 SIVIL SEÇilMEOI 

ll 0 NECIP BEY (S~DAN) ERTUGRU:.:L:__ __ ..;;Oc::.l o.:.0..;;&.:...1:_9.::2..;;2 __ .::.B.:.:.AC.::ci.:..M:.:.Sl:::Z ____ ..;3;..:5_· ___ __:S:.:I.:.:VI:.:.L ____ ..;S:;;E.ı:.:Ç1~lM:..:.:.:fD:.:.l ___ _ 

1 1 1 HAMDI BEY (..;..A..;.K;;....;SO'-Y-'-) ________ E_R_T_UG_R_U_L ______ I6.:.:._J _0..;,1_9.;..2_1 _ __;;_BI:.:.:R _____ ......;,3:..:6:_·_4.:.:5:...... ___ :..;SE:;;R;.:.B=EST:.:.___:S:.:EıÇI:.;:l.::.DI:__ ___ _ 

1 12 MEHMET EMIN BEY (lE.::.K.::II·.:.:.Il _________ ..:E;;.;R::.:ZI.:.:.N.;:::CA.:..;.N.:.._ ___ 0:..:7:..:..0.:.9~19.;..;2:;_1:__ __ ....:1.:.:K:..I ______ ;;_36:::_· ...:.4::..5 __ __::S:_:IV~IL::__ __ ~SE::lÇ:.:_:Il:!.:M~f~D~I ---

113 HUSEYINBEY(AKSU) ERZINCAN 11.01 . 1922 IKI 35- EŞRAF SEÇILMEOI 

1 14 OSMAN FEVZI EFENDI (TOPÇU) ERZINCAN 30.06. 1922 BIR 46 • DIN SEÇILMEDI 

115 $EYH HACI FEVZI EFENDI (BAYSOY) EJUINCAN 01.05. 1922 BAÖJMSIZ 46 . DIN SEÇILMEDI 
----------------~~----~~=---~~----~~--~~~~----

116 ASlM VASFI BEY (MO...:H.;.:Ü:.:.:R..;..DA:_R..:.;O;...;G;.;-l . ..::.:U)'-----..;;E.::RZ:..:U..:.;R.:.UM:..:.... ___ __:2:.::9.:.:.0:..:3..:.·:..;19:..:2:.:2:___..::B:.:.:IR.:__ ____ _:3:..:5:...·___ EŞRAF SEÇILDI 

1 17 CELALETT1N'--A-'RI-'-F_,B_EY ____________ E;:.;,;RZURUM 17.01 . 1922 BAGIMSIZ 36 - 45 SIVIL SEÇILMEDI 

118 HüSEYIN AVNI BEY (ULA$) ERZURUM 29.12. 1921 IKI 35- SERBEST SEÇilMEOI 

1 19 lsMAIL BEY (ARsLAN) ERZURUM 29.06. 1922 IKI 46 • AsKER SrçıLMEDI ----- ----~~-------=~~=---~------~~----~==~~~~~-----

120 MEHMET SALlll [FENDI (YEŞILO<'llll) EJUURUM 09. 11 . 192 ı IKI 36- 45 SIVIL SEÇILMEDI 

121 MUSTAFA DURAK BfY (SAKARYA) ERZURUM 20.04.1922 BAGIMSIZ 3& 45 SIVIL SEÇILDI 
~~------_..;;:.:.: ----~~~~~-~::.;:.;..;~-

122 NUSRET EFENDI (SON) __ ::.:ER.;.:Z.:.U..:.RU:.:.M.:__ ____ 0::..4:.:..0=.:2:.:.•.:..19:..:2:.:2:._ __ .:.:1K:.:.I___ 36 · 45 DIN SEÇILMEDI 

123 S0LEY~1AN NECATI BEY (GüNER!) ERZURU:.;.M.;._ ___ _;,I ~0.:..;.1..::2.:...:1_9..;;2.;..1 __ .:.:.IK:c.I _______ ..::3.::.5_-____ __:S:..::E:.::RB:::E:.::ST.:__....;;:S.:::EÇı:.:.l.:::lD~I------

124 ABDULLAH AZMI EFENDI (ToRUN) ESKIŞEHIR 26.08. 1922 BIR 46 • StVIL SEÇILDI 
~=-----

125 EMIN BEY,.e(:::.:SA2=A:.::K)-'----------E..;.s.;.;.Kl_,_ŞEH_IR ______ 2_2-'-.0-'-3-'-.I'-9-2_2 _ ___;;;,BIR 3 . ...:6;..;.·_4.:..:S:__ __ _:E:>:ş:..::RA..:.:.F_ SEÇIL.;..D;...I ----

12& EYOP SABRI BEY (AKGöL) _______ E"-sK_I,_$E_H_IR ____ 2_;3..;.. 0_7_._19_2_2 ___ B_A-'G_IM-'S"-Iz ____ _;3=-&=----'-4 =-5 ___ .....:.;A~SK..::f::..:R __ S:..;E=-"Ç::..:IL:..::D.:..I ____ __ 

__ 1_27_HAcı VELI EfENDI (8AYRAKTAR) EsKIŞEHIR 01.05. 1922 BIR 46 . EşRAr SeçltMEDI 

128 HALIL laRAHIM EFENDI (SIPAHIOi':LU) EsKIŞEHIR 10.06 1922 BIR 46 • EşRAF SEÇILMEDI 

129 HüSREV SAMI BEY (KIZI~DOGAN) EsKIŞEHIR 26.06 l 922 BIR 36- 45 ASKER SEÇILDI 

__ 130~MET NIYAZI BEY (ÇAMOGLU) EsKIŞEHIR 01.07.1922 BiR 4& . EŞRAF SEÇILMFDI 

131 ABDURRAHMAN LAMI EFENDI (ERSOY) GAZIANTEP 16.04. 1922 BIR 36 • 45 SIVIL SEÇILMEDI =---__::..::.=;;..=;;..;....._ 

132 AtiCENANIBEY --------------G.:..A..::Z:.;.IA_N-'T~EP-'------T_;A:.::R~IH.:__YO~K.:__ __ _..;B:.;.I..:.R ________ 4..c.6::....:.. _____ __:::E~şRA~f----:::.:SE~.Ç::..:Il~D~I-------

13 3 M Eli MET BEY (ŞAHIN) GAZIAN...;.T::.:EP ____ 0_2_. 07 __ 1 9_22 ____ .:;B.:.:.IR:__ _____ _:3:.;;6;_·_4.:...:5:._ ____ S:.:I..::vi:..::L ___ ..:S:.:ELÇI:;::LO::.;I:.._ __ 

_ _cl:.::3...:.4 __ ...:.K::.::ll::1Çı:..:...:.Al:::.I.=B,;:.EY:__ ___________ G_A_ZIANTEP ı O. 12.192 1 ___ ;::Bf:.:.:R ____ ___;3::.:5:....-___ __:A.::S:.:.:K::.:ER.:___.::;SE::.ıÇ::.:IL:.:::D.:..I -----

__ 135 ~AGIP BEY (YOGUN) GAZIANTEP 20.03 f 922 B:.:cfR:__ _____ :::.36~· ..c.4:;,:::.~ ___ S:..;I.;.:VI,;:.L __ _::S.:::!EÇ~Il:.:.M:.:E.:::.D:...I ----

136 yASIN BEY (KU~n~U~G!_) ______ __;:G~AZ::::;:IA~NTE:.:::..P __ -=2;..:.4:..:..1.::.0:..:. 1..:9.::.2.;..1 _ __:B:.:I;;.R ____ __:3;..::5_- ____ E_,_$_RA_F __ .:.;SE""Ç...;;IL.:.;M.;;;.ED""I ___ _ 

137 CELAL NuRI BEY (ILERI) GELIBO::.;:LU:__ __ ...:I..::5.;...0_1-'-.I'-9_2_2 __ B_I_R ______ 36 __ 45 ___ S_E_RB""E..;.S_T_-'-S_,EÇ<.:.;ILO=..:.I -----

__ l3~LI V ASIF BEY (TELIBE:.:.Yl=:_A~D::.:E:!..) _______ G=EN.:.!Çc__ ____ _.::O.;..I...:0...:..7...:1..;.9_2_2 ___ B_IR _____ 4_&_. ___ ......;A_s_K_ER-'----"S~EÇILMEDI 

139 MEHMET CELALETTIN BEY GENÇ 25.04 1922 IKI 35- SIVIL SEÇILMEDI 

140 ALIHAYDARBEY GENÇ 29101922 BIR 36-45 ASKER SEÇILDI 

___!iL FIKRI FAIK BEY (GüNOÖ.:.::RE::.:.N:!.) ____ ....::.G:::.:EN.:.ıÇo__ _____ l 1_._12 .:.1.;..;9Z::.:2:___..:B.;...;A..:.GI'-M"'-SI..;..Z ___ ..:.3.::.6_--'4..;..5 ___ _::..Sı'-v.;..;;l L __ ..:S..::EÇ..:.:I::.:LM~E;;;;D.:..I ---

142 HAM DI BEY (Y_ı:IL~M~Af.:!.Z) ________ G~E:::,N::.:ı:Ç:__ ___ _.:_:I7.:..0::.::6;....:..:19:.:2:..::2 __ ;;;..B1:.;,;R ______ 3:...6=-·-4-"5'------'S:.:.IV...:I;;;..L _ SEÇILMf'DI ---

-

19 



20 

No AD lt 

ANKETE 

CEVAP 

TARIHI GRUP YAŞ MESlEK 

SONRAKI 

MECLISLERE 

SEÇILME 

143 MEHMET ŞüKRü_ BEY (ÜÇ~N_C;..:.O_l ____ G.:....üc...M.....:O;.:.şc...HA_N.:....E ___ 2...;;5.:.....0;..;6;.;. . ....:ı 9_2_2 ___ B_IR___ 46 SIVIl SEÇILMEDI 

144 MUSTAFA BEY <DARMAN) GOMOŞHANE 23.04 . 1922 BAC::IMSIZ 46 SERBEST SEÇILMEDI 

145 RuşEN BEY (OKTAR) GOMOŞHANE 20 05. 1922 BIR 46 . SiviL SEçiLMEDI 
----~--~~~~~~~--------------~~--------~~~---------------------------- -~----

146 MAZHAR MilFIT BEY (KANSU) HAKKARl 13.04 . 1922 BIR 46 • SIVIl SEÇIL.;;.;DI;__ __ _ 

ı47 TUFAN BEY <0Lto:ER) HAKKARl 25.06. ı 922 8AGIMS.;.;IZ;..._ ___ 4.:..;6~. ______ ......;;.S;_JV.;.;Il;....._ SEÇJl~1~. _ 

148 CEMAL PAŞA CMERSINLI} ISPARTA 18.04 . 1922 IKI 46 • ASKER SE~ILDI __ __ 

149 HACI TAHIR BEY (KUCUR) ISPARTA 17.06. 1922 IKI 35 • _______ E~şc;.;R.;.;.Af;..._ SEÇIL~ 

150 lBRAHIM EFENDI IDEMIRALAY) ISPARTA 03 .04. 1922 BIR 36 • 45 EŞRAf SEÇILDI 

151 HüSNU [FlNDI (ÖZOAMAR) ISPARTA 25 .06 1_?2_2 _ _ !!_R___ ~~ 4_5_ DIN SEÇILDI 

ı 52 ISMAil REMZI BEY (BERKUN) ISPARTA 08.04 t 922 IKI 46 . SIVIl SEÇILMEDl - -----__.;.;.;....;..;;.;..;.;..;.._ __ __.;...;;.;..;...;.;..;..;.....;..;;__......;.;..;.._ ____ .:.....;.. ___ ......;.;.~- .:.......;;.;.;.,_ __ _ 
153 MEH~fET NADIR BEY (SütDOR} ISPARTA 1 6.0 1. 1923 IKI 46 . SERBEST SEÇILMEDI .;.;....;.. ____ .....;.;......;.;..;..._ ___ ~.....;.:.....;.._......;.;. _______ .;...;.. _______ ~~--------
ı 54 Au RızA En:NDI (ATAI~IK""") __________ ___;_,Iç"-E-L ________ ---"3-=0-'-. _ı ı-'-._1 9_2_2 _____ B_A....:.G_ı~_1s_ız _____ 4_6'--. EşRAF SEç_ıt_M_ED_ı __ _ 

ı 5 5 HAci Au SA BR ı EFEN D ı c Go=.:· N.;.;E:.:Y:...> ______ ....:_!1 ç:::E.:..L ----------=2:.:0.;.;. 0:.:3:..:. . .:..ı 9:.:2:.:2;..._ __ ..:.1:..:.K ı;______ 3 5 - ESRA F s E çı lMED ı 

-..:.1..:..5.:..6 __ ..:.H.;;.A:..:.Y.:..DA:.:.:R:.:..::.BE=.:Y.:..;(::.:A:.::SLA::..:.:.;N:;_) ------------__..:.1 Ço:.::E:::.L ________ ___;2:.:0:..:.. 0.:..8;;.:·.:..1 9;;.;2=.:2.:.._ __ ...;1.;.;.K;_I ________ .:..3 5.:.._-___ SERBEST SE ÇI LO 1 

ı 57 NAl M EFENDI (ULUSAL) !ÇEL 17. 10. 1922 BAGIMSIZ 46 . SERBEST ~LMEOI 

158 ŞEvKI BEY (Göı<LEVENT) !ÇEL 17.05. 1922 BA(liMSIZ 35 • SIVIL SEÇILMEDI 

159 AHMli FERIT BEY <TEK) ISTANBUL 09.09, 1922 BIR 36- 45 ASKER SEÇILDI 

160 AHMET MAlHAR BeY (AKifOCtul____ IsTANBUL ı 1.09. 1921 BIR 35 - E~RAF Sı:ç.:.:ıt.:.:M.::.:Eo:.:ı _ _ _ 

16 ı AHMET Mu HT AR BEY IsTANBUL 13. ı ı . 1921 BIR 46 • SIVIL SEÇllD_ı __ 

1 62 AHMET ŞOKR 0 BEY ( OG UZ:_:.) _________ _.:.::IS.;.;T A:.::N.:.:B:.::U..:.L ______ ..;:2:.::6.:.:. 0:..;9.:... ;_;1 9:.:2:.::2;...__ __ ..:.1 K:.:;I ________ _:3;_;6;_-__;_45.:.._ ____ .:.:A.:..SK:.::E;:;.;R_ S EÇI LM EO 1 

ı63 Au RızA BEY (BEBE) IsTANBUL 23 .03. ı 922 BIR 36- 45 AsKER Seçıtoı 

ı 64 ADNAN BEY (ADIVARl IsTANBUL 13 09. 1921 BIR 36 - 45 SIVIL SEÇILDI 

ı 65 HACI ARIF BEY {MARLALI} ISTANBUL 08.04. 1922 BAGIMSIZ 46 • SIVIl SEÇilMEOI 

ı 66 HüSEYIN HO SNO EFENDI ClSI !iL_ __ ISTANBUL 21. 1 l . ı921 BACIMS.:.:IZ~ __ .....;3;..6;..-_ 4.....;5:._. ___ ..:.D..;_IN___ SEÇil'-M..;_ED;.;.I __ _ 

167 NE$ET BEY (ÖZERCAN) ISTANBUL 20.01.1922 BIR 36 • 45 SIVIL SEÇILDI 

ı68 NuMAN USTA <USTALAR) IsTANBUL 01 .02. 1922 BIR 35 - SERBEST SEçiLMED_I _ 

169 ENVER BEY CTEKAND.:.:> _______________ I_zM_ I_R ________ 2_0.'""0_4_. 1_9_2_2_ BIR 3 5 - SIVIL 

170 HACI SüLEYMAN EFENDI (8!LGEN) IZMIR 07. 11.1921 BACIMSIZ 46 DIN 

171 MAHMUT ESAT BEY (BOZKURT} !ZMIR 22.04.1922 BIR 35 EŞRAF 

SEÇILMEDI 

2_EÇILMEDI 

S_E_ç_ILD.:....I ___ _ 

172 RE FET PA$1\ (B:.:E:=LE:.:.) _______ ....:..;IZ:.;..M:.::I R..;__ ___ ....;;;.2.:..2 ..:.O....:t.;.;.ı .:..92;;;;;2.:..__...:B:.::Ac::G.:.:.I M.:.:S.:.:IZ~_.:.:3.:.:6___:_45 ASKER SEÇILDI_~--

173 TAHSIN BEY (UzER) lzMJR 26.08.1922 BIR 36 • 45 SIVIL SEfiLDI 

17-ı YUNUS NADl BEY (ABALIOCLU) IZMIR 23.04 , 1922 __ B::.:J.:.:R___ 36 45 SERBEST SEÇilDI 

175 FUAD BEY ((ARlM) IZMIT 0 ı .07 1922 BAGIMSIZ 

176 HAFIZ ABDUllAH EFENDI (TELEMIR) IZMIT 17.02 1922 BAGIMSIZ ---
177 HALILIBRAHIM EFENDI (GURSOY) !ZMIT 30.06. ı 922 BAÖIMSIZ ...:::.;:.;_:_ ___ ...:..:::..:.:.:_____ --- -
1 7A HAMDI NAM LK ;..BE.:.:Y....:(:..::G..::ö.:.:R:...) __________ _.:.:lz:;_M.:.:.IT 29, 1 0. 1921 BACIMSIZ 

ı 79 SıRRI BEY (BELLIOGLU) IZMIT 30.06. 1922 IKI 

35 SIVIL 

46. 

46 . 

36 45 

36.45 

EşRAF 

EŞRAF 

SIVIL 

SIVIL 

180 ALl BEY (ÇETI N KAYA.:..) -------------.:.:.KA:.:.:R..:.A:.:.H:.::IS:.::A.:.:R.:.:I S.:.:.A H:.::I.:.:P__:2:..::6...:. 0:..::2::.....:...1 9:..::2~2 81 R 36 4 5 ASI< ER 

181 HULUSI BEY (KUTLUOGLU) KARAHISARISAHIP 23.04 1922 lı<J 36 • 45 ASKER ___ ....:..;~~:.::.:.:~.:.:.:...-=~--=~.:..--...:.:.:~---~ 

SeçiLME~! ---

SEfiLMEDI ----

)EÇILM~ED..;_I __ _ 

SeçiLM_m_ı __ _ 

SEÇILD;..I ___ _ 

SEfiLD:..I ____ _ 

SEçlLM_ED_I _ _ _ 

__ 1..:.8-=-2---M.:.:E:.:;HMET Şuı<Ru BEY (KoçoCLU) ______ ---"KA.::.::.:RA:.:.H:.:.:ı:::.sA:.::R.:.:ıs::.:A.:.:.H:.::IP~.:..30.::.: . ..:.ı..:.o.:.:ı..:.9.::.2..:..1 ____ .:.:.lı<::.:....ı 35 • SERBEST S~ILMEOI -- ---

183 MUSTAFA HULUSI EFENDI (ÇALGÜNER) KARAHISARISAHIP 26.04 1922 BIR 46 . SIVIL 

184 ÖMER LOTFI BEY (ARGEŞO) KARAHISARISAHIP 10.06 1922 IKI 36 - 45 ASKER ....:::..-=_:..::__ __ ..:.. 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

185 All SORURl EFENDI (TöNUK) KARAHISARIIARKI 29.06. 1922 BIR 35 • SERBEST SEÇILDI 

186 MEMDUH NECDET BEY (ERBEK) KARAHISARlŞARKI 30.:.:0..:.3.:..:.1..:.9~2.::.2 ____ .::.B:..:.IR;..._ ______ _:3..;5_· ___ _ ASKER SEÇilMEDI _ _ _ 

187 MESUT BEY (BENLI) KARAHISARlŞARKI 28.06 • ..:.·.:...19:.:2:.::2;...__.::.B.:.:.:ıR~---..:.4.:..6 ..:.• ___ __::.SI;..:.V.:.::IL -~ILME.2.!__ __ 

188 MUSTAFA BEY (ATAY) KARAHISARlŞARKI 04 02.1922 iKI 46 

189 ABDÜLGAFUR EFENDI (I~·...;.T.:....IN..;_) _____ KARESI 31.10.1921 iKI 36 • 45 

190 HACIM MUHllTIN BEY (ÇAR ... l.:.:.l<l=-I)'-----K_A_R_ES....:.I ___ ___c2 ... 7..:..0'-'9'--'-19_2:..;:2:__----"81R 36 • 45 

EŞRAF 

DIN 

SIVIL 

SE_ÇILMEO.;_I - --

SEÇILMEDI - -

SEÇILDI 



No Ao 

ı9ı HASAN BASRI BEY (ÇANTAY) 

ı '12 IBRAHIM BEY (YöRDK) 

ı 93 KAZlM PAŞA (ÖZALP) 

ı94 MEHMET VEHBI BEY !SOLAK) 

ı95 ALl RlZA BEY (ATAMAN) 

ı96 CAviT BEY (ERDEll 

ı97 fAıtRı.TTIN BıY !ERooGANl 

ı98 ABDOLKADIR )\[MALI Br.Y (ÖGüTÇU) 

ııı9 BE~IM Bı:--v CFAZtıoGı u) 

200 SUAT Brv (SoYER) 

20 ı Huttısı ErENT>I ((RDEMIR) 

202 SABRIBıY(DuRAl 

201 AUMEI HILMI Br.Y IKALAÇ) 

204 ALI1'1 EFENDI (ÇINAR) 

205 ATif BEY (TOZUN) 

206 OSMAN BEY (UşŞAKLI) 

207 RIFAT BF.Y (ÇAtıKA) 

208 SABIT BEY (GOZOGEÇGEU 

209 CEVDET BEY (SEÇKIN) 

2ı 0 MUFtT ErENDI IKURUTLUOGLU) 

21 ı RlZA BF.'Y (SILSÜPÜR) 

2ı2 SADlK BEY (SA Vf! KIN) 

213 YAHYA GALIP BEY (1\ARGI) 

2ı •1 ABDULIIALIM ÇELEBI [J LNOI (ÇELEBI) 

2ı 5 If ACI BL KIR [FENDI (SUMfRl 

2ı6 KAZI~ı I!OsNu Br.Y 

2 17 MrııMı:r V•:Hol E ı EN Ol (ÇELIK) 

218 MUSA KAZlM [FENDI (ONAR) 

219 ÖMER Vf.HBI EfrNOI (BtiYÜKYALVAÇ) 

220 REFIK BEY (1\0RALTAN) 

221 RIFAT EFENDI (SAATÇI) 

222 FIKRET BEY (ÜNURALP) 

223 MUSTAfA BEY ((ANTEKIN) 

224 SESIM BEY (ATALAY) 

225 CEMIL BEY (ALTAY) 

226 Cı:VDET BEY IBARLASl 

227 HAYDAR BEY 

228 RAGIP BEY (SoYSAL) 

22CJ Şrvıt SlVFl (ı tNDI (AYDIN) 

230 AlllDlN BEY (ATAK) 

231 LSA! BlY (ÖZOGU7.) 

232 NECATI BEY (MEMIŞOGLU) 

233 OSMAN BEY (ÖZGEN) 

2 .34 ZIYA HURŞIT BEY 

235 fEVZI EHNDI (BILGILI) 

236 HACIBEDIR AGA (FlRAT) 

237 IIACI GARIP AGA (TANER) 

23R LOnı BEY ([VLIYAOGLU) 

iL 

KARESI 

KARESI 

KARESi 

KARESI 

KARS 

KARS 

KARS 

KASTAMONU 

KASlANONU 

KASTAMONU 

KASTAMONU 

KASTAMONU 

KAYSERI 

KAYSERI 

KAYSERI 

KAYSeRI 

KAYSERI 

KAYSERI 

KıRŞEHIR 

KIRŞEHIR 

KıRŞflliR. 

KIRŞEHIR 

KıRŞEHIR 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KONYA 

KOZA N 

KozAN 

KÜTAHYA 

KÜTAHYA 

KOTAHYA 

Kl.iTAHYA 

KOlAli YA 

KOTAHYA __ --

I.AZISTAN 

lAZlST AN 

LUISTAN 

LAZlST AN 

WISTAN 

MALATYA 

MALATYA 

MALATYA 

ANI< ETE 

CE\' Al' 

TARIHI GRUP 

BAGIMSIZ 

BAGIMSIZ 

BIR 

BIR 

8AGIMSIZ 

BIR 

BIR 

BAGIHSIZ 

lt;l 

BIR 

BIR 

BAGIM~IZ 

BIR 

BIR 

BIR 

h:l 

IKI 

BIR 

BIR 

BAGIMSIZ 

IKI 

BAGIMSIZ 

35 -

36-45 

36 - 45 

36 . 45 

36 - 45 

36 . 45 

46 

35 . 

36.45 

1fı - 4<; 

35 -

36 45 

35 -

46 

35-

46 

36 . 45 

36 . 45 

36 • 4S 

36 . 45 

46 . 

46 . 

46 . 

MESLEK 

SIVIL 

EşRAF 

ASI: ER 

SIVIL 

EşRAF 

ASKER 

F.ŞRAF 

SIVIL 

SIVIL 

SONRAKI 

MECLISLERE 

SEÇILME 

SEÇILME'DI 

SEÇILDI 

SEÇILDI 

SEÇILDI 

StÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMI!OI 

SrRıır.sr Srçlıoı 

DIN SE<,:ILMEDI 

SERBfı.ST SEÇILMEOI 

SIVIL SEÇILDI 

DIN SF.ÇILMEDI 

SIVIL SEÇILDI 

EŞRAF 

SIVIL 

EşRAF 

EŞRAF 

DIN 

EşRAF 

SIVIL 

SIVIL 

DIN 

EŞRAf 

08. ıı 1921 

23 02. 1922 

23.03. 1922 

26 10 1921 

ı8 03 1922 

26 10. 1921 

21.03 . 1922 

23 10 1921 

06 12 1921 

28 01.1922 

08.04 ı <122 

10 05 1922 

11 03 1'122 

Ol 04 . 1<~22 

2001.1922 

n o ı 1922 

10 11 . 1921 

20 04 . ı922 

14 05 1922 

22 10 1921 

1603. 1922 

09 06. 1922 

29 09 1921 

14 OH 1922 

2R.03 1922 

ı 1.02. 1922 

08. 11 . 1921 

11. 12. 1921 

10.03. 1922 

15 09 1922 

2R.o3 . ı922 

23 04 .1922 

01.01.1922 

14.05. 1922 

09 02. 1922 

29 06. 1922 

20 .10. 1921 

04.04 1922 

ı7 .0o. 1922 

ıs . l2 1921 

IA.02. 1922 

01.11 . 1921 

26. 10. 1921 

ll. O 1.1922 

BIR 

BIR 

BIR 

BIR 

BAGIMSIZ 

·16 • 

16 - 45 

46 . 

EŞRAF 

~~~DIN 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMEDI 

SEÇILMFDI 

SEÇILDI 

SrÇILMEUI 

SEÇILDI 

SEÇILDI 

Stçıı.Mıol 

TARltlYOK 

BIR 

BAGJMSIZ 

BIR 

BAGIMSIZ 

BIR 

BIR 

BIR 

IKI 

BIR 

BAGIMSIZ 

BIR 

BIR 

,._, 

BIR 

BAGIMS!Z 

BAGIMSIZ 

11<1 

BIR 

36 - 45 

46 

35 . 

46 . 

35 . 

36.45 

36-45 

46 • 

35 -

36 - 45 

36- ·15 

46 . 

36 - 45 

46 . 

35 -

35 -

25 10 1922 BIR 46 

IZ 0-1 1922 BIR 46 . 

St.ıuıtsr SE<,:ltol 

DIN SEÇILMEDI 

SIVIL SEÇILDI 

EşRAF SEÇILMEOI 

SERBEST SEÇILDI 

SERBEST SEÇILDI 

SIVIL SEÇILDI 

EşRAf SEÇILMEDI 

SIVIL SEÇILDI 

SERBI!ST SEÇILMF:OI 
---~.~ 

EşRAF SEÇILDI :__;;_ __ 
DIN SEÇILDI 

ASKER SEÇILMfDI 

SIVIL Sr.ÇILDI 

SERBEST SEÇILMEDI 

SERBtsT SEÇILMEDI 

SIVIL SEÇILMEDI 

DIN SEÇILMEDI 

EşRAF SEÇILDI 

EşRAF SEÇILMEUI ----
MALATYA ~--07 05 1922 ~___:;B~IR~ ____ -1.;.;6:....:... ____ S_Iv_I_L ___ S_EÇ~I=LM_:_:E::=D~I -

... 

z.ı 



SONRAKI 

MECLISLERF 

ANKETE 

CEVAP 

TARIHI No AD GRUP YAş MEsLrK srçiL~ıE 

___;;2;,;.3..;_9 _..;_R;;.:.E~IT BEY (ACAR) MALATYA 12.06. 1922 BIR 36 4 5 EŞRAF SEÇIL!?_I 

.;;2....;,4 ..;_0 _....;;S..;.;IT..;_J<:;_I ;;;.BE;;.;Y;_(....;;G;.;;O..;.;R:....) --------_;_;M..;,;A.;;;,lA,;.;TY..;_A;.;,_ __ __:0....;,1.;.;.0:...;5..;_. ;_19....;;2;.,;;2~- BACIMS!Z 4 6 • SIVIL _ _?EÇ ILMEDI 

241 HI\SIP BEY (AKsöYEKl _ ___;M....;,;.;.AR..;..;A,;,!ş ____ ..;...l -=-1.:..:..04 1922 IKI 36-45 _s_ıv_I_L ___ S-'Eç!!:.MEDI 

242 

2-13 

244 

REFET EFENDI ($EÇidN) MI\RAŞ 26.04. 1922 BIR 46 . SIVIL SEÇILMEDI 

Rüşni BEY (BOZKURT) MARAŞ 26.04. 1922 BAGIMSIZ 46 ·---__ EŞRAF SEÇILMEDI 

r .. _H_SIN_BE_Y _(HUDA~G~~ - --- MARAL 14.03. 1922 __ B_IR 35 - EŞRAF SEÇILDI 

245 DERVIS BrY (URAL) MARDIN ___ ;...15~.04 1922 _ _....;;B~I~R ----....;,46;;;.....;,. ___ _....;;S..;_IV....;,iL~-~S~EÇ~IL~D;.,;;l ___ __ 

246 EsAT BEY (ÖNEN) MARDIN ____ 0_1~.07 1922 _ _....;;B:..::IR~----4;.;;6...:·:,__ __ _....;;s.;.;lv..;_lt;....._ __ s;;..:E~ç:..:IL;;..:M.;.;Fo;;.;ı __ _ 

247 IBRAHIN BEY ITURHAN) MARDIN 23.04 .1922 BIR 36-45 SIVIL _ SEJILNEDI 

248 MITHAT BEY (ULUSAL) MARDIN 05.06 1922 BAC:IMSIZ 46 . SIVIL SEÇILMEDI 
~;___;_;..;.;..;_;.;,_;;;.;;.;_;;;.:.~~--------~~~---~~~..;_.;;;,;;;.__~~~;__---=;_;...--

249 NECIP BEY (G\JVEN) MARDIN 23 10. 1922 BIR 36 • 45 SIVIL SEÇI~_!_ 

250 TEVFIK ROŞTO BEY (ARAS) MENTEŞE 14 02. 1922 BIR 36- 45 SIVIL SEÇILDI 

251 SAOETTINBEY(ÖZSAN) MENTEŞE 10.09. 1922 BIR 46 . EŞRAF SEÇILMEDI 

252 FAHRETTIN PA_1A (A..;_LT;.;.A;.;.Y..;_) ______ M_E_Rs_IN_ 20 08.1922 BAGIMSIZ 36- :!_S ___ ASKER SEÇILDI 

253 MUHIAR FIKRI BEY (Guc\JM) MERSIN 24.07. 1922 BIR 36-45 EŞRAF Sl'fllMEDI __ _ 

254 SAlAHAlTlN BEY (KÖSEOGLU) MERSIN 08. 11.1921 IKI 36-45 ASKER __$_!:Ç_IL_M_ED_f ___ _ ---
255 YUSUF ZIYA BEY (ERAYOIN) MERSIN 29.06.1922 IKI 35- SIVIL SCÇILMEDI 

256 ABDULGANIBEY(ERTAN) Muş 21.12.1921 IKI 35 - SiviL SEçiLMEDI 

257 HACI AHMET EHNDI (BILGIN) Muş TARIH YOK BIR 46 SIVIL StÇILMEDI 

258 • _ ILYAS ~A;;..M;;..I..::B..;..EY;...,;;,{M..;_U:..!$::..) ______ __;,M.,;.;u;;..!ş___ 1 1. 03 .1922 BIR 3 b 4 ı; _SI_v_IL ___ S_EÇI LDl 

259 KASIM BEY....;(.;;,D..::ED;;,.:E;;..)____ MU$ 01.07. 1922 lı-;1 35 • EŞRAF SEÇILM_!~!._ _ 

260 MMtNUT SAIT BEY (YETGIN) Muş 29.06.1922 BAGIMSIZ 35 - SiviL Sr:çlLM_E_D_I ~---

261 OSMAN KADRI BEY (BINGÖL) --- Muş ____ .:,0=..2 . .:.0::...3 ·:..:.1_:_9=:22~_....::B:..::IR~---....::3:...:6;....·_4:..:5 __ __;:S..;_IV..;_IL:.._ _ _....;;;S~çltDI 

_2_6_2 __ R_ıZA_B_E_Y..;.(_I\o_·_IA;.;.N_l ________ M;...;.._u"--ş ----~T:..::I\R..::l ;.;.H ....;,Y.:.O;.;.K __ _.;;,B:.:;IR ____ ..::3..::5_-___ ___;E!_RAF S~çiLDI 

263 MEHMET ATA BEY (ATAY) NIGDE 02.02.1922 BIR 36 - 45 SiVIL SEÇILDI 

264 HAKKI PAŞA (50TEKIN) NIGDE 29.01 1922 BıR 46 ASKER St:.ÇILMEDI 

265 MUSTAFA Htt~ll EFENDI (SOYDAN) __ ,;.;N,;.;;IG..::D.::..E ____ 03,06.1922 BIR 36- 45 SERBEST ~ÇIL~ 

__ E_,_S_RA_F ~L~I 266 VEHBI BEY (ÇORAK.f!2_ ______ _,;..N.,;.;IG;;.;;D;.,;;E_ 28.03. 1922 BIR 36 - 45 

267 RüSTEM BEY (ACAR) ÜLTU 12.04. 1922 BIR 46 . EşRAF _ ~ç_IL_M_E_o_r ~--

268 YAŞlN BEY (HAŞINOGLU AKDAG) ÜLTU 24.06. 1922 BM~IMSIL 35 • SIVIL SEÇILMEDI 

269 AVNI BEY (ZAIMLEA) 
-'--'---

SARUHAN 19. 1 0 1922 BIR 36 • 43 ASKER SEÇILDI 

270 IBRAHIM SüREYYA BEY tvıGIT) SARUHAN 26. 1 0. 1 921 BIR 36- 45 SIVIL _ __;S:..::.EÇILDI 

271 MAHMUT CELAL BEY (BAYAR) SARUHAN 05.09. 1921 BIR 36 • 45 SERB~~ÇILDI 

272 MUSTAFA NECATI BEY (UGURAL) SARUHAN 03 .09. 1922 BIR 35 • SERBEST SEÇILDI 

27 3 ÖMER LOTFI BEY <UN LO) SARUHA:.:;N:,__ __ ....::2:.:0..;.;.0:..:5:..:... ::..:19:..::2..::2 __ ;.;,1 K~l ____ :..,36~- .:.4 5,;.,_ _ ___;;;ESRAF S~_!!.M EDI 

274 REFIK ŞEVKET BEY <INCE) SARUHAN 14.03. 1922 BIR 35- SERBEST StÇIL.::.;D!;...._ __ _ 

275 REşAT BEY_(K_A_Y_A_Lı_ı ____ sARu_HA_N ____ ..;.0_6 . ..;.0_6;.;..1_9_2_2 ___ B;.;.IR ____ ....;.3_6_-_4_5__ sıvrt s~~lt.::.o;...ı __ __ 

276 HACI MUSTAfA SABRI EFENDI (BAYSAN) SIIRT 08.03 . 1922 BAGIMSIZ 35 - SIVIL SEÇILMEDI _____ _,;..~~~--~~..;.....;--~---
277 HACI NURI BEY (BAY AM) SIIRT 03 04 .1922 BIR 46 • EşRAF SEÇIL.:..:M.::.;ED:..:.I~ _ 

__ 2_7_8 __ H_A_LI_L_H_u_LK_I _E_FE_N_D_I(_A_v_oi_N~) _____ S;.;.I;.;.IR;.;.r ____ _,;..II..;..0;;.;;3..;..~19-'2~2 _____ B~IR__;, ____ 4_6 ..;.. ____ D_IN __ S~IL..::DJ;...._ __ _ 

279 KADRIBEY(0KTAY) SIIRT 12.04. 1922 BIR 35- SIVIL SE:ÇILMEDI 

280 NECMETTIN BEY (BILGIN) SIIRT 13.04. 1922 BIR 36- 45 SIVIL SEÇILMEDI 
--~--~-------

281 SALIH EJ:E.NDI (ATALAY) SIIRT 12.04.1922 BAGIMSIZ 46 • DIN SEÇILMEDI 
.....;;_~--- ~~~---

282 ABDULlAH EFENDI (KARABINA) SINOP 27.04.1922 BIR 46 . EşRAF SEÇIL~M_f.;...DI~---

283 RıZA NuR BEY SıNOP 18.03. 1922 BIR 36- 45 SERBEST SEÇILDI __ _.;,.__.....;_.....;_.....;_;.;;.;.._________ --- .....;_ ____ _ 
284 HA~li.~IBEY<ULUKAN) ___ SINOP 24. 10. 1921 IKI 35- SERBEST SEÇILMEDI __ _ 

285 SERIF BEY (AvcıoGLU) SINOP 14 04 1 ..:..;92=.::2;.....__.;;.B;.;.:ıR:.__ ___ 4.:..:6;_;_. ____ ..;_S:...:.Iv,;.;;lt'-- SEçiLME~-

286 ŞEVKET BEY {PEKER) SINOP 15.04 1922 BIR 36- 45 SERBEST SEÇILMEDI 



M<KETE 

CEVAP 

TARIHI 

SONRAKI 

MECLISiERE 

No Ao lt GRUP YAŞ MESlEK SEÇILME 

TARIH YOK 287 MUSTAFA TAKI EFENDI <00ÖRUYOL) SIVAS.____ BAGIMstZ 4() • SIVIL SEÇitMEDI 

288 RAsi M BEY es"!" RAl;..._____ sıvAs __ o.:._ı;....o_ı._ı9_2_2 ___ B_ıR _____ 3=--6- - _4.:._5 __ __::_S_Iv.:..:ıt:_ __ s:..:r=-::ç.:..:IL.:.o.:._ı __ _ 

289 VASIF BEY (KARAKOL) SIVAS 15.04. 1922 IKI 46 • ASKER SEÇILMEDI 

290 ZIYA BEY (BAŞARAl SIVAS o 1.06. 1922 BIR -16 • SIVIL SEÇilDi 

291 ABOÜLGANI BEY (:::E:..:N:..:SA.:.R:.:.:I) ___ ___ S:..:I.....;VE:..:R:.:E.:..:.K ___ ___:.0.:.6;.;;.;;.03. 1922 Bl~ ~---35_- ASKER SEÇILDI 

292 BEKIR SIT"I BEY (0C:AK) SIVERE..: 23 .04 1922 BIR 36 - 45 DIN SEÇitMEDI -- -
293 MEHMET SlRRI BEY {T AYANÇ) SIVEREK 20.05. 1 922 IKI 36 - 4 5 SIVIL SEÇlLMEOI 

294 MusTAFA Lum Ser (AZER) __ --=.;sı.:._v.:.:ER.::E::.:K ___ ___:2:..:8.:._.1:.:2:.;,.1;....;9:.:2:..:2 __ .....;ıK.:.I _ ___ ....:3:.:6:....-_4.:..:5:...._ _ ___..:s:.:ı ..:...vl:.:.:l __ ...;s:.:r.!:çı:.:LM:..:.::Eo:.:.l 

295 HAMDI BEY CMilTEVELliOCLU) TOKAT 28.06 1922 lt.:l 36 - 45 EşRAf SrçitMEOI 

296 lızET BEY (GENÇ) TOKAT 20 .04 1922 BAGIMSIZ 46 • EŞRAF SEÇILMEDI . --- -~.:..,__ ____ ~.:...__ ___ 
297 MuSTAFA VASFI BEY (Süsovl TOKAT _____ O_I_.0_-1_. _19_2_2 ___ B_JR ____ .:.,:3;_6_-_4.:_:S:_ __ A;,.:;SKER SEÇILDI 

298 RtrAT BEY (ARKUN) TOKAT 19.06. 1922 IKI 46 . SiviL SEçltMEDI 

299 Atı ŞUKRU BEY _______ __:T...:..R:..:A:..:B2:..:0.:._N _ __ __.:._.27. 10. 19.21 IKI 36 - 45 ASKER SEÇILMEDI 

300 CELALETTIN BEY (AYKAR) TRABZON o 1.04 . 1922 BA6tMslz 46 • EsRAr sı:çiLMEDI 

----------------------------~~~-~~~---301 HA FIZ MEHMET BEY (ENGIN) TRABZON =-------
302 HASAN BEY (SAKA) TRABZON 

303 HOSREV BEY (GERFOE) TRABZON 

304 HAMDI BEY (ÜLKiJMEN) TRABZON 

305 RECAI BEY (BAYKAL) 

306 All SAIP BEY <URSA V AŞ) 

307 POZAN BEY 

TRABZON 

URFA 

URFA 

0 1.05. ı 922 BAGIMSIZ 46 • SERBEST SEÇILMEOI 

05 .03 . ı922 BIR 35- SIVIL SEÇILDI 

09.02 .1922 BIR 35 - ASKER SEÇJLDI 

23.04. ı 922 BIR 35 - SERBEST SFÇILOI 

09.03. 1922 BIR 35 - ASKER St:çiLDI 

14,03 . 1922 BIR 35- ASKER SEÇilDi 

20.07. 1922 BACIMSIZ 35 - ESRAF SEÇILMEDI ---
308 HAKKI BEY (UNGAN) VAN 01 07 1922 BIR 3o -45 SIVIL SEÇILDI --- ---- ---~------~~~--~~~-~~-------
309 HASAN Sıoo:.:.I:.:..K-=B.:..EY:....:.:.(H:.:..A.:..:.Y.:.DA:.:..R-=1;....;) _____ V.:._A:.:..N _____ 03 06. t 9_22 ___ B_IR _ ____ ...;,3...;.5_-_ EşRAF SlçltMrol 

310 HAYDAR BEY (VANER) VAN 10.07. 1922 BIR 46 • SIVIL SEÇILMEDI 

311 TEVFIK BEY CDEMIROGtu) VAN ___ _ __:3:....0:.....0.:._6:._._19_2:....2:__.:..:8:..:!R:.:.__ ____ .ı..:...6:......:...· ___ .....::S:.:IV.:.:IL:...._ _ __:::SFÇilMEDI 

312 BAHRI BEY (TATLIOGLU) YOZGAT 27 06. 1922 IKI 36 - 45 E$RAF SEÇILMfDI 

313 FEYYAZ ALl BEY (ÜST) YOZGAT 20 06. 1922 IKI 36 - 45 SIVIL SEÇILMFDI ~~~.:..,______________ _ ________________ ...:.__ ______ ~:...._...:.__ ____ ~.:.._--~~~~--

314 RıZA BFY (FRSOY) Y01GAT 19.01 . 1922 BIR 46 • SIVIL SEÇILMEDI 

315 SüLEYMAN SlRRI BEY Clçöz) YoZGAT 09.03. 1922 BtR 36 - 45 SIVIL SEçiLOı 

23 



EK ll 
ANKETIN BAŞLANGlÇ TARIHINDE MILLETVEKILllGl SlFATI SONA ERDICilÇIN CEVAP VERMEYENLER 

No ADI 

IBRAHIM B. 

z TEVfiK B. 

3 AHMET RüsTEM <BIUNSKI) B. 

4 AHMET ŞÜKRÜ (YAVUZYILMAZ) Er 

5 SADlK <UNVER) B 

t:ı HACI ABDUL VAHAP ÖMER (F, 

7 F AHREITIN B. 
-~-

8 !SMAIL HAKto:.!J.ÇALLI) B. 
~----

9 ~IL HULUSI (ERMIS) EF. 

ı o SEV~ET j_CA_!!DANERJ_! -

1 ı HASAN FEHI'11 (KOKAY) B. 

SEÇIN BÖLGESI 

ADANA 

ADANA 

ANKARA 

AYDIN 

AYDIN 

BoLU 

BURDUR 

BURDUR 

BURDUR 

BURDUR 

BURSA 

12 HASAN FEH~I {ÇOLOURZADE) B. CANIK 

13 MOŞTA~ ITORBO) B. ÇANKIRI 

14 DR.ATtF (KösE) B. ÇoRUM 

15 FuAD B. ÇoRUM 
---~-

AYRILMA TARIHI 

SEÇIMDEN SONRA 

SE ÇI~~~ 

~ EYLU.!:_ 1920 

22 KASII"I 1920 

27 ARAUK 1 920 

21 HAZIRAN 1920 

6 TEMMUZ 1920 

6 TEMMUZ 1 <nO 

25 NISAf\! ~20 

1 0 EYLÜL 1920 

9 EKIM 1920 

30 EKIM 1920 

21 EKIM 1920 

SEÇIMDEN SONRA 

3 EYLÜL 1921 

Ib MUSTAFA (TAVASLIO(lLU) B. DENIZLI 28 ARALIK 1920 

AYRILMA NEOENI 

lsnrA 

ls rı rA 

MüsTAFI 

ISTIFA 

VF.FAT 

VEFAT 

ISTIFA 

ISTIFA 

VEFAT 

VEFAT 

ISTIFA 

IsTIFA 

i sri FA 

IsTIFA 

VEFAT 

MÜSTAFI 

J1__NECIP (BULDANLI~LU) B. DE"NIZLl 28 ARALIK 1920 MOSTAFI 

lB KADRI_!Qç:.::o:.::~>:....:B:;,;,. __________ DIYARBAK:..:..:ıR _____ ...;.I9 EKIM 1920 IsTIFA 

ı 9 HASAN TAHSIN CBERK) B. ELAzıo 11 ARALIK 1920 IsTIFA 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

li 

- ------
MUSTAFA ŞuKRu _(ÇA<l!:_AYAN) Er. ELAZıG 6 ARALIK 1920 IsTIFA 

All ŞEFIK 1!: ERCiANI SEÇIMDEN~- IsTIFA _________ _ 

KAZlM VEtiBI (ORAL) B. ERGANI 6 TEMMUZ 1920 ISTIFA 
-~-~--- _ ___.;_..;,_::.c__.,;,c:____c__..;__~-----

MEMDUH B ERGANI 22 EnOL 192.0 ISTIFA 
------------~~~-------~~--~-------

SALIH_F_F.....;. ------------
ERGANI ______ ___;3;_T,;.:;.EMMUZ 1920 IsTIFA 

KADRI B. ERGANI 10 ŞUBAT ı 921 KABUL LDilMEDI 

AHMET <DAI<ŞF.) 8 _ __ ERTUÖRUL 20 OCAK ~ 1 __ 

_ZIJ~ETTIN (GÖZÜBUYÜK} B. ERZURUM 25 NISAN 1920 

MOSTAFI 

ISTiFA 

28 ZIHNI (ORHAN) B. ERZURUM 27 KASIM 1920 lsTlFA 
---------~------

__ 2_9 __ _;;;_ZI_Y_A _.;,(T.....;u.....;O_.;,LV~)-B_. __________ _;;G0MÜŞHAN....;E_____ 13 MAYIS ..:...19~2:..:0:...,_ ____ __.:.V..::.EF:....:.A.:..:T _________ _ 

_ _:.J_;,O __ V..;;;E.....;Ys.....;r_ı .....;R;.;;;ızA;,_B_. ___________ ...;;GOMOŞHANE 6 OcAK 1921 lsrJFA 

31 IBRAHIM (ARVAS) B. HAKKA_R_I _____ SEÇIMDEN SONRA ____ ___;I..::.ST.:...:I.:...:FA~------~-~ 

32 0MER Er. HAKKA.::.R::_I ______ ..::S.::.Eçı:..:I:....:M.::.D=EN.:...::..:SO::.:.N.::.R:..:A____ ISTIFA 

33 SEYIT MUSLIHITTIN Pş_. _________ H_AKKARf SEÇI~SONRA lsTJ_FA _____ _ _ 

34 SEYIT TAHA EF_ HAKKARl SEÇIMDEN SONRA IsTIFA 

35 SE~~TT.:...:I;.:.;N.....;B:;,;,. ___________ ISTANBUL ______ l_8 NISAN 1921____ VEFAT 

36 REŞIT B. !zMIR 22 AGUSTOS 19.=.20;::_ ___ ___;,V..::.Ef:....:.A.....;T _______ _ 

37 DR. MUSTAFA (BENCiiSU) B. IZMIR 8 MUSTOS 1921 MüSTAFf 
~-------~~.:..:.::.~---

_...;3:....;8;___T....;A,;.;,H:..:..:IR:.:....:.;;(B;.;..:;ARLAS) B !zMIT ______ __:2:..:7...:.A..::R.::.A:.::LI:.:.:K:....:I~9..::2:.::0 _ ____ ..:.;ts:....:.T..;.;IF..:.;A;__ ______ _ 

__ 3_9_ HALilljlLMI (BOZCA) EF. K.SAHIP 8 AGUSTOS 1921__,:, _____ MOSTAF;_l -------

40 Rüşni (ÇOLAKOGLU) B KASTAMONu 22 KAsıM 1920 IsTIFA 

_....;4:....:.1_.........:..R..::.E:....:.M:..:ZI (AKGöz) Er. KAYSERI ______ 9 KAsıM 1920 IsTIFA 

42 BEKIR (KOCAOGLU) EF. KIRŞEHIR 6 ARAliK 1920 DOşOROLDÜ 
--~---..::. ----------~~ -------------
__ ....;4;.::,3 _ ___;,;HuLUSI (GöKSU) B. KONYA_;_________ 30 NISAN ı 921 MOST.....;A_FI ________ _ 

_ ....;4 :....:.4 __ REşlr (RAMABAR) Pş. KoZAN 2 EKIM 1920 ____ .....;ıs'-'-T_tr-'A _________ _ 

45 leRAHIN ŞEVKI B. LAıtsTAN 4 EKIM 1920 IsTIFA --------------
46 ABDÜLYAHAP Er. MALATYA SEÇIMDEN SONRA ISTIFA;__ ________ _ 

47 HACI MUSTAFA Er. MALATYA SEÇIMDEN SONRA ISTIFA;__ ________ _ 

48 ISMFT Er MALATYA SEÇIMDEN SONRA lsriFA 



No ADI SEÇIM BÖLGESI AYRILMA TARIHI AYRILMA NEDENI 

49 MEIIMI!T All EF. MALATYA SE.~IMDEN SONRA ISTIFA 

50 TAHSIN Er MALATYA 6 TEMMUZ 1920 VEFAT 

:;ı HACI MEMED (ERn:N) Er MARAŞ 2 MAYIS 1920 IsTIFA 

52 IBRAfliM AGA MARA$ 2 MAYIS 1920 IsılFA 

53 Pqr YAKUP HAMDI (Bo7DAG) B. MARA$ 21 EKIM 1920 i ST1FA 

5·1 EMIN KAMIL [F MEN1EıE ı; HAZIRAN l 920 ISTIFA 

55 HACI AHMET Ef MEN1t$E SEÇIMDEN SONRA IsTIFA 

56 KASIM NURI B. ME NIT.$ E Sf.ÇIMDEN SONRA ISTIFA 

:;7 MrsuD F.r. MENTEŞI: SrÇIMDEN SONRA ISTIFA 

56 ZIYA B. MENTEŞE SEÇIMDt:N SONRA ISTIFA 

ı; cı MAiiMUT (HtNDEK) B. MENrEŞE 3 MAYIS 1920 VEFAT 

60 RlrAT (BöRfKÇI) EF. MENTEŞF 27 EKIM 1920 ISTIFA 

61 HAMZA HAYATI (ÖZTÜRK) B. !'IENTEŞE 14 MART 1921 VEFAT 

62 EMIN Ef. MERSIN & TEMMUZ 1 920 ISTIFA 

63 HüsEYIN HusNU IKONAYl B. MERSIN 27 EKIM 1920 ONAYLANMACI 

64 ABIDIN Er. NIGDE l 1 ~KIM 1920 ISTIFA 

65 MUSTAFA (SOYLU) Ef N lG DE 6 OCAK 1921 VEFAT 

66 ISMAIL HAI<KI !ÇAtUl B. SAR U HAN 6 TEM~lUZ 1920 ISTIFA 

1.>7 REliT B. SARUHAN 8 OCAK 1921 OOşOROLDO 

68 ZIYA B SIVAS 21 TEMMUZ 1920 ISTIFA 

69 HAYRI ISIGIRCil B SIVAS 21 EKIM 1920 IsTIFA 

70 lllSAN (SAGLAM) B SIVEREK 9 EKIM 1920 ISTIFA 

71 MEHMfT RAUf 8. SIVEREK 27 EKIN 1920 ISTIFA 

72 HocA FuıMI Er. TOKAI Sr~IMDFN SONRA ISTIFA 

Ti ŞlYH ~tlKRO <KEsKIN) Er. TOKAT 4 MAYIS 1920 ISTIFA 

74 NAZlM (RFSMOR) B. TOKAT 12MAYIS 1921 OO~tlROLDO 

75 FAIK (AYBAY) B TRABZON 4 [KIM 1920 IsTIFA 

76 SABRI CNlMLI7ADE) B. TRABZON 23 EY!.OL 1920 ISTIFA - - -
77 larr (EYt.lBoGıu) B. TRABZON 11 MAYIS 1920 VEFAT 

78 HAMIT B TRABZON 21 EKIM 1 920 ISTIFA 

79 ESAD B. URFA C) [KIM 1920 IsTIFA -
80 HACI MusrAFA Er. URFA 9 fKIM 1920 IsTIFA 

81 EMIN (GIRDIVAN) B. VAN 6 TEMMUZ 1920 ISTIFA 

82 KANIL (MELDANlll Er. VAN 18 EYLÜL 1920 ISTIFA ---
83 __1EYH MASUM Er VAN 6 TEMMU7 1920 IsTIFA 

~--

84 !SMAIL fAZIL (CE~Y) Pş . YOZGAT 18 NISAN 1921 VEFAT 
~-- ---

85 MEHMI:"T HULUSI (AKYOL) Ef. YOZGAT 14 MART 1921 IsTIFA 

zı; 



N EC M ETTi N S AHiR S ILAN 

<1896 - 1992) 

Istanbul Hukuk Mekıebı'nı bitirdikten 

sonra gazeıecılık yapmaya başladı ve 

Meclıs·ı t-'tebusaıı ve Medıs-i Ayan' la 

ılgili gözlemlerını Tarıııı gazeıesıııde 

"hayat-ı ıeşriıye" başlı~ıylcı yazdı. Bır 

hayli dıkkat çekıci olan bu yazıları 

nedenıyle önce Meclis-i Mebusan da 

sonra Medıs-ı Ayan'da kalip olarak 

görevlendırıldl. Bir yandan da Tanin'de 

gazctecılık yaşamını surdı.irdu. Meclis-i 

Mebusan'ın ı6 Mart ı9zo'de lngılızlerın 

baskınınil u~ramasının ardından 

çalışmalarına ;ıra vermesı üzerine 

Ankara'ya geçrı ve TBMM'de Evrak ve 

Tahriraı Müdürü olıırak çalıştı 

Cumhurıyetın ılanının ardından 

Başbakanl ık Özel Kalem Mudurlügü 

görevıne getirildı 1923 - ı927 arasında, 

hem lsmcı (lnönu) P<ışa'nın, hem de Ali 

Fethi (Okyar) Bey'ın başbakanlıgı 

sırasında bu görevde bulundu. Ayrıca 

Yenigün. Hakimıyeı ı mılliye. Tanın ve 

Ileri gibi dönemın onemli gazetelerinde 

yazılar yazdı . ı939'da Bıngöl' den, ı943 ve 

ı946'da Tunceli'den mılleıvekılı scçildı. 

ı950'de TBMM dışında kaldı. Mılleıvekillıgı 

sırasında TBMM Başkanlık Dıvanı Kaııp 

Üyeligı görevı de yapmışu. 



Necmettin Sahir Sılan'ın 192ı - 1923 yıllarında 

ilk TBMM üyeleriyle yaptığı bir anket: 

"Kazanılacak olan milli istiklal 

mücahedemizin feyizdar ve semeredar olması 

neye mütevakkıftır?" 

"Kaıanılacak olan ulu6al bağım6ızlık 60va~ımımum 
bolluk getirici (aynı zamanda: bılgı ı~ığını ta~ı;yıcı/ 

ve verimli olma6t ne.ve bağlıdır?" 

Z7 



-

z8 

ADANA MiLLETVEKili 

ABDULLAH fAiK 

(ÇOPUROGLU) EFENDi 

lı857 Karaisa lı (Adana)- •9191 

Ruşuyeyı bıtırdıkten sonra 

medrese{!c c~ıttm gördu ve 

muderrıslık ıcazetl aldı Karmsalı 

Muftusu tken 19ıo'da Adana'da 

boşalan bır mıiiL•tvekıllıgı ıçın 

yapılan cıra st'çinıde Meclis-ı 

Mcl>usan 'ın bırıncı dönenııne 

mılletvl•ktlı Sl'Çildı . ıgıı'de t-1eclıs-i 

Mı>i>usnn ' ın ıkıncı dönenııne yıne 

Adana'dan ıııılleıvekılı seçı l dı. 

Mıllt•ıvckı l ligı sona erın.:c 

Adana'ya döndu. Mııtnrekede yore 

Işgale lı~rayınc;ı kıırul;ın 

Mudaran- ı Hukuk Cemıyeıı 'nın 

başkanlı~ını ustlendl. 192o'de 

Adana'dan TBMM üyesı seçildı 

Meclis'ın bagımsız uyclerinden 

olan Abdullah Faık Efcndı. sadece 

bır dönem mılleıvekılligı yaptı ve 

1923'ıen sonra yaşamını Adana'da 

surdurdu 

Cevap: 

ı -Büyük .~illet Mecli.)i ve muzabber 
ordu6unun i~ tihld6 · ı ı•atan ve 
i6tiklal - i milli hu6u.\unda iletebet 
azimkar bu/unmaJına. 

2·8ilumum muame/dt- ı ltükumetın 
abi~ ve müteha6.\ı~ ellere tevdiine. 

3 -Kuva-yı bero•e ve bahriyenin ikmal 
ve intizamına. 

4·Siya4et-i harıcı_ve ve dahi/iJCnin 
hü4n -ü tedvirine. 

5 Ser'i Serib ve kanun · ı miini~in 
muhabaza ve ahkanı ı nın icra6ına 

4on derece itina ile adaletin beyrıe·ı
enci m 4t>Vi.Y.ve rı t evziirıe. 

6 Maaribin terakkı ve teal ı6ıy le 
memleketın en iicra kö~elerine 
kadar t6aline. 

7-Her türlü danayilnin kendi elimizle 
imdi ve i6timalı.}le halkın retatı ve 
6aadetinin teminine miltevakkıt tır. 

Ankara. 
30 Te~rinievvel 1338. 
Adana Mebu6u Abdullah Faik. 



ADANA MiLLETVEKili 

EŞREF (AKMAN) BEY 
lı863 Yanya (Yunanistan) - 1938! 

ıRA7 de Istanbul'da Tıbbıye'yı 

bııırıp devlet hi:ımetine girdi 

ı899-19ıs ıırasında Adana'da sa~l1k 

müdurlü~ü yaptı. Mütareke 

döneminde Müdafaa-i Hukuk 

Ceıniyeıı'nde çalıştı. 192o'de 

Adana'dan TBMM üyesi seçildi. 

Birinci Grup tıyes 1 ydi. Sadece bır 

dönem mllletvekılli~ı yaptı ve 

ı9ı3'1en sonra. ölümüne kadar. 

Adana'da serbest doktor olarak 

çalış rı. 

Cevap: 

Memleketin ahval-i ruhiye ve 

içtimaiyetıine göre kanun tamim ve 

tıonra o kanunu hil6n il tatbik 

edebilecek memur tayın edilmeli ve 

bilumum muamelat tebtl~ ve 

murakebe altında bulunarak yol6uz 

ve kanuntıuz muamelat ve harekata 

me.vdan vertimeme/i ve memleketin 

irban ve umran ve ikti6adiyatmın 

inki~abma ve tııhhaı-t umumtyeyi 

muhıl etıbap ve avami/ın reb-ü 

izale6ine ve ahalinin matıuniyet-i 

can ve maiLarına ve adalet ve 

tıeldmete mazhar olmalarma derece

i nihaiyede riayet olunmalıdır. 

Adana Mebu6u Doktor C4re~. 

.:.-~~IJ ~J • J~ t ~ • ~· 
~;.;,~.,~ · f.".;u·, . ,r 
J!ı~,,~ h ..ı. ,,,....,.ıJ- '\ .. 
;; ~-~;, " . .;;··.:;, .. : v~ J 

;. ~lw '_,.)~·u·. ~ _.J "" 41 ;.ı ,J . . 

p • 

-~w w, _, ;....-) ı;', z!,. 

~~~ :.; !.s .J :/tl.,_, ... ~ ı 
:_\S_.. "r ~ ~- , :~, ı..J_; . , 

.J~ :J, 
~,;,;> 

Meml~k~tln ruh~l ve ıoplıımsal durumuna gllre ya~lar 
dUıent~ırı•li ve !.Onra o yasaları dnfiru dilr~st 
uygulayabılectk kamu goreviileN atamalı ve butOn ı~lemleı 

göıeıım v~ denetim alıında bUlundurularak yolsuı vr yasaya 
aykırı I~Jem ve haıektl!eıc meydan verılmem~ıı ve 
memleketin kDitOr, bayındırlık ve ekonomısinin gr!i~mcsıne 

ve genel saflıfa aykırı neden ve rtmcnleıln ortadan 

kaldırılmasına ve hallun an ve matdokunutmaıtıgına ve 
adalet ve ~e lamete en$meıerme son derete uyulmalıdır. 

ı:: 
c<ı 
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ADANA MiLLETVEKiLi 

MEHMET HAMDi (izGi) 

EFENDi 

lı878 Karalsalı (Adana) -ı9ı;9l 

Konya Medresesı'nde ögrenımıni 

tamamladı. Bır yandan tarım ve 

lleareıle u~raşırken bır yandan da 

fahrı olarak unam-hatıplık ve 

moftu yardımcılı~ı yaptı Adana ll 
Genel Medısı uyesı ıken Mıllı 

Mucadele'ye katıldı 192o'dc. 

TBMM'ye katılmadan ısııra eden 

lbrahım Bey'ın yerıne, Adamı'dan 

nıılletvekılı scçıldı Meclıs'ın 

bagınısız uyelerindendı , sadece bır 

dönem mılleıvekıllı~ı ~aptı ve 

1923'ten sonra yaşamını Adana'da 

tıcaret ve tarımla ugraşarak 

surdurdü 

Cevap: 

Ahkcim 1 Şer'1ye.}i llö.hıye.}e 

teme66ük L'e itina ve maari&i dini 
ve milli ve ananat-ı 16Lcimiyeye 
mut:abık 6urette ta6biye ve te~mil 
ve bilumum tebaanm hi66i.vat ı 

dtnme ve hukuk u ~ah6lye ve 
mali,'ye6ine rıayetle rebah ve 
6aadetini ternın ve mehakim ı 

adli)e· i cezai)ede ahkôm ı Şer'ı.ve · i 

İlô.hiyeyi ıcra ve halkın ahval 1 
nıhiJeMne muva~1k 6urette 
kanunlar tan:1miyle icrayi 
ahkcimmda lıaklkt adalet ve hakiki 
ntü6avatt bilbill i6pat ve umur· u 
devleti vazibe i dirıı,ye ve 
dünyeviye6ini müdrik ve vatan ile 
alakadar haliık ve ehil ve tem1z 
ellere tevdi. varidat-t devleti 
malıallinin ga_vrtye 6arbfan vikaye ve 
dalıil- i memlekette ~irketler ve 
imalaH millöe ve müe66e.sat 1 

6malye te6i6 ve elıl-i zurraa zıraat 
hu6u6uııda sayet 6ehil e6bcibın ihzcir 

.. 
~· 

, • 1 ;::::. 'L- ı 
.. ~J I ' 

Ila hT $Uiaı hllkOmltuna s.arılma ve özen gösterml' ve e&ıııml 
dlnscol ve ulusal ve Islam geleneklerine uygun olacak yolda 
arındır ma~~ yaym.1, "" bOllin uyrukların dı n duy~uların.ı ~ 
kişisel ~e ak~lı haklarına uyma lle retalı ve muı l ul ukl.uı nı 

s.atı.ıma ve ce.za ad.ılctl mahk~mclerınde ll3hl ~ıla! 
hllkDmler ni uvgu!Jıruı ve halkın ruhsal ko~ullarına uvcun 
yasalar dUıen~rek htlkQmlerınln uygulanmasında gerçek 
adalet ve gerçek~ tli&l edımscol olarak kanıtlama ve devlet 
Işler ni d n ve dOnya ödeiilennin bilıncınde vtı vaıanla Ilclll ıvı 
huylu ve vwıerli ve temiz ellere verme. devlet gel rlerin i 
yersiz harcanın.tktın es geme vtı mtmlctket Içinde$ rketler 
ve uluHI ~pım ve endüstri kurumları kurma ve tanmalara 
tarım konusunda son derece kolayi k gösteren ko~ulbr 
haıırlanmı~ı VII' yetlı:lnl~tırllmesl ve yardımla tarıma son 
derece savıcı eımektlı. 

4 Nisan ı9u 

ve i6tikmal ve muavenetle ztraate 
60n derece bezH himmet etmektir. 

Ankara . " Ni6an 1338. 
Adana Mebuau M ehmet Hamdi. 



ADANA MiLLETVEKiLi 

ZAMiR (DAMAR 

ARIKOGLU) BEY 

özel olarak egıtını gördu Tarım ve 

ııcıırcılc ugraştı lıtıhaı Vl' Terakkı 

ıçındl' fııal rol oyncıdı . 19ı8'dc 

Adana'nın Fransızlar taralından 

işgalı uzt•rını• yorcdl• ulusal 
dın•nışın orgutlennıesı ı çın çaba 

gosıerdı, ceplıC'dc gor('v aldı . 

ıqıo'dl' Meclıs'(' kil ı ılınadan ısııfa 

edcıı ll•vf ı k Bey'ın yNı nc 

Ad<ımı 'd;ın nııl l<' twkı l i seçıldi 

Bırınc:ı Grup üyt•:ııydı . ı.. 3. 4, :;'1nc ı 

Meclıs'lt•rclc Adana. h vt• ]'ı m P. 

Meclıs' lcrdc de Seyhan 

milleıvckıllıgı yaptı . ıqıo'den 

ıgso'ye kadıır aralıksız suren 

rnılleı vekıllıgı sona erınce ırırını 
alanındakı faalıyl.'tlcrını surdıırdu . 

Anıları (Hatıralarını) ı96ı 'dc 

yayınlanmıştır. 

Cevap: 

Jük6ek tah6ilden :i)ade iptıdai 
maarıtin köy/erimize tamimı. ameli, 
nazari ziraat, hıbziMıhha der:6lerine 
itina ve bılhaMa ziraate rck 

ehemmi)et uemıek lci::tmdır. Çün~·ü 
6ana.}i aleminde sarba Jetı~mek. 

rekabet etmek imkanı olma) IP. ol6a 
da a6trla ra tevakkub ettiğinden 
Avrupa 'mn i6e uzun müddet bizi 

rahat ve 6erbe6t bırakmayocasından 
az .::aman zarbında ezher cılıet varlık 
aleminde i6pal · ı vücut 

etmeklisimizln tüı.umu derkdrdır. 

Muvabbak olmak Için kanaatime 
göre vd6i miktarda a razi 1 
mftnbiteye mdlik olan TürkiJe 
toprağa 6arılmalıdır. Cvve/ci va6ıta -i 

naklıye6i kolay olan .verlere bennin 
kabul ettiği 60tl 6i6tem alaı- ı :iraıye 

mütehaMt61arı va6ı ta6ı)la celp. 

uzun vade ile çibtrilere tevzı ve 

i6ti6mal/ öğretitmelidir. Va6ıta · i 

nakli)e6i mü~kil olan )erlere i6e 

Yuks•k ö!ıtnlmden çok ılkGt~< 1 m ın köyt~r m tr~ yayılması, 
uvıulolmalı·~uramsal tanm ve satlık kcııuma der~ll'nne ören 
ve oıellikle de tarıma çok ön~m vrım<k scırklıdır. ÇDnkD 
.,ndu•tri 1111repındc Batoya yctlşrrıclı. oııunl~ yaıışm.•k olanaeı 
bulunmıyıp, oi!MI olsa yuıyıll.,a lıaQiı oldutuı ""u pa ls~ 
uzun slire bızı ıahol vı• şerbC'~I bırakm3yac.ıtılçm, k15a süre 
ı1 ınde her yöndrn dOnvuda varııtımızılııınııl.lma 
zoıunlului!U açıktır 

Başarılı olmak lçın. kaaırnca, genl$ ölçOdP ~ımli arazisi 
olıın Turkive toprata sarılmalıdır. Oncellkb! ula$1ın araçları 
kolay olan veriere b.l min ~<ı~ bu ı etıllf son si!olem tar m 
araçları uzmanları aracıbtıvia ııetırtllmel , uzun vıde!ı 
:odetme)ıle çtftçllrre dal ıılmalı ve kullan ması 
ıııreııtme ıdır. Ulaşım ı zor olan yt'rlrre Ise d~m ıyoUarı, 
yollar ~pddıkça Ilgli makam lzleyt>nk utra;mıılıdır. 

Endu.strl b610mOne ıı;el net- mcmlt-keıın yetenetl. 

~imendiberler . .}Otlar _vaptldıkra ait 
olduğu makam takiben 

uğra~malıdır. 

Sana_vı kt6mına selınce memleketm 
kabilijeti . muhite naı:ar· ı ıtibara 

alınarak icap eden tetkikat-t 

la:ımede bulunduktan 6onra 6encvi 
det'let varıdatmdan miina6ıp bir 
tah6i6atın tebriki ile memlekeıımizin 

ihtiyacını temin edecek ~ekilde 

babrikalar te6i6 edilmeli ve bu 
~abrika/ar a}nen o memleket 

ahalı6inden te~ekkül edecek 

~ırketlere uzun vade ıle 
devredtlmelidi r. 

Sanayı kı6mttıı bu derece.ve getiren . 
malı6utat· ı arziye6l.~le ikti6at 
dün)a6ına çıkan Türkiye milli 

milcadeledekı teyizdar 6emere6ını 
bütün milletiere gıpta bah~ eder bir 
6urette idrak edecektir. 

Ankara. 
Adana M ebwu Zamir. 

. . .;; -- '· 

ortamı/çevrest gllzönilnde 1 !..!larak &t'rek ı Ine~ cmclerdf 
bulıınduktiın sonra. yıllık devteııeı tler rnlen IIYBUn b ı 
lldenf:iin avntma~vla memlr~.et milin ı:ereksınmelerlnl 
kar~ııay.ıcllı rabr kalm kurulmalı ve bu rabrıolar o yöre 
hallundarı oluşacak ~Irke IIeri! uzıın v;ıde ıle devrtdllmelıdır 

EndOstrıslnl bu dereceve setlrcn. topnık UrOnleılytc ekonomi 
,JQnyasırıa çokan Turklye uiL.Sal 5ava$ımının bOlluklu 
sonuçlaıını biltOn ulaslan kıskandırualı. bir biçimde elde 
edecektir. 

l.y. 

.. 
c 
~ 
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ADANA MiLLETVEKiLi 

ZEKAİ (APAYDIN) BEY 

lı88.if Bosna - t9.!f71 

Mulkıye Mekıebı 'nl bııırdikıerı 

sonra ıqofıe devll•t hıznwııne 

gırdı . Bırçok yerdt' kııyınakamlık 

yaptıktan sonra ıqı,4te Mersın, 

ıqı6'da Kayserı , ı9ı7'dc Eskışehır 

Mutasarrıflıgı na atandı ı9ı9 'da 

Damat Ferit Hukumcıı'nce 

görevinden alınınca Bosna'ya gıııı 

Mıllı Mucadele'nın başlaması 

uzerıne, Adana ceph!'sınde 

gonüllü olarak savaştı. Mel'lls'c 

katılmııdan ıstıfa eden lbrııhını 

Bey'ın yerine 192o'de Adamı'dan 

mılleıvekılı seçıldı Bırıncı Grup 

uyesıydı 1923'ıe ıkıncı TBMM'ye 

Aydın'dan seçıldı. ı924'te Zıraat 

Vekılı oldu Londra Elçılıgı'ne 

ntanınca ı8 Ekım ı924' tc 

nıılletvekıllıgındcn ısııra eııı . 

1925're Moskova Büyukel~·ısı oldu. 

ıqı.ide TBMM 'nın uçuncu 

donemıne Dıyarbilkır'dan 

mılletvekılı seçıldı ve elçilık 

görevınden ayrıldı 1911 ve ı9ı:;'ıe 

yenıden Dıyarbakır mılletvekilı 

seçıldı . Seçımden sonra ;ıltı ay 

sonra Moskova Buyukelçılıgı'ne 

atandı ve nıilletvt•killı~lndcn Istifa 

ettı . ı939 'da Pmeklıye ııyrıldı 

Cevap: 

fl.1illi i6tildal mücadelemizin beJizdar 
l'e ~emeredar ctma6ı. 6a 'Jm nizam - ı 

ictimai6inı i~tihdab eden 
halkçılığımızın tatbikatta da 
muuabbak edilme6ine mütevakkıbtır 
itikadındayım. 

Aıle mukadde6atma ue milliyet 
preMiplerine 6adık bir nizam- ı 

irtimaiyi 6a)ın hukuki e6a61arı 
üzerine te6ı6 edecek olan bu 
te.vizdar me61ek-i içtimai)'emizin 

tatbikatta muvabbakijeti i6e 
l:tati6ation ve Municipall6ation 
u6ulleri.vte ue bütün içtimal ve 
ikti6adi kuvvetlerimtzln 
muha66ala6ı.vla müteazzw bır kutle 
halinde Garp kapitalizmine kar~ı 
mücadele.)e deuam 
edebilmeklisimııe mentitdur kı 
mahalli muhtariyet-i idareyi ittizam 
ve Şuralarda tem6il - i me61eki 
akide6ine rıa)etkar olacak bir u6ul-1 
inti/tabı tatbık etmek dahi bu 

mücadelenın mukteza6ı olarak 
terettilp edecektır. 

23 Ni.6an 1338, Ankara 
Adana M ebwu Zekai. 

'~ - .--



AMASYA MiLLETVEKiLi 

ALi (TOPÇU) BEY 

(1868 Arnasya - 1 9 1ı;l 

Ruşıiyeyl bıtırdı . Bır surc devlet 

memurlugu yaptıktan sonra 

ıarımla ugra~ıı . Erzurum ve Sıvas 

Kongrelerı'ne katıldı . ı9zo'de 

Amasya'dan nıılleıvckılı seçıldı ve 

23 Nısan ıqıo de TBMM'nın 

açılışında hazır bulundu Kısa bır 

surc sonra, önce böl\!esınde Mıllı 

Mucadele'ye kcıtılmnk Ozcrc. 
ardından h;ıswl ı gı rıedr rıı ylc• uzun 

süre izin li sayı l dı ve toplaıı ı ılııril 

kcn ı lilrnildı. Meclıs'ın bngınıs ı z 

mıll eıvekıl lerındendı. sadece bir 

dönem millctvekılligı yaptı ve 

ı923'ıen sonra Anıasya'ya döncrcf..: 

ıarımla ugraşmayı surdurdu. 

Cevap: 

Memlekette hır6tn ve ri.}anın 
kalkma6ına mütevakkıttır. 

3 Haziran fJJ 8. 
Ama4ya Mebu.su Ali 

Mem eketıe hırs n tutkıın 

ba!lıd r 

3 Hariran J9ZZ 

• 

ll 
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AMASYA MiLLETVEKili 

ALi RıZA (ÖZDARENDE) 

EFENDi 

lı876 Gümuşhacıköy (Amasya)

•9>·zl 

Rıışııyeden sonrıı nıt'dresede 

o~renını gördu. 19os'ıc 
muderrıslık ıcazeıi aldı Muderrıs 

ve nıufıuluk gorevierende 
bulundu ı9ıo'de Amasya'd;ın 

ınıllctvekilı st'çıldı Meclıs' ın 

ba~ıınsız uyeleı ıııdtmdı 192.3'1l' 
Amasy<ı'dan ikıncı keı milletvekı li 

seçıldı . ıgı.1'de nııllcıvckıllı~ı sona 
erince lsıanbul'a yerleştı 

Cevap: 

ı -Ahlak ı umum(venin ananat- ı 

l6lami)eye yakı~ır bir 6urette maarıt 
ve hükümet vaWa6ıyla tanzimine, 

2·A6ri terakkiyat· t 6tnaiyenin 
biltakkın memlekete ithaliyle künuz
u tabiı:,:eden i6ttbade edilebilme6ıne. 

3 -Jiilkilmet dalııLI ve harici 
6(Va6etmde kendini nokta i lıedebe 
i6al t>dt>bllecek bir program 
ittilıazt)la daima ona göre hareket 

etme6ine mütevakkıttır. 

6 Şubat t338. 
Ama&ya Mebmu 
Gümü~hacıköyLü Darendevf 
MüDtüzade Mü~i-i Sabtk Rıza. 

ı·Grneı ııhllk.m IslAm c~lencklerlne vakı$ır bir b ç md~ 
e&ıtım V1! htlkOmrı 1Dı3fından dilze lenmeslne. 

ı ÇatdaJ cndilsırfyel ılerh•menln gerçekten mrnırcketc 
sokulmasıy\a do!aı hazınelerden yararlarıılabıfm~sın~. 

3 H O.umetln Iç V1! dış slyasetıncle k~ndlslnl amııç nokt' n.ı 
er ştır~b lecelt br progıam ben rnseytrfk daıma ona ıııre 
hareket et m ne ıı.ıt dır 

6$ttlıciJ9U 



AMASYA MiLLETVEKiLi 

BEKiR SAMi (KUNDUH) 

BEY 

lı867 o .. f'tya (Kafkasya) -19)31 

lst;ınbul'da G.ılaırısaray Llsesı 'nı 

bııırdıkten sonra Pıırıs Sıyasal 
Bıl_gıler Okulu'ndan mezun oldu. 
Yurda donc·rck Hıırıcı} c 
Nezarcıı'ndc devlet hızmetınc 
gırdı Çeşıtlı dıplomaıık 

gorevierden sonra Halep Valılığı 'ne 

atandı . Bır sun• sonra, Cemal Paşa 
ıle anlıı~ınıızlı~;ı dıişunce bu 
gorevındcn ııziC'dıldl ve Tokaı ' ıcıkı 
çıfıligınc Çl'kıldı Millı Ahrnr 
~ırkcısı'nın kurucuları arasında yer 
aldı . Enuruın Kongresı'ne 

kaıtlmnmasın<ı ragnıen Heyeı-ı 

Temsılıye uyelı~ıne atandı Sıvas 

Kongresı 'ne kaııldı Aralık ı9ı9'da 
son Osmanlı Medis-ı Mebusanı'na 
Amasya'dan mılleıvekıli seçıldı . 

Meclıs'ın fa.ılıycılcrıne ara verme 
kar;ırı alınasından sonra Ankara'ya 
geçerek mlllt•ıvt•killıgı götevını 
TBMM'de sürd[ırdu Bırıncı Grup 
uyesıydı . Bırıncı Medıs dönemınde 
Harıcıye Vekıllıgı gorevınde 

bulundu. ı9.n'te Tokat'tan yenıden 
mılleıvekılı seçıldi. Ikıncı Meclıs 
ıçınde kuruinn Terakkıperver 
Cumhurıyl't Fırkası'na katıldı. 

1926'da lzmir'dt.' Cumhurbaşkanı 
MustAfa Kemal Paşa'ya yönelik 
suıkası gırışımıyle ilgilı görülerek 
wıuklandıysa da. ızmır'de lstıklal 
Mahkemesı'nde yapılan 

yargılanması sonucunda beraat 
ettı ı927'den sonra TBMM dışında 
kaldı ve olene kadar Tokaı' ıakı 

çıfılıgınde yaşamını sürdurdu . 

Cevap: 

Zılmiyet- i a6riye.}e muvabık 6Urette 
dti~ünmeye ba~lamak. hülya 

pe~ınde değil. hakikar ugrunda 
mücahede e)lemek ve memleketi 

neb.simız için desil kendi6ı için 
6C'vme.}i öğrenmeye mütevakkıttır. 

-" Şubat 1338. 
Ama4ya Mebu-6u Bekir Sami. 

t~td.ı$ anla~ uygun o rak d $ n eye ba$ ak. tıaya 
Pt'$1 d~ de!ıl r:~rçek u!runda çabalamak ve m~ le~eı 
kendimiz Için dej!ll kl!l!d si çin sevmeyi ötrrnmeye ba hdır 

4 $ublll ı9:u 

35 



AMASYA MiLLETVEKiLi 

ASlM (SiREL) BEY 

lı876 Merzlfon <Amasya)- 194Jl 

ı893'1e gırdı~ı Askerı Tıbbıye 

Mckıebı'nden ı9oo'de ıablp 

yuzbaşı ruıbesiyle mezun oldu 

Çeşıtlı hastanelerde görev 

yaptıktan sonra 1913'ıe askerlıkren 

Isııra euı. Bırıncı Dunya Savaşı 

Seferberlıgı'nde yedek subay 

olarak tekrar askere alındı . Sivas 

Askerı Hastanesı 'nde baştabıp 

olarak gorev yaparken 19ıc; ' te 

Meclis- ı Mebusan'ın Amasya'dan 

boşalan bır milleıvekıllıgı ıçin 

yapılan ara seçımı kazanıp 

mılleıvekılı oldu 19ıB 'de Meclıs·ı 

Mebusan da~ılınca Havza'ya gırtı. 

Mudafaa-ı Hukuk Cl'mıyctı 'nde 

çalıştı 19ıo'de TBMM'ye 

Amasya'dan mılletvekılı seçıldı 

Bırıncı Grup Oyesı olmasına 

ra~men 1923'ıe aday gösrerılmedı 

ve TBMM dışında kaldı Samsun'da 

tıcaret ve murenhhıılıkle ugraşıı 

ı927'de Samsun'dan seçilerek 

mılleıvekıllı~ıne döndu. 1931 ve 

1935'te bu ilden yenıden seçildı . 

ıın9 'da TBMM dışında kalıp 

sıyaseıten çekıldi , ölene kadar 

Havza'daki çıftliginde ıarımla 

meşgul oldu. 

Cevap: 

Mılli mücadelemizin beyizdar ve 
<\emeredar olma6ı memleketırrıizde 

demir. kömür ve em6ali kuvd yı 

tabiiyeden 16ti&ade yolunu 60ralle 
bulup iı16an ve hayvanların 

omuzlarındaki bağr ı talıammüMuzu 

kaldırmak ve bınnetice 6ebalet · i 
maddiye ve nıaneviyeye nihayet 

vermekle mümkün olur 
zannmdayım. 

Ankara, 23 Te~rinievvel '337· 
Ama.sya Mebu.su Dr. A.sım. 

fi 
\ 

ı 

·1 

Ulusal Sô!vaşımımııın bollu~ıu ve veıımU olması 
memleketimilde demır, kl!m~ı ve benmı doQAI &Oçlcrden 
yaraılanma volunu hızla bulup lns.ırı ve ho'{Vilnlarrn 
omı.ıılarındakl dayanilmaz ~uı..o kııh1ırmal\ ~ ~on11ç olar• i< 

ma d dT ve marıcvt y\lk$ulluta $On vennr~le oıabnor san"'"'· 

:ıJ Ekım 19:11 



AMASYA MiLLETVEKiLi 

HAMDİ (APAYDIN) BEY 

lı86z Erzurum - 1936) 

Ruştıyeyı tamamladıktan sonra 

ı88ı'de gonullu er olarak orduya 

katıldı . Başarılı bulunması uzerıne 

rutbesı tc~menll~e yukseltıldı 

ı894'te ısııfa ederek askerlıkten 

ayrıldı. Bırınci Dunya Savaşı 

y ı llarında yetımlerın korunınası ve 

egııımı ıçın gönullu olarak çalıştı . 

Milli Mucadele'nın başında 

Mustafa Kenıııl Paşa'yı Anııtsya'da 

karşılayanlar arasında yer cı ld ı . 

ı 9ı.o'dc Amasya'dan mll l cıvekilı 

seç ılerek TBMM'ye katıldı . l kınci 

Grup üyestydL IQZJ'ıe TBMM 

dışında kalınca Amasya'ya dondu 

H' cilene kadar yaşamını hayır 

işlerı yaparak surdurdu. 

Cevap: 

l4tildal mücalledemizin teyizdar ve 
4emeredar olabilme4i benligin bızlığe 

inkılap edebilme4ine miitevakkt~lır. 

Ankara, 22 Te~rinievvel ' 337 
Ama.sy a Mebu.ıu Hamdi. 

. , . . . .. 
p; ... ', ~~/-'-~t:!J/1_,'( J.~o.~ , .. 

Batımsıdık sava~ımımızın bolluklu ve verımil olabllmcs 
beniltin bi11ljı.- dönOŞt"bnmPS>nP ba&lıdır 

:ı:ıCklmı9~ 

~ .., 
a 
E 
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AMASYA MiLLETVEKiLi 

MEHMET RAGIP 

(TOPALA) BEY 

h8n Amasya- tqr;81 

Ruştiye ve mt>dreseclt> ogrenını 

gördü ı89o'dan başlayarak aciliye 
hızmetınc gırdı ı9zo'de Amasya 
Bıdayeı Mahkemesı uyesı ıkcn, 

seçıme katıldı ve ı\masya 

mılleıvek1lı oldu Mt•clıs' ln 

bagırns1zlarındand1 ı9.z3' te 

nıllle ıvekıllı~ı sona erınn• 
Anı.ısya'ya döndu ve avukmlık 

yaptı . 

Cevap: 

Ka::anılacak olan milli i6tiklal 

mücadelemııin beyi::dar ve 
6emeredar olma6ı kovan in-i 

e6a6(yemızin. yani Kanu n-u C6a6i ile 
Te~kiLtı t · ı l:6a6iye Kanunu ilmi bir 
6uretle tet·ltiden t adiline, dini ve 

içt imai e6a6lar daire6inde maarlbin 
ta mtmine ve berdi tahakkümlerın 

reb-ü ı::a le6iy le kanunun hiıkümran 
olma6ına t•abeMedir. 

Ankara, 23 Te6rinievvel '337· 
Ama6ya Mebu6u 

Mehmet Rasıp. 

l(az~nılacak olan uluı.al batımsıılı k sava~ımımızın boUuklu 
ve wrımli olması, temel ya~laıımızın. vanl Kanun u E.sasllle 
T~şkllaı ı Esasiye Kanununun biiımseloiarak blrlcştlıılerck 
d~il~lirilıncslnc. dınsel "' ıopturıısal e$DSiar Içinde !!lltlmın 
yayılmasına, bıreV'lel hükmctmclerln kaldırılmasıyla yasanın 
~emen kılınmasına dayalıdır 

:13 C4un 19:11 



AMASYA MiLLETVEKiLi 

ÖMER lÜTFi (Y ASAN) 

BEY 
lı878 Merzifon (Amasya) - ı9;6l 

Kulelı'den sonra gırdıgı Harp 

Okulu'ndan ı8g8'de pıyııde 

ıe~men ruıbesıyle mezun oldu 

Kurnıay sınıfı!1il ayrıldı ve ı9oı'de 

Harp Akadeınısi'nden kurrnay 

yuzbaşı rutbe.sıyle ıııewn oldu . 

Çeşıt l i askerı görevlerele bulundu, 

Trablusgrırp. Balkan ve Bırıncı 

Dunya Sav<ışı'na katı l dı ıqı8'de 

albay oldu . ı9ı9'da son Osnınnlı 

Meclıs-ı Mebusanı'na Anıasy<ı'dnn 

mılletv<'kılı seçıldı 26 M;ırı 
ıqıo'cle saglık sorunl,ırı nedenıyle 

askerlıkten emcklıye ayrıldı 

Medıs-ı Mebusan'ın 

da~ılnıasından sonra Ankara'ya 

geçerek ınılletvekillı~ını TBMM'de 

surdurdu Nafııı Vekilli~ı yaptı 

Ikıncı Grup uyesıydı . Sadece bır 

dönem mılleıvckıllıgı yapıt ve 

ı9ı3'ıen sonra lsııınbul'a yerleştı 

Cevap: 

ı\femlekette dahil en u e ha ri c en 

te.si.s ·i .siikün ve a.sa.vı~ . 

Tek.sir-i niibu.s. 

Mü.stehlik adedini tenki.s ue 

binnetice ihtira.sat- ı 6iya.sıyeyi ızale. 

Sergüıe~tci.lik ~erine mekcinet. 

Ananat-ı .sellmeye riayet. 

Ne~r-ı adalet 

flu.su.satına müteuakkıb görürüm. 

Ankara, 2 Temmuz 1338. 
Amcuya Mebu6u 

Crkcin-ı Harbiye Miralayı 
Ömer Lüfti 

/. .. . ~~ .... ~ . \..-:,;_;...,~ ,..~ 
ot."'" .. 
~_,.c. \.!Ll' 
uo~-:-l.ı ;::;;--

Memıekeıte içten ve dı~n sC kOn ve uavı~. 

NOlusun artması, 

Tukctl<llerln sayısını ıızalıma ve sonuç olıııak sıvas.! 
ıullı.ular vok etme, 

MacNacılık yrıine .-ıtırb~lılık. 

Oo&ru geleni'kiere uyma. 

Adalet ın vayılınası 

Noktalarına ba&lı &örOrQm. 

2 Temmıaı9u 
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ANKARA MiLLETVEKili 

Ali FUAT (CEBESOY) 

PAŞA 

lı88ı (istanbul) -ı9681 

rgoı'de Harp Okulu'ıw. 1905're 

Harp Akcıdcmlsi'nı bıırrdi . Çeşıtlı 

askerı gorevierde bulundu. 

Trablusgarp Savaşı sırasında 

Meclis-ı Mebusan'ı savaş hakkında 

bılgılendırmek amacıyla 

lstanbul'dıı görevlendlrıldl . Balkan 
ve Birıncı Dunya Savaşı 'na katıldı. 

19ı7'de generalll~e yükseldi. 

ı9ı9'da Konya'deıkı ıo Kolordu 

Kornutanlı~ı'na atandı. ı\ ynı yıl 

ıçınde Isıarıbul hükümetınce 

görcvınden azledıldı. TBMM 

seçımlerıne katılarak Ankara dı:ın 

ınilleıvekili seçildi . ıgıo'de önce 

Batı cephesı komutanlığına 

ı:ırdından Moskova 

Buyükelçilı~ı·ne atandı. Aralık 

ı9ıı'de TBMM Ikinet Başkanı 

seçıldi . Bıriner Grup uyesıydi. 

1923'te Ankara'dan yenıden 

milletvekıli seçıldı Arkadaşlarıyla 

birlıkte Terakkıperver Cumhurıyet 

Fırkası'nı kurdu. ıgı6'da Mustafa 

Kemal Paşa'ya duzenlenen suıkast 

gırışımınden lsııkla ı 

l'-1ahl.;emesi'nde yargılandıysa da 

beraat ettı 5 Aralık 1927'de 

korgeneral rütbeslndeyken 

emekliye ayrıldı 4·8. dönemlerde 

Konya'dan. 9 dönemde 

Eskişeh1r'den, ıo ve 11. 

dönemlerde Istanbul'dan 

mllletvekilı seçıldı. 1948'de TBMM 

Başkanı oldu. 1.7 Mayıs 196o'ran 
sonra politikadan çekildi. 

Cevap: 

Mo6kova, 20 Cytül t337 
Azizim Necmeddin Sahir Beye~endi, 

Birkaç mağLubiyet, bızi, i6tiklal 
mü cadelemizden vaıgeçlrtemez. 
Çünkü hakkımız doğru ue 6arilıtir. 

İMlklallerini kaybederken 
dü~manlarına arz- ı teölimiyet 
ederek onlardan imdat uman 
milletterin akıbeti ne kadar beci l6e 
mevcudiyet ve i6tikLdllerini 6onuna 

kadar mildabaa ve azmetmi~ olan 
milletterin nihayetten m uvabbak 
olacakları ta- rihte emöaliyle 

6abittir. 

BinaenaLeyh vahdet ve büyük bir 
azim ve ımanla mücadelemizin 
60nuna kadar devanun müntic-i 

muuatbakiyet olacağı mulıakkaktır. 

Maıideki 6iya6et-i dinıye ve 
aökeriyemizden külliyen beragat 
etmeliyiz. Bu 6iya6et, daha on 
yedinci aöırda te~ekküL etmeye 

,,., .,ı~l c. .,..._.,. 

...., ı.,..,t:ı.-,.. .,,... 
·"'<. <-:~ 

NJ:,h\;1 ~ı ' ... ~ < ~...: ıı:'f' 

·"!.-' _, u ? • • _;... .:';.. • • i - ~ • ,..,::: ;!, . ~ , 
-.J..,L ~"""'"., ...., .· .....: ~ ; ........ ~ , 

<!...?.Aı.JJ _ \;,1 .,~,-~;,ı ,. t t • -

-~·- .._;4--# 

Birkaç yenilgi bızl bıılımsızlık sava,ımımlldan 
vazgeçirtemeı. ÇUnkll hdkkımız doQru ve açıktor, 

Batımsızllkiarını yltirlrkNı dU~mJnfarına teslim olarak 
onlaıdan yaıdım uman u\us\aıın ~onu M kadar fet\ i~e. varlık 
ve b.ıAomsızloklarını sonuna kadar sııvunmaya azlmlı ulusların 

en sonunda ba~anlı olacakları tarihte ıırntkterlyll' bellidir. 

Dolayısıyla birlik Vl' bUyük bır kardılılık ve lnaııçla 

savaşımımrır sonuna kadar sürdürmenın b~an gelirecetr 
k~slndir. 

Gl'çml~tekl elini~ askeri slyasNimlzi butünılyle 
bırakmalrvız. Bu sivaset diıha 17.yOzyılda olu$maya başlamış 
olan Avrupa a~keri dl!llletlerl ku~ısında duraklamış ve 
sonunda inls etmeyip ıo. yOty1hn sonuna kadar! GdrOnO~te 
devam edebilmlşse, bu da , Avrupa dl!llletlennln arasındafo.l 

rekab<ıı sayesinde olmuştur. Rusya Çarlr&ı lle Avusturya 
lmp.,atorlulunun ortadan luılkmaı;ıyla bu rekabet de 

ba~lamı~ olan Avrupa a6keri 
devletleri kar~ı6ında tevakktıb etmi~ 
ve nihayet i~ld6 etmeyip yirminci 
a6tr 60nuna kadar zdhiren devam 
edebilmi~ l6e bu da Avrupa rekabet- i 
düueliyeöi 6aye6inde olmu~tur. 

Ruöya Çarlığı ile Avıı6turya 
Imparatorluğunun ortadan 
kalkma6ıyla bu rekabet de 
kalmam ı~ tır. 

Şu halde, Miöak- ı Mllfi ile çok doğru 
olarak çizilmi~ oLan lıudutlarımızın 
içeri6lnde mazinin ak6i olarak daimi 
bir unötır-u 6ulh kılmak. taaMup ve 
ceJıLin müdahaleöini külliyen 
kaldırmak. aöri bir devlet te6l6ine 
çatı~arak halk ile tema6ı labzan 
değil. bütün mana6ıyla takviye 
etmek. /çtlmaiyat ve lkti6adiyatımızı 
a6rile~tirmek Lazımdır. 

Bu maköatla Garbın teknik ue akl'i 
echizeöıni kabul etmek ve yeni 
te~ebbü6lere bir ~ah6lyet-ı mllliye 
verebiLmek için DarüLbünunLarı 

kalm•mı~tır. Şu h,,ıdr Mo~ak·ı Milli if~ çok doğru olara~ 
ç11ılmlş olan sınırlarımızın içinde. geçml~ın tersıne, ,nrekll 
bır barış 11Resı olm~k. bağnazlık ve bilgısiılıt~n kıırı~malsmıı 
ıopıan kaldırmak, çatdaş blı dtvlct kurmaya çalı$•ıak, 
lkllklalllşklyl sözde bırakmayara~ her anlamda 
gilçl'i!ndlrmek. toplumsal ve ekonomik v~v~~ımızt 
çald~la~lırmak gereklidir. 

Bu amaçla Balının teknik ve akılcı araçlarını kabul etmek ve 
yeni giri~imlere ulus.1l bu kişilik vprebilmt!k Için 
ü~ive~iteleıe yetkin bir duruma getirmek ve okull3rr 
artırmak gerekir. Bütün bu girişimiNde IUks ve sö,terlşıen 
uzak durm;ık koşuldur. Bu çağda}l~~ma hareketinde ulusal 
biriilin ve kararhh&ın koıunma'ı ve pekişiirilmesi t•meldlr. 
Bu amaçla. çaidaş\aşan her ulus ~e memlekett~ oldulu slbl, 
ulusal ve din$el gelenekler Iyileştirilmeti ve korunma\ıdır. 
KOltUr çok gellştlrllmrlidlr. Iklim gertkieri gözOnOnde 
tululmalrdır. 



mükemmel bır hale ko.vmak ve 

mekteplerı arttırmak iktiza eder. 

Bütün bu te~ebbü6Lerde liik6 ve 

aldyi~ten içtinap ~arttır. 

Bu a6rıle~mek hareketinde ı.•ahdet ve 

a.:m-i millının muhabaza ve 

takvıye6i e6a6tır. Bu mak6atla. 

a6rile~erı her millet ve memlekette 

olduğu gibi. milli ve dini ananeler 

ı6lcih ve muha~aza edilmelidir 

Har6a kü~ayı~ verılmelidir. lklım 

icapları gö:: onünde tutulmalıdır. 

Bu 6uretledir ki milletimizin beka ve 

nema6ına en bılytik te6irı olacak 

tek6ir- i nübu6 nıe6ele6ine hizmet 

edılmi~ olur. 

l~te i6tilddl mücadelemizin busün ve 

yarın 6emeredar ve teyizdar otma6ı 

için dü~iinceterım. Hürmetlerim 

eb endi m. 

Ankara Mebu&u AU Fuad 

Türkiye Bily ük MILLet Mecli6i 

M o6kova Bily ükelçi6 i. 

B6~1ıkll!, ulu$urnuzun kalıcılıtını ~ bllyOmesınl en çok 
etkfieyecek oLan nOlu~ artı~ı sorununa hizmet ~ıtmı~ olur 

l~te bllım$1ılılt sava,ımırnızın bugDn ve yarın lltılml ve 

bolluklu oım.151 için dO~üncelrrtm. Saygıları m efendim 

:zo Ey/Ol 19~1 
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ANKARA MiLLETVEKili 

ŞEMSETTiN 

(BAYRAMOGLU) EFENDi 

lı88J Ankara - 19•-41 

1\ııkara ve Isıarıbul cı a sıhhı 

u~renımı gördu. Babasının olumu 

uzerıne. ıo l'-1ayıs 19ıo'de Hacı 

Bayram-ı Velı Şeyhi oldu 

I'IOıarekedcn sonra Mıllı 

Mi.ıcödele'ye atıldı 192o'de 

Ankara'dan ınılleıvekılı sc~ıldı . 

Meclıs' ı n ba~ımsız uyc lcrındendı 

ı CJıJ'ıen sonra bır daha 

nıılleıvek ılı seçilcınedı 

Cevap: 

Memlekett t> ciddi. 6amimi. namu6kar 

bir idarenin te6i6ine ve milletin 

hukuk ve izzet· i neb6ine 60n 

derecede hurmet olunma6ma 

müteııakkı&ıır. 

Ankara. 28 Haziran t338 

Ankara Mebu6u $em6eddin 

Mcmlrk~lt ciddı, ıçtenliklı, namuslu b ı yönetim n 

kurulmasına vr ulusun haklarına vr onurun;ı JOn deı~ce 

s;ıvıı sôster lmesıne bn!lıdır 

~• Hrulnın 19n 



ANTALYA MiLLETVEKILi 

ALi VEFA (SEYHAMLI) 

BEY 

lı876 Magosa (Kıbrıs) - 1953) 

Ilk Vt' orta ögrenımını Kıbrıs'ta 
wrnarnladıkııın sonra Istanbul'da 

Mulkıye Mektebı 'nı bıtırdı . Çeşıtlı 

ilçelerde kaynakanılık yaptı. 

19zo'de Antalra'dan mılletvekılı 

seçıldı. Birıncı Grup uyesiydı . 

Meclıs dagıldıktıın sonra yenıdPn 

rnıllcıvekilı seçılenıedı. 1923'te 
Kayserı Mu tasarrı fl ı gı 'na a tandı. 

ıqıJ'de Mülkıye Mufettışlıgı'ne 

atandı. t9JJ'te emeklıye ayrıldı. 

Cevap: 

Mem/ekette kanunu ve adaleti 
hcikım kılmaya mütevakkıbtır. 

Ankara. ı Temmuz 1338 
Antalya Mebmu Ali Veba 

Me e ı ıı.n u ~ .a 
ı Tl'mmuz J9z:l 
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ANTAlYA MiLLETVEKiLi 

HALiL İBRAHiM 

(ÖZKA YA) BEY 

lı89.z Antalya - 1972! 

Anıalya Ri.ışııyesı ve Konya 
ldadısi 'ni bilirdikten sonra 

ı9o9 'da Istanbul'da ö~reııncnlıge 

başladı ıqıfte Hukuk Mekıcbı 'nı 

bıtırdı . Bırıncı Dunya Savaşı 'nd;ı 

Çanakkale ve Kafkas cephelerınde 

savaştı 19ı8'dc ıerhıs olduktım 

sonrtı Anralya'ya l!elen~k bır 

yandan avukrıılık bır yandan da 

o~reırnenlik yaptı ıqıq 'da 

Danilhılafe Medresesi 
ınudurlu~une atandı ı9ıo'de 

Antalya'dan mılleıvekıh seçıldı. 

Ikınci Grup uyesıydı Meclıs 

da~ıldıkıan sonr,ı bir d.1ha 

mılleıveklli seçılenıedı 1923'1E'n 

~onra avukcıılık. ö~reımenlık. 

hakinılik. maarif nıudürlugu yapıı . 

194ı 'de Dıyıırbakır Maarif 
Mudurlugu'nden emeklıye ayrıldı. 

194i·l95i arasında Antalya 
Noterlıgı 'nı usılendı . Daha sonrakı 

yıllarda ölumune kadar 
avukatlıkla ugraştı 

Cevap: 

.~illi varlısını iyi bilme/c. Bildiğini 

yapmak. yaptığını bilmek. 

Ankara, 2 2 Şubat 1338/1922 ve 2.( 

Cemaziyetahtr 13-(0 Çar6amba. 

Antalya Mebuau HalLl İbrahim. 

M Ili nr1ıtını M bllmfk Bildi! ml yapmak. Yaptı! ını bnmtk. 

Anlcora, 

:n Şubotı3JB/19U lll! :ı-t C•mazlyı!ltıhir 1)40 Çaf}ombo 
Antalyo M<'buıu Hallllbıtıhlm. 



ANTALYA MiLLETVEKiLi 

HAMDULLAH SUPHİ 

(T ANRIÖVER) BEY 

lı886 Istanbul - ıC)661 

ı9o4'W Galatasaray lısesi'nı bıtırdı . 

Yazıları çcşitlı gazete ve dergıterde 

yayınl;ındı . 19ı3'te Darulfunün'un 
Edebıyat Fakultesı'ndc o~reıım 

üyelıgınc cıtandı. Kuruluşundan 

ben ıçınde bulundugu Ti.ırk 

Ocagı'nın uzun yıllar başkanligını 
yapıı Son Meclis-i Mcbusan'a hem 

Saruhan hem Anralya'dmı 

millctvt•kıli $Cçildı, Antalya'yı 

wrcıh cttı . Medıs- ı Mcbusan'ın 

faalıyetlcrıne ar.ı vernıcsı uzerıne 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 
katıldı ıqıo'de bır sure Basın

Yayın Gt•ııel Mi.JdllriUgu gorevinde 

bulundu. ı4 Aralık ı9ıo'de Maarif 
Vekılı scçildı . lsnklal Marşı onun 
vekıllıgı cfönemınde kabul edıldi. 

Bırinci Grup üyesiydı . ı9ı~ ve 

ı9ı7'de Istanbul'dan mılletvekill 
seçıldı . Bu yıllarda da bır surc 

Maarıf Vekıllıgı yaptı . 1931'de Turk 
Ocakları'nın kapatılması yaşamında 

önemlı bır dönum nokwsı oldu. 

ı931 seçimıne katılmadı ve bu 

tarıhten 1944'e kadar Bukreş'te elçı 

ve buyukelçılık gorevlerındc 

bulundu. ı945'te bir ara seçım 

sonucunda lçel'den, ı946'da 
Istanbul'dan mılletvekılı seçıldı. 

ı9so'de DP lıstesinden Manısa 

bagımsız mılleıvekılı oldu. 

ı954-ı957 arasında Istanbul 
milleıvekilligi yaptıktan sonra 

poliııkadan çekildı. Dagyolu ve 

Günebakan başta olmak uzere çok 

sayıda basılmış esen vardır. 

Cevap: 

Garp medeniyetinin be~eri bir 

medeni.Ht olduğunu idrak etmek 

İ6lam milletlerini mumJa sibı 

ıçınden ölmü~ bir kalıp halinde 

tutan ve her ~e.ye ~ümulü ol.an 

muhabazakcirlığı terk etmeli. 

Memleketi a6ar- ı atika müze6i gıbi 

canı rıkmı~. köhne müe66f6atın. 

dü~uncclcrin mahbaza6ı olmaktan 

kurtarmalı. Maarıb namına yenıden 

ba~gö6teren irticanın ne korkunç bir 

hortlak olduğunu rok vakit 

geçmeden takdir etmeli. GözLerimizi 

en6emlze koymak i6teyen 

Jıurabecilere hayat ve hakıkati 

duyacak kuvveti olanlar mukabele 

etmek lüzumunu anlama/ı. Yeni 

neMlieri yalnız ölıime ve ahirete 

değil mai~ete kuvvete güzelliğe lr6al 

eden ve h edebieri her ~eyden evvel 

milliyet 6a 'y ve iktı6at olan yeni 

mel.:tebi nihayet kabul rtmeti. 

~ uypr tn n ns.llKıl bir ı.vıaıt k dutunu kavramalı 

lı.tam u U Ili mı mump Içinden 6 ~ b blıp hal nde !w tan 

ve IH'r~eyl hp~yan !.! culuju bırakma lı. Memlcl<rıı Hki 

e1~rıer mOıesı ı:ıbi cıını çıkmı~. donemıni dolduımııJ 

kurumların, dil~Oncclcrın kutusu olmaktan kurtııımalı. El tim 

ad mı yen den ıı..~,ıısıeıen geritil t n c korkunç br ho n lA~< 

oldutunu çok va ilseç rınrdtn anlam G6zlerlmızı 

ensemlze koymak ısıryen bo~ anççılara. ~mı ve serçejl 

duyacak sücD olanlar karşılık vermek aert&;ni anlamalı. Yfnı 

kuşa~l•ıı yatnıılllümr ve ötetJ dOnvaya dt!ıl, geç i me, gUcc, 

ı:uzelliğı• eri~lırt'n ve amaç ların he~yden 6nce uıu~l tmek 

ve ekonomi olan yeni oluıiu $Onunda bc!nımsemelt 

Ruhumuza v.ıazdan, rdebiyatıan, atlar bir mllzllcten, 

mNarlık OS! One bakan köy, kasaba V1! OkUllardan SC~n ÖIOm 

ve gel ıp ıeçldllk felsefesi verı ne y~am sevıfsi getır<•n Y\'nl 

bir le~efe sokm.1ya çalışma!~ 

Rulıumuza vaızdan, edebi.vattan. 

aglar bir mu6ikiden. mezarlık 

ü6tüne bakan kö.) . ka6aba ve 

mekteplerden gelen mevt ve tena 

bel6ete6i :ı,erine a~k- ı ha)at ıkame 

eden yeni bir tel6et<' 6okmaya 

çalı~malı. 

Kendi6ini. dalaletzede. cahil 

kalabalıklarm arka6ından 

6ünildemeyı ~ereb telakkı edecek 

kadar ce6aret6iz ve rıyakar olmayan 

senç bır ne6tl, ha.vat a~kı. mıllıyet 

a~kı ve kazane a~kı. Busünkü 

mücafıedemızı itmam edecek ~eyler 

bence bunlardır. 

2r Nl6an 1338 

Antalya Mebu6u Hamdultah Suphi 

Kend n saııılt. 
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ANTALYA MiLLETVEKiLi 

HASAN T AHSİN 

(SÜRENKÖK) BEY 

lı869 Antalya- 19JO} 

Antalya Ruşııycsı'nı bııırdıkıcn 

sonra ı886'da Posta - Telgr.ıf 

f'vludurlugu hızmeıınc gırdı . 

Ülkenın çeşıllı yerlerınde Posta

Telgraf Mudurlugu yaptı 19ı8'de 

Istanbul'da Genel Mudurluk Sıcıl 

Şubesı'nde gorevhyken cmeklıye 

ayrıldı ıqıo'dc Antıılyn dan 

mılleıvekilı seçıldı. Meclıs'ın 

b.ıgımsız üyelerındendı Doııeın 

bittıkten sonra yenıden 

mılletvekılı seçılmedt ve polıtık 

yaşamdan uzak kaldı. Aılesı 

olumunden sonra Surenkök 

soyadını almıştır. 

Cevap: 

Me6ele taMvımrlar bevkinde 
mühimdir ve bu bapta 6öylenılecek 
6ÖZ 6ahiteler te~kil edecek kadar da 

çoktur. Ancak en acil ve en ehemmi 
ilm -i dini irtan ve ahlak ı mıllı_ve)ı 

a6rın irabatıyla mütenaJiben 

yük6eltmek ve her 6ıntbta ve 
bahu6U6 mti6fah6illerimiz olan ve 

bizde iktı6ada e6a6 ve alem bulunan 
ve her ltibarla baka-yı i6tiklat ve 

ttilamızın yegane cimilieri 
bulundugunda ~iiphe bulunmayan 

muhterem kö)lulerimize 6u.ret ı 

katiye ve biiliyede temin-i huzur ve 

ilkayı emni)et etmek ile mümkiin 

olacası kanaatindeyim. 

Ankara, 6 Ni6an 1338 
AntaLya Mebu6u Ha6an Tah6Ln 

Sorun tawırlanabılecet nden da:ıa önem d ıv~ bu ko uda 
sllylenl'cekl ı ayf lar ol , :-atak kadar da çol<ıur Ancak en 
llnd~ ıelen v~ en ISrcınll olanı. d InT kOltar billminı v ulusal 
nhiJkı çatrn ge c~ eriyle orantılı olarak vtUtseUmck v~ her 
sınırta ve Gıtll kle !iret cllerlmız olan ve ekono lmııın tcm~ll 
ve bayıaAı durumunda bulunan YI' hrr bak mdan bal sıtl k 
ve y(lksetme z n k.ılıc htm tek eıken oldullw noı ku,lı:u 
b~ nmayan !la yın kllyl ' m ze bsın kle ve ed set olıırak 
huzur sa!la ak ve (. ven vermeli. Re olanak bulant 
kan dayı 

6 NtSDn19:1:1 



ANT AL YA MillETVEKili 

MUSTAFA (İBRİŞİM) BEY 

lı8n Antalya - •9441 

lik ve orta ogrenırnlnı Anıaly,ı 

Ruştıyesı'nde ranıamladı . Antalya 

Beledıye Başkanı ıken Mıllı 

Mucadele'ye katıldı ve kurdugu 

Antalya Mudaran-ı Hukuk 

Cenııyetı'nın başknnlıgını ustlendı . 

ıqıo'de Antalya'dan mılleıvekılt 

scçıldi Ikıncı Grup uyesıydı 

ı qı 3' ı en sonr;ı bır dahrı 

mıllt•tvt'klll seçı l emecll ve 

yaşamını Antalya'da surdıirdiı. 

Cevap: 

İ6tiklal-i mıllimizin te)izdar ve 
6emeredar olabilme6i ıçın :.apılacak 

i~lerimi:. ve vazibe t•e ihtı.}arlarımı:: 
bilvaki rol.:tur. 

Bilha66a dahili ıdare makıne6i 

memleketin ihti_vacına halkın 

rulı ve mizacma sore tan:.im 
edildiği ı.:e ltu:ur ve emn(\et temin 
olundu§u ö.}le ki kö.vtü tarla6ında. 

tüccar ve e6nab mağa.ıa ve 
dükkanında emniyet/e çalı~abtldiğı. 

~uabat ı ıdare i llükilmette 

me6alih-i ibadın rü_yet ve tem~ıyeti 
te6ri. maltakimde 6(yanen adi ve 

Jıakkani.veı tatbik ve tı.'IJZI kılındısı. 

ziraat ve ıktı6at ı memlekete 

hakiki bir lnki~ab verilerek 
i6tıh6altit tez_yıd ve menabi- i urvet· i 

tabtıyye ve araziyyeden biltakkın 

i6ti~ade olunabilmek e6bap ve 
imkanı bıilen ve acilen temin ve 

i6tih6al olunduğu günde i6tiklal - ı 

mıllimızin namürenahi tüyuzat ve 

Ulusal ba!ımsız ımııın bolluld~ ve"" ml ola b ıme IÇ n 
yapılatak ışı~ miz vıı 6devvı:o gcrel nımler m1l ı:er(rktc 
çoktur. 

Oıellıkle- ıçlşltrlnın yonNım m.ık MSI memleket n 
gerrkslnlmler n~ halkın ruh VI! huyuna ıör dOzenl~ndll v 
huıur vi! gUvı>n soıttJndıf. llylt Id köylUn n ıarlasınd, 
ı uar n ve \I!Jiıı mataza ve dOkkln nda gOvon l(ınd 
çal~b Id li , h ıüim~ yilnet m n n bölümler ık! vurıta)lar n 
sorunbrın n cıırlllmrs n n vcı yQ tOimrs n tn hulındrrı d rtı. 
mahllı:omelerde e$ lll kle ada •1 VI! luıkll k UY&u nd Vt' 

datıtı d &ı. mcmlek~l tır m vo ekonom ne cıırçek b r 
gehşm geı rııerek U ret m n anı ıld lı ve do ta 11t topr tın 
servet bynaklannd.ln E ret E bl yaıarlınm n ko; 1 w 
olanaklMı edimsel olarak vıı hızla sallandılı ve ret d l• 
sUnde. ulUSAl Ilatımsul t m n sonsuz bollı: ve vtrım 
aıacatımız VI! toplavaatımrz un.s l\llayım. 

6 NiSIJIJ ıg;;ı;;ı 

6emeratmı idrcik ve ıktitat 
edeceğimize kanıim. 

Ankara, 6 Ni.6an 1338 

AntaLya Mebu.su Mu.staba. 

47 
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ANTALYA MiLLETVEKiLi 

RASİH (KAPLAN) EFENDi 

lı88ı ~ki <Antalya) - 1952! 

Ilk"~ orta ö~renımını Aksekı 'de 
ıcımamladıktcın sonra Konya'da 

medreseye gırdı 1906'da 
muderrıslık ırazerı aldı . Mısır'da 

CamıulezhL'r ve 1\ahırc 
Onıversııcsı Edebıyat ve 
lrtırnaıyaı Medreselerı 'nde 

ogrenırn gordu. ıqıı'dc yurda 
döndü •9•-ı' te Antalya lıva Dalmı 
Encumcnı uycsı oldu Bu 

gorevindeyken Antalya'dan 

ınıllctvekılı scçıldı. lsııklal 
Milhkenıesı uyelıgınde bulundu 
Bırıncı Grup uyesıydı. 19.!3'ten 
IIJ50'ye kadar mılletvekılhgını 
aralıksız surdurdu (7. dönem 
Maraş , btekı dönemlerde Antalya 
mılletvekılı). 

Cevap: 

ı . Hakımıjet bıla ka.}d u ~art 
milletin elinde kalma/ıdır. Atik 
Kanun -u Ct.at.i alıkdmı ıcabı Riyat.et· 
; Hükiimetin irt.etl intıkali 
hut.ut.unun iptalı umde-ı et.at.ıyemiz 
olmalıdır. 

Bu ut.ıd i atik mucibince ebrad· ı 
millet üt.era kabilet.i halinde. 
memleket malikane ~eklinde tevarüt. 
edili.}Cr Su ~elde söre bu millet ve 
memleketi ırt.en )edi ıdaret.ine 
alanlar kah mecnun. bazen t.ebllt ve 
cahH ve ekt.eriya da ~aht.ının 
mevkırne harit. menobı-ı umumiyeyi 
bedaya arnade mehın ~alıt.iyetler 
oluvor. Bu makamda bu ut.ul 
mu~ibınce ehil ~aht.ı görebilmek 
nimeti bır iki at.ırda bir tet.adiibiin 
bah~edeceğı tecelliye muallak kalır. 
Cmancitın ~eraıti mucibınce ehline 
tevdıi aklen ve ~er'an vacıp 
olduğundan ve bu riyat.et lt.e et.at.at
ı it.ldmi.}ede ~eraiti en banz ve kat'i 
taay,yün eden emanattan 
bulundusundan ~eraiti vechile 

-2· 
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ehlıne bilintı/tap millet tarabmdan 
ıevdi olunmalıdır Bu t.uretle 
hakimıyetine malık ve t.ahıp 
bulunan millet at.ırlardan beri bu 
makamın naehiller taratından i~galı 
ytizündt>n çekti~i belaketlerden 
tekerrünine mahat kalmamak üzere 
bir dert. ı ıbret almı~ olur 

2 . Umur-u adlıye daha t.eri bir 
t.urette Lhkak ı hak ve ceza 
davalarında mazlumu bazla intizar 
t.ebebi.}le i cra-) ı adalet talebi 
lııt.t.inden ıntikam hıt.t.ıne t.evke 
t.ebep o/an tealıllür ve taliider izale 
edılecek derecede te~kildtla ut.ul ve 
derecat ı maltakim tenkit. ve heyet· i 
hakime ten&ik ve Jıükkdm terbih 
ettirilmelidir. 

3· Cmr ı ıdarede cıddıyet. azim. 
takıp ve &aaliyet muameLaı ı 
kırtat.iye yerine kaim olmalıdır. 

Bu mevaddm temını ıktıt.adiyat ve 
emr- i maarıbin ınki~abını temın eder 
kanaatındeyim. 

Ankara. 8 Şubat 1338 
Antalya Mebut.u Rat.ih. 

1·Yönrt m ~lerinde, kırtasıyrcıllk (bOrok ş, yerin~ clıfd V ı. 
karari lık. ıl e ve evıem g~me d ı. 

8 Şubat 191:1 



ARDAHAN MiLLETVEKiLi 

HiLMi BEY 

lı88s Şavşat (Artvin) - 1926) 

Ilk ve orıa ö~renımlnı 

memlekeıınde tamamladıktan 

sonra Harp Okulu'nu bııırdı. 

Yüzbaşı rutbesindeyken ordudan 

ayrıldı. lttıhat ve Terakki 

Cemıyeti'ne katıldı . Artvın'de 

tarım ve tıcaret ışlerıyle ugraştı. 

TBMM için yapılan seçım 

sonucunda Ardahan'dan 

milletvekili seçıldi. Meclis'ın 

ba~ımsız üyelerındendl. ı923'te 

milletvekililgi sona erince 

lsıanbul 'a geldi. Bir yandan 

tıcareıle ugraşırken bır yandan da 

lıııhat ve Terakki Cemıyeti 'nın 

canlandırılması ıçın çalıştı. 

ı4 Hazıran 19ı6'da ortaya 

çıkarıılan lzmır suıkast gırışımının 

ardından tutuklandı . Isııkiiii 

Mahkemesi'nde yapılan 

yargılanması sonucunda ıdanı 

cezasına çarptırıldı ve ı6 A~ustos 

ı9ı6'da ıdam edıldı. 

Cevap: 

Karcte~im Necmi, 

İ6tiklcil mücadelemizin teyizdar ve 
6emeredar olabilme6i azimkôr ve 
~uurlu bir idare te6i6 etmekle 
mümkündür. 

Halkın eraı ve lrade6inl hciklm 
kılmak umdemiz olmalıdır. Yalnız. 

bu 6alcihiyetlerin ita.6mda ne nazari 
bir ta~kınlığı ve ne de 6tkıcı bir 
ıazyiki i6tlhdab etmemek la:ıtmdır. 

Yani halkaldyık olanı e6irgememeli 
ve devlet ete ancak lcizım olanı 
almalıdır. 

Ankara 2 Te~rinuani '338 
Ardahan Mebu.su Hilmi 

( u( ;. • • 

Batım~ızlık 5ilva~ımımızın bolluk geıırtcı ve venmlı 
olabilmesi, karartı ve bfllnçll bir yönrUm kurmııiJa olabiiır 

Halkın eylem ve i~!Pmlrıt egemen kılma~ Ilkemiz olmalıdır 
Yalnız bu yetklleıin verllmesind~ ne kuram~aı bfr ta~lonlıta 
ne de sıkıcı bir b.ıskrya ~önelmemek geıeklr Yani halka IJy;~ 
olanı e$lrı:emem~ll ve devlet de ancak &eıfkenıalmalıdıı . 

zKtısımıpzz 
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ARDAHAN MiLlETVEKiLi 

ÜSMAN SERVER 

(ATABEKOGULLARI) BEY 

lı88; Ahıska (Gürcistan) - 1962! 

Almanya'da Freiburg Yüksek 

Mnden Muhendıs Mekı.:abı ıle 

Breslau Yüksek Ziraat Mektebı'nı 

ve Peıersburg Hukuk Fakültesi 'ni 

bitirdı Mıllı Islam Şurası ve 

Guneybaıı Kafkasya 

Cumhurıyeti'nın kuruluşunda 

önemlı ç<ılışmalar yapt ı . TBMM 

için yapılan seçimde Ardahan'dan 

mıllctvckilı seçıldi. Meclis'ın 

bagımsıı uyelerindendı. Meclıs 

da~ıldıktan sonra bir daha 

seçilenıcdı ıqı)'ten sonra maden 

mühendisi olarak çeşitli 

kuruluşlarda çalıştı. 1936'da 

Maden Tetkık ve Arama 

Ensıitüsü'nde görevlend1rıldl 

194b'da emekliye ayrıldı, ama bu 

kuruluşta 1949'ya kadar faal 

olarak çalışmayı sürdurdü 

Cevap: 

BiLııtıihi Taald kazanılacak olan 
milli 16tiklal ve müca/ıedenin 
beyizdar ve 6emeredar olma6t için ne 
yapılma6L Lazım seleceğinin 

bildtrilme6ine dair olan 6uale 
cevaptır. 

Tam bir i6tiklal ile anavatanm 
l6tiftlli6ından 6onra en evvel atb- ı 

ehemmiyet edeceğimiz hu6u6 kuvve-i 
a6keriyemizin yalnız hudut- ı vatanı 

ve memleketin tecavüzden 
ma6tmiyetini temin edecek bir 
miktar-ı a6gariye tenzili lazımdır. 

Umur-ı a6keriyeden ve bazla 
ma6aribat-l idareden icra edilecek 
ta6arnıbla beraber bütçenin 
behemehal tevzini mukteıtdir. 

lcra6ı pek ldbiit ve ıaruri olan 
büyük bir i6tikrazm .sırb imarata 
ha6riyle yol6uı mahallere yollar ve 
~imendiiberler ve LimanLar in~a 
etmek icap eder. 

Yine yukanda arz olunan i6tikraz 

Tanrı nın batı~lamasıyla kazanıl,ır.ak oı.ı~ uıus.al tı;ığım"rl•k 

ve 5<1Vaşınıın bolluklu ve verımlı olma~ı ıçın ne wpılma~ı 
gerekecetının bıldlrllm~slne llışkıo soruya yanıttır 

Tam bır bafımısızlık ve anavatanın kurtarılmasından sonra. 
erı once önem vcnKeğınıız nakta, aslı:erlik gucüniın [sayıca! 
yalnız vatan sınırlarını ve ~mlc~lin ~aldırıdan korunmasını 
sa!lavacak en az bir dUzeye ındlrılmcsl ger~ldr 

Askerlik l~lerınden ve fazla yönetim gıdertennden yapılacak 
ıasarrufla biriıkte blirç~nln mullaka dengelenmesl gottklıdlr. 

Yapılması pekzorunlu olan buyıJk bır borçlanmanın sırf 
bayındıriıla avrılma~ıyla yolıı olmayan verıere yollar, 
dem ryoliarı ve lımanlar korm.ık geıekır, 

Yinl' yulwııda anılan borç parayla kovlett varıncaya lwdar 
dlns~ı ve ulusal bıt l'ğitlmlc bırlikt~. halk•mızı çağdaş 
ı:erekslnlmleıle donatacak okullar açmak v~ l>öylellkl~ yeni 

para6ıyla köylere varıncaya kadar 
dini ve milli terbiye lle beraber 
halkımızı ihtiyacat-ı a6riyye ile 
milcehheı kılacak 6urette mektepler 
açmak ve bu 6uretle yenı bir ne61l 
yeti~tirmek. 

Burada tahdil i idadiyi ikmal eden 
gençlerden azim bir miktarını her 
6ene Avrupa 'nın memallk i 
müteaddide6ine sönderip 
i6tidatlarına göre ~ünun -u hazırada 

müteha66t6 yeti~tirmelidir. 

Bunların lıü6n-i talı6ilirıi temin için 
dalmt murakabe temin etmelidir. Bu 
6Uretle içimizden mütelta66t6Lar 
yeti~inceye kadar Avrupa'dan 
müteha66t6lar celp ve i6tlltdam 
etmeli ve bu hudu6ta ~edakdrlıktan 
kaçmamalıdır. 

İ~te varid-i hatır olan hu6u6at 
mevadd~t mezkiıreden ibarettir 
ebendlm. 

Ankara, 20 Şubat 1338. 
Ardahan Mebu6u Mühendi& Server. 
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blr ku~ak yeılştırmek. 

8urad.ı1iseyı bıııren ı:ençlerderı bırçotunu her yıl Avrupa'nı~ 

çeıith Glkrlerını• gönderip ytıenekleılne göre bugunnn 
bılınıl•rtnde uzman yet~llrmek. 

Bunların lyı etitım sOrmelerınl :;.;ı~lamak çin surekli denelım 
kurulmalıdıı Bövlelıkle l(imlıden uzmanı.ır vrıışınceyc 

kadar Avrupa dan w ınanlar getirilip çali$1ırtlmalı ve bu 
konuda uıverıden kııçınılmamalıdır 

Işle akla ı:eıen noktalar. anılan maddrlerden Ibarettır 
efendim, 

~o Şubot 1922 



AYDIN MiLLETVEKiLi 

MAZHAR(GERMEN) BEY 
lı887 Aydın - •9671 

Ilk ve orıa ogrenlmını Aydın ve 

ızmır'de tamamladıktan sonra 

ı9o7'de Tıbbıye'den mezun oldu 

Yurdıın çeşitlı yerlerınde hekıııı 

olarak çalıştı. Balkan Savaşı 

sırasında silah altına alınartık 

askerı hekını olıırak gorev yaptı 

Binncı Dunya Savaşı 

seferberlıgınde ıekrcır sılahaltına 

alında ve bir stirı:• sonra Eskişehir 

Askeri Hastanesi Başıablbı olarak 

görcvlendırı l dı. 19ıo'de Aydın'dan 

milletvekıli scçı l dt B ı r ı ncı Grup 

uyesıydı ıqıften ı9ı;o'ye kadar 

Aydın'dan aralıksız mıllc tvckılı 

seçlldı. lkınci Meclıs'tc Fcthı 

Okyar'ın kabım~sındc Saglık ve 

Sosyal Yardım Bakanlıgı görevındc 

bulundu 19:;o'dcn sonra 

polıtıkadan uzaklaştı ve yaşamını 

ölenekadar Ankara'da surdurdu 

Cevap: 

Milletin bu methumu idrcik etme6ine 

ve tamamen benim6ente6ine 
miitevakkıttır. 

Hükümetin de bu metıhuma 6adık 
kafarak l1afkın ihtiyacat ı 

umumiye6ini temin ve talt61l ile 
miikelleb olduğunu ve memlekette 
emnıyet ve 6ıhltat ve terbiye - ı 

umumiye He iktl6adtyatımızın her 

~eye takdimen temin tıe i6tilt6alinın 
elzemi):etini takdir ve tatbık etme6i 
ile mümkündür. 

Ankara, 25 Mayw t338. 
Aydın mebu6u Doktor Mazhar 
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Ulusun bu anlayı~ı kavrama~ına v~ ııımamıyta 
benımsemeslne bat~dır. 

HllkGmt-ılmlzln dt bu ıınlav!$a S<ıd•k kalarak hal~ın etne! 
Jtıekslnımlerınl sııtlamak ve llretırıekle yQkOml() oıdut nu 
ve memlekeiP gUwnı.~. ve saltlık v~ ıırnel rtılim ne 
ekonomımizin her~vden !ince n ki!! satlanmas nın YI' 

Oretılmesınln zorunluluRunu antayıp uvsuıama~ıyla olııbılır • 

.:s Mayıs 2922 
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AYDLN MiLLETVEKili 

MEHMET EMiN (ERKUT) 

EFENDi 

lı873 Boıdo~n (Aydın) - 1929) 

Memleketındıc> rüştiye ve medrese 

e~itimi gördükten sonra. 

Istanbul'da Fatih Medresesi'ne 

devam edip muderrıslik ıcazeti 

aldı . ı9oı'de Derecamii Medresesi 

Muderrrstıgı'ne, ı9tt'de Bozdogan 

Müftülü~ü'ne atandı. Son Osmanft 

Medıs-ı Mebusanı'na Aydın'dan 

milletvek1lı seç1ldı. Meclıs'in 

çalışmalarına ara vermesı uzerıne 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

katıldı. Binncı Grup ı.iyesıydı. 

1923'te millervekilli~i sona erince 

Aydın 'a döndu ve ll Genel Meclisi 

üyeligı yaptı Ölümünden sonra 

allesi Erkut soyadını almıştır 

Cevap: 

ı. Gaye.si kudret-i ~ikriyeye ve 
maha6in-i ahldkiye olan t~an 
yolunun 6alim bir U6Uide tevhidiyle 
mı1teaddit cereyanlardan 
kurtarılma6t. 

2. l6tiklaH millimizin nlgelıbanı 
olan ordunun bütün Levazımat ve 
teçhizattm lhzar edecek 
müeMe.selerin mulıitin va6atf bir 
mahallinde te.si.s edll me.si. 

3· Mülkün baka6ı adalete makdur 
olduğundan idare-i umumiye-i 
dahiliyemizde kanunu .seyanen 
hdkim kılmak ve muamelat ı na.sm 
hall-ü ba6lma memur olan devair ve 
mahkemeler bütün müracaat ve 
davaları bilha66a hukuk i~lerini 6eri' 
bir 6urette neticelendirip bu 6üratle 
halk ile hükümet ara6mdaki hukuk
u mütekabiliyenin riayet edilme6i. 

4· Mekatlb-i iptidatye ve bllha66a 
te~kilatm cüz'-i tammı oLan kurada 
mekatibe ehemmlyet verilmeme6l ve 
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1 · Gayesi nlor soco ve ahl~k cüzellı~l olan kUltür (irlan) 

yolunun dolru bir blçlmdf! blıl,.~ıırıtmr.~lvl• çe~ıtli akımlara 
boiDnme~ten kurtaıılması. 

~ · Ulusal bağımsızlıQımızm kurtarıcısı olan ordunun butun 

donalim ve geıeksınlml•rlnl hallilayatak 1\urumt.ıın lllkenın 

ortasında bırverdı-kurulması 

3 ·Devletin kalıtılıAı adaleti! dayandıftından genelıçl~lert 
y(inelimimiıde yas-ıvı ~itllkl" ı:gemf!n kılmak ve Insanların 
işlemlerinın çotultıp sonuçl;ındırılmasıyta görevli daıreterin 

ve mahkemeleri n bUtun ba~vuru ve davaları, özelllkle hukuk 

Işlerıni hı ılı $Onuçlandırıp bu sureti~ halkla hukOmeı 
arasınd.1kı karşıliklı halkiara uyulması. 

4 ·ilk okullar• ~~ öıeltikle örguıun Utmıl) birimi ot~n 

koylerdeki okullara önem ~erılmemesi ve medreseterin 
tıkanınası gibi sebeplerle mutlak cehalet ıçınde ko~n ve 

blrry~rl dü~Oncelere kapılmış olan kOylOterin duıeltılem!!$1 

medari.sin in6idatı gibi 6ebepLerle 
cehalet-i mutlaka içinde puyan ve 
~erdi dü~üncelerLe me'Lu~ olan 
köylüLerin kabH-t terahi oLmayan 
dini. Lçtimai. ahiliki marazlarmm 
6ıtat-ı tcratyeyi haiz ve bu 6uretLe 
vahdet-i miLliyenin bütün mana6ıyla 
ıece/Ll.M. 

5· Bünyan-ı devletin nizam-ı kwamı 

halkın mükellebiyeti iLe ha6ıL 
olacağından bunLarın ziraat, 
haraMt, 6anat. ticaret gibi 
te~ebbil6lerlnde menabi-i 
Lkti6adiyeLerinin teminiyle 
zenginle~tirmek yoUann hü6n-ü 
takip ve u6ulünün tatbikt. 

6. Mafıza thttyacaH be~eriyenin 
teminine mevkub olan vakıtLarm 
mahalLerinde ancemaatin idare 
ediLip bu 6uretle müe66e6atı 
hayriyenin marnur edilme6Lyle 
beyizdar olacağı kanaatindeyim. 

Ankara, 12 T~rinlaant 1337 
Aydın Mebuau tmin. 

~v~~ww,~..,.._ 
~ ~ .... IJ/, ,.,,.,...,,,·~ ~ 
,,;.~ f/·.; .; .:........ .. ~~ 
~ .... ;-~· -l,..,.J,~\J~·.e!._ 
·~ ....;;.,,~ .:.,;.;,~IJ:-;A)~ . - . 

_,.,;, .#1' -: :.: &... ':;.., - ..... t...;.. t \..tU' 

;.-""""",.;-"""u..,..,..,; .. ..,.,:.-• 
...t,.d'.t--,:... ; ... ,.-, .. ~'"":· , ., •..,. 

(~_j..;~;.·.·~ ~--;· ~,
~!./.}.. 

- ... 

getlktırılemeye<ek dınf.ıoplumsalve ah13K1t>rırukı ukıdıının 

böylelık le ulusal blrliAin butun anlamıyl~ ortaya çıkması. 

5 · Devlet ın yapı düzenınırı yerındenlması hal~ın 
vergıt~ndirllmesiyle sa~lanacatından bunların ı~ıım, kllltOr. 

~anat, tıcaret gibi gırl~ımterlnde tl<onoınttr. yaıarlijmlln 
roıetılmesıvle ıengınıeştırılmelrtı yollarının Iyi ırlenmesı 
yönteminin uyguiJnması. 

6 · Salt insan ııer~~.slnlmlerinln !..ıll.ınması amaoyla 
yapılmış olan vakıharın kendi yrrltrlnde butOn crmaat 

Uv~lcrince vilnetlhp bu ~urttle hayır kuıuml.lıının 

bayındırılmasıyla bolluk !..ıllanacajı kanısındayım. 

J2 KetSim S9 2l 



AYDIN MiLLETVEKiLi 

ESAT (İLERi) BEY 

lı 88z. Gümüld ne (Yunanistan) -

19;71 

Gi.ımulcıne'de medrese egııımı 

görerek müderrislik ıcazeti aldı. 

Muderrislık. ögreımenlık ve va ızlik 

yaptı. Birınci Dünya Savaşı 

yıllarında Aydın Sultanısı'nde 

ögretmenlik yaptı. Millı Mucadele 

sırasında cephede savaşan 

askerlere vaaz verdı bu nedenle 

kendisıne Millı Ordu Müftusu 

unvanı verildL ı9ıo'de Aydın'dan 

mılletvekili seçildi. Bırıncı Grup 

iıyesıydı . ı 923'te Menteşe'den 

yeniden milletveki li seçıldı. 

ı9ı7'den sonrasıyası yaşamdan 

çekıldı ve Torbalı'da tarımla 

ugraşt ı . ıc; Nisan 19ı;7'de bır trafık 

kazası sonucunda yaşamını yıtırdı . 

Cevap: 

Cdip ve necip Necmeddin Sahir Bey 
Karde~im, 

Size kar~ı perverde6iyle mt1bahı 
olduğum llttiramat ı 6amimanemi. 
da 'vdt-ı hali6anemi ve 6ualinize 
kar~ı cevapname i acizanemi takdim 
eyliyorum: 

Artık mazinin derinliklerine 
gömmeye mecbur olduğumu: e6ki 

idare 6i6teminin halkımıza hıçbir ~ey 
vermediğini ve bildki6 miltemadiyen 
halkı 6ebaletten 6ebalete. belaketten 
belakete duçar eder bir mahiyette 

oLduğun u biz .. ve ni inktlabı m ızla 
anladık. Tarihimizin iptida6ından 
İzmir'in i~galine kadar hükümet 

milleti iken dü~manlarımı:ın bizi 

tamamen mahvetme6ine. vatanımızı 
parçalama6ına. tarihimizi gömmek 
i6teme6ine ka r~ı h ükümetımızin 

itaat gö61erme6nll kabul etmeyerek 

Edeblyatçı ve soylu N.S. bey kardr$1m. 

S ze ka~ı l>~km!'kle llvllndOtOm ıçten saygılıınmı, katıksız 
duaıanmı ve sorunuza k.ıır~ı da duşklin yanılı mı stınuyorum. 

Artık geçmı~ln dı•rlnlıkltrine sömm~ ıorunda oldutumut 
eski yönelim ~~~ıemıoln halkımıza hiçbır $fV vermedı&lnl ve 
tt>rslne. durmadan halkı yobullııktıın yoksıılluta. rcl3kencn 
ıellkeıe dU~Ore'l b r nıtelıkte oldu!unu. bız yeni 
devdmlmlzle anı.dık. Tarihimizin başından lzmlr in Işgal ne 
kııdar hUUimet ulusu tken dll~manlanmızın bizi tamamıyı. 
yok etmesine. vatanımııı parçaı.masına. tarllılmizl gömmek 
IstemMine hOkOmetln boyun etmesini kabul etmeyerek 
ulusal ayaklanmanın başlamasıyla ulus hCikCmetl olduk. 

DOnyaya gcldl!ltarıhten beri cansız, ba!ımsız ya~mamı~. 
duşmana esıtfıfl kabul etmeml~ otan soylu lll' kutlu 
ulusumuz kendi kaderine egl'lntn olmak. düşmaniara kar~ı 
ayaklanarak ya~m ve batımsıılıtın TOrk tarihinin v~rlıtının 
besrnele~l oldutunu dünyaya (Österınlşlir. 

milli ko.amın ba~lamatıı.)'la millet 
hukumeti olduk. 

Dil n) aya sel d isi tarıh ten be rı 
ha.)attıız. ıtıtiklal6iz ya~amamı~. 

dii~man etıaretinı kabul etmemi~ 
olan atıli ve aziz milletimiz kendi 

mukadderatma hakim olmak. 

du~manlara kar~ı a.vaklanarak 
ha_vat ve i6tiklcil Türk tarihinın 
betımele-i mevcudi)eti oldusunu 
dün.)aya gö6termi~tır. 

Tarihi. ırki Türk di.varı olan ve busün 
ı~gal altında bulunan 

memleketimizin i6tirdadı hu6tl6unda 
kıyamımız. davamız hak. aım· i 

llakla mııvatbakıyetimlz 
muhakkaktır. A6ırlardan beri 

cereyan eden hadi6at ve vukuatın 
verdısi tecrübe üzerine bu milli 
inkılapla gayet emin ve mılletın 

menabiini temin edecek bır 6urette 
etıatılı ve devamlı bir ~ekl- i idare 

te6i6 etmi~ ve tekemmiil edecektir. 

Tarihl,rrkı Tlltk !ilkesi olan ve bugün Işgal alıında olan 
mcmleketım!zın kurıarılması yolundakl ayaklanmamıı, 
davamız haki~ Tanrı yardımıyla ba~nmız ktsindır. 
Yllzvıll~rdıı geçen Playların ve ı dl!l denevim OstUne bu ulusal 
devrimi~ gaveı güvenli ve ulusun ~ıkarıarını Pl!layac:ak bir 
yonde esaslı ve sOreldi biryönetım bl~lml kuru!mu~tur ve 
vetklnl!'$l'Cektır 

En ba,ından beri bır topraldarın serçtlı. Ph bl ve dürOst 11çlsı 
olan TOrk kllytılslln!in vatan ve uıııs utrunda canını ve maltnı 
feda eden bu çalışun ve elindekiyle yetinen k!tle n, bu 
yilksek yarıtılmışinsanların omuzları Dstllndeo lı!ikllm süren 
yıkıcı yOntem tanıamryla ka kaak, soy1u1utun. yOu 
sıınOilulu!un, kar.ır1ılıtın. yltıt !In clslml~ml$ ~msesl obn 
l<llyl011.'r mutlu kılınaaık, atlavan ı:özva$1arı dınecelı, 
lllSOnUn başında demlrt.. ocatınm ba~nda aıew. tarlasın n 
ıçlndl' çiflç ı, okulunda ötıeımen,l$1nde kamu gilrrvtnerl, 
YB$amın ıadına v.1rara~ muılu ıarnanlar geçlıecl'ktlr. 
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ezelden beri bu toprakların 
hakiki 6ahlbi ve namu6kdr i~çi6i 
olan Türk köylü6ünün. vatan ve 

millet uğnına ~eda-i can ve mal 

eden bu calı~kan ve kanaatkdr 
kütlenin. bu yük6ek yaratılmı~ 

in6anların omuzlan ü6tünde 
hüküm~enna olan imhakdr U6UI 

tamamıyla kalkacak. necabetin. 

ııluvvü Cenabın. azimkdrlığın . 

celadetin tim6aH milceMemi 

olan köyiiiler me6ut ve bahtiyar 

edilecek. ağlayan gözya~Ları 
6ilinecek. ör6fınün önünde 

demirci. ocağının ba~ında ate~çi, 

tarla6ının içinde çiUfçi. 

mektebinde mualllm, l~inde 
memur zevk i lıayat. me6udane 
evkat görecektir. 

Milletimizin kalbi ile. ruhu ile. 
vücudu ile. malıyla i~tlrak ettiği bu 
60n mücadeleden kati ve ~erebli bir 
6urette çıkacağımaa ~üplıemiz 

Ulusumuzun yılrt!ğıyle. ruhuyla, vUwduyta, ındioyia kaııldıRı 
bu son savaşırndan h('sın ve şerelli bir biçimde çıkacaAınuza 
~uşku yoktur. Tanrı'nın vardımıyla umudumuz çoktur. 

kahraman ordumuzun atıığı her adım bize sonsuz kurtuluşun 
yollarını açıyor, talıhsız gOnler gerıd~ kalıyor, ıııler kdı3nmış 
ordumuz omuıunda ulusun özgtirlllk vt> ba&ıms1zlık tahtını 
taşıyarak düşmanı adım adım izleyrrek tcpcliyor, Aziz 
vatanıınıı daşm.,n lstlllsından kurtulm~ ve korunmu~. 
(lzgUn yürekler•mız ranianmış ve memnun oldutu gün. butiın 
yarlıtımızla en bırıncı lldevmıır. yUce soylu ufusumuıun 
sağlığının saQlanması. bı lım ve yetenek edlntn61, seNet 
Uıctm61 kıınulıııına çalışmamızdır. 

Tarih kesin bır belgedlr. Size kanıtlamıştır ki, bıruluson 
balımsızlıgının sağlanmasında en bUyuk etken servenir. Şu 
geçen yuzyıl içınde seNetın ne önemli IşiN görerek sııhıbl 
olan ulusu ne gıbi felaketlerden kurtardiiı kesinli[( kazanmış 
matt'matlk problemleri gibi açıklır. 

yoktur. Avn-t Hakta ümidimiz 

çoktur. 

Kahraman ordumuzun attığı her 

adım bize ebedl hcila6ın yollarını 

açıyor. talih6iz günler geride kalıyor. 

muzab~er ordumuz omzunda milletin 
hürriyet ve i6tii<Uil tahtını ta~ıyarak 

dü~manı hatve hatvetakip ederek 

tepetiyor. Aziz vatanımız dü~man 
i6tiLd6mdan hald6 ve ma6un ve 

Ilazin kalplerimiz ihya ve memnun 
olduğu gün. bütün mevcudiyetimiıle 

en birinci vazi~emiz: A6iL ve neclp 
milletimizin temin-i 6ıhhat. ikti6ab-ı 

ilim ı;e mari~et. ı6tllı6al-l 6ervet 

huım6Larına gayretimizdir. 

Tarih; bir hüccet-i katıadır. Bize 

i6pat etmi~tir ki bir milletin temin-i 
i6tiklalinin en büyük dmili 6ervettir. 

Şu geçen a6ır lçinde 6ervetin ne 
milhim i~Ler görerek 6ahibi bulunan 
milleti ne gibi ~elô.ketlerden 

kurtardığı ke6b-i katiyet etmi~ 
me6aiH riyaziye gibi meydandadır. 

FranM t87o 'de Almanya 'ya mağlup 
oldu. Taltammül~er6a bir tazminat 
tedlye6ine icbar edildi. rediye 
etmediği takdirde birçok zaman 

Fran6ız toprakları dü~man çizmeteri 

altında inleyecektl. Fran6a 'nın 
6erveti bu hakarete uzun müddet 
tahammül etmedi. hemen harekete 

geldi. dii~manı ümit etmediği bir 
zamanda yani iki üç gün za~mda 

lıudutlarından dı~arı attı, o kadarla 

da kalmadı. elli 6ene 6on ra i~ te o 
Almanya'yı memLeketinden tard 

eden 6ervet Fran6a 'yı galip mevkiine 
geçirdi. 

Para6ızlığın 6eyyie6i ba~ımıza geldi. 
ı 877-8 'de 06manlı-Ru6 

muharebe6inde mağtup olduk, gayet 

ağır ~erait altında Aya6ta~ano6 

muahede6ini imzaya mecbur kaldık. 
Berlin 6eıiri Sadullah Pa~a 

Fransa ı87o'te Almanya'ya ~nlldi. Davanılmaı bir tazmınat 
ödemeve zorlandı. Ödenmezse uzun sure fransız topraldarı 
duşman çlıme!erı altında lnleyecekıl. Fransa'nın serveti bu 
aşaAılanmava uzun surc katlanmadı. hemen harekete geçti. 
dil$manı ummadığı bir zamanda, yanilki Uç gUn lçınde 
hudutlarından dı$arı altı, o kadarla da kalmadı; elli yıl sonra 
lşt~ o Almanya'yı meml@kftinden atan servet Fransıı'vı 
y~ngin duruma getirdi. 

Parasıılıtın kötülüiü bıztm başımıza ııeldı. ı877·7S'de 
Osmanh·RlJs savaşında yeolldik, çok ağır koşullar altında 
Ayastefanos sözle~meslnllmıalamak zorunda kaldık. Berlin 
elçi~l rahmettı Sadullah Paşanın önlemlvl~ bu sötleşme 
değiştırilerek Berlin .-ınlla~ma~ı oldu. Ama nell'r yitirdlk? 
Romanya. Sırbısıan, l<aradat. Bulgansıan'ın elden çıktıiını 
ya da çıkmak üzeıe olduRunu bir yana bırakalım, özQ sözO 
Tlirk olan Kars, Bat um, Ardahan Rusya'ya !!dün olarak 
bırakıhyor,l<ıbrıs. Mısırlnglltl're'ye verllıyor, Bosna ve 
Hers~k Avusturya'nın askeri yöneılmlnı.> bırakılıyor. Niçin? 

merhumun tedbiri 6aye6inde bu 
muahede tadil ile Berlin muahede6L 
oldu. Lakin neler kaybettik? 

Romanya. Sırbi6tan. Karadağ. 
Bulyariuan elden çıktığı veyahut 

çıkmak üzere olduğunu bil· taraba 

bırakalım. özü. 6ÖZÜ Türk olan Kar6. 
Batum. Ardahan Rmıya 'ya tavizat 

mukabill.nde terk olunuyor. Ktbrt6. 

Mt61l' Ingiltere'ye veriliyor. Bo6na ve 
Her6ek AvuMurya 'nın idare-i 

a6kerlye6ine terk ediliyor. Niçin? 

Çünkü tozminatı tediye edecek ne 
hazinede ve ne de millette para var 

ıdi. hükümet borcunu tediye edecek 
menabi-i varidat gö6teremedi. 

i~te bu memleketler arz olunan 
devletlere muvakkaten verildi, ta ki 
borç tediye edil6in. Cvet bu borçtan 

kı6m-ı a 'zam ı verildi. ~akat yekünu 
tediye edlLmeden do6t, dü~man. 

dü~man do6t oldu. Bir kı6ım 
memleketleri do6t hükümet verdi. 

l~te bu acı ~elaketler, bu ~eel 

mu6ibetLer bıze der6· i ibret oldu. 
Artık vatan ve milLetimizin temin-i 

i6tiktal ve i6tikbati hu6u6ıı.nda 

iktiMb-ı 6ervetin bir ~arize· i diniye 
ve veeibe-i vataniye olduğu 

tahakkuk etti. 

Heman: Ulu Tanrı, bu dmal-i 

hayatiyemizin hMulüne bizi 

muva~bak et6in. 

Ankara, 3 KanunuevveL 1337. 
Aydm Mebudu Gü miücLneLL ~at. 

ÇOnkO ıaırıılnatı 6d~vec~k rıe hazinl'de no d~ ulu5la para 
vandı, hükOmN bortunu ödeyecek gelir kaynakları 
gösteremedl. 

1$te bu m~ml~kellı>r anılan di'VletiNe geçici olarak verlldı, 
borç öderıe~iye kaı!laı. Evet bu borcun buyük bötomO verıldl, 
fakattoplamı ödeomeden dosl du~man, du~man dost oldu. 
Bir kısım memleketleri dost hGkOnıeıjgeri) verdi. Işte bu acı 
lel.\ketler, bu led kbtlılukler bize lbret dersl oldu. Artık 
vatan ve ulusumuıun bağımsızlık ve gelecegıni saglamak 
konusunda seNet edinmenin kesın b•r din buyru&u ve varan 
vılkUmiUltJğU oldulu ortava çıktı. 

Ulu Tanrı bu y4şamsal emellerimilin gerçeiıle~mesinde biri 
çabucol< baş~ nh kıbın. 

3 Arolık 1921 



AYDIN MiLLETVEKiLi 

TAHSiN (SAN) BEY 

lı86ı; Selanik (Yunanlsran) - u 
Kasım ı9ı;ıl 

Selanik Rii~ııycsi'nı bıtırdıkten 

sonra devlet hızmetine gırdi. 

Sorgu hakim yardımcılıgı , noterlik, 

polıs komıserlıgı gıbı gorevierden 

sonra ı895'te kaymakamlıga 

atandı . Çeşıtlı ılçelerde 

kaymakamlık yaptı . 19ı:;' te Çal 

Kııymnkamı·~·ken emeklıye ayrıldı . 

ı9ıo'de Aydın 'dan mtlletvekıli 

seçildı. Bırıncı Grup Liyesıydi. 

r923'ren ı939 'a kadar Aydın 

milleıvekilligını aralıksız sürdürdü 

ı939'dan sonra Bozdo~an'a 

dönerek tarımla u_graşıı . 

Cevap: 

Müdrik. taziletkar bir Mecli6· i 

Milli 'nin vücuduna müteuakkıt;tır. 

Ankara, 26 Mart 1338. 
Aydın Mebu6u Ha6an Tah6in 

ICııvrayışlı (idrakli), erdemli bir ulıısııı MKIIs'ln lwrulmııs na 
batlıdu. 
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BATUM MiLLETVEKiLi 

AKiF (SUNER) BEY 

lı879 Artvin - 1944l 

Medn'sedc egııını gordLiktt'n 

sonra tıcaret yaşamına atı l dı . 

19.ıo'de Baıum'dan nııiiPtvckıl ı 

'eçı l dı Binncı Grup uyesıydı . 

1923'ten sonra yeniden seçıleınedı 

ve nıemleketıne donerek Olunceye 

kadar Ilcareıle meşgul oldu 

Cevap: 

Madde ı Ttlrkiye Büyük Millet Mecli6i 

hükümeti i dareeSinde bulunan 

ahati-i i61amiyeleri hıçbir 161am 

mezhebi te6rık edtlmeJerek tevhid· i 

ebkiir olma6ına 

Madde 2 Meml ekette adaletin 

devamıyla kanunun lıôkim olma6ııta 

Madde 3 -0ndardüncü a.sra muı.ıa bık 

dü~ünce ıle çalı~mak mıLLı ı.stikla l ve 

mücadelemlzi beyizdar ve 6emeredar 

eder kanaatındeyim. 

13-s -38 
Batum Mebu6u 

Ahmet AkLb 

.ot; , 

ı· TBMM hükOmeıl yOn~tlm nde bulunan IslAm tıalkın hiçbir 

lsl3m m~zhebl lyrılm~var~k fikir bitiili içinde olmuına, 

2• Meml~kttte addietin 5UrdurOıerek yasanrn esemen 
olmasınJ, 

3· OndördUncu (Hicrl/Rumll yUıyıl.ı uygun dü~uncevıe 
çalışmak. ulusat ba~msııır&ımızı bolluk getirıcı ve verimli 
kılar kanısındayım. 

1J.S.19:U 



BATUM MiLLETVEKiLi 

AHMET fEVZi (ERDEM) 

BEY 

lı88s Şavşat <Artvin) - •9741 

lik ve orta ögrenıminı 

memleketinde tamam ladıktan 

sonra Istanbul'da Darülhilafe 

Medresesl'ni bııırdi. 

Darülfi.ınün'da Hukuk ö~renımı 

görurken mutareken ı n ilanı 

üzerıne memleketine döndü ve 

Şavşaı Müfıülü~ii'ne atandı. 

192o'de Baıum'dan mıllervekilı 

seçıldı. Bırınci Grup uyesıydi. 

ı9ı3'ıen sonra yen iden milletvekıli 

seçılemedi. 1932·1936 arasında 

Şavşaı Belediye Başkanlı~ı . 

1940·1950 arasında Çoruh ll Genel 

Medısı uyelıgı görevlerinde 

bulundu. 

Cevap: 

Yinninci alımı kabuL ettiği bir kaba 

yani bir zlhni.Yel kabul etmek 

Jinnıncl alın takip eden yinni 
birinci a~ra muva&ık bir zlhniyetle 

dü~ünmek ve bu dü~ünceyi en lıeri 

bir lıUretle tatbik etmek lıuretiyle 

Milli iMik/al mücadelemiz beyizdar 

ve lıemeredar olur kanaatindeyim. 

26 Ni&an 38 
Ankara 

Batum MebU6u 
Ahmet Fevzi 

ı:..;,u( .. . 
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Yırminct yilıyılm ~abul etııgl bır kafa. yani zıtınıyel 
benımsemek, 

Virmindyüıyılı Izleyen yırmibirincJ yUıyıla uyacıık bor 
anlayı$la du~!ınmek ve bu dli~l.ıncevı en hıılı bır bıçlmde 
uygulamakla ulu~ ı b~tım~ııtık s~vaşımımız bollıık aetiricl 
ve verimli olur kanı~ındayım. 

;ı6Nisonısıu 
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BATUM MiLLETVEKiLi 

AHMET NURi EFENDi 

lı887 Çürüksu- 19??! 

llıniyedendır. 1920"de s.ııuın'dıın 

mılleıvekıli seçıldı . Meclıs'in 

b.ıgırnsız uyelerındendı ıqı}'ten 

sonra yenıden rnılletvekllı 
seçilemeyerek sıyaseı yaşamından 
uzaklaştı 

Cevap: 

t5/4/38 Ankara 

E:vvela nı ıi6lümarılar yelediserin i 
an-6anıimi'l kalb 6evmeli. Çünkü 
Hak Taala"nın kavl-i ~eriblnde 
"innema el-m uminüne ıhvetün" 
kavl ı 6ilbhanı6iyle 6abıt ve 
müberltendir. 

E:bu Hureyre'den mervidir ki ··kale 
re6ulullah 6allallahu aleyhe ve 
6ellem la tedhulime el-cennete hatta 
tü 'min u ve lci tii 'minü hatta 
nehabbü eta edüllilkiim alci ~eyin izci 
be'aLetemilltu neltabebtüm e~~u·6-

6el<ime beynekum" çünkü hubb ILe 
irtibat teeyyüd olur bir millette 
muhabbet olmaz6a irtibat oLmaz o 
millet ha6nı 'd diınya ve '1-ahire 
kalır. 

Bundatl 60nra avn -i hak ile ve 
nıltaniyet- i peygamberinin imdad ve 
muavenetiyle çalt~mak mektep iLe 

~· .Pt ,, 
uı--c...yj(:"- i...(f~ ..-...... ~-

• • i • -
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Oncel kle M ~IOrııAnlv bir b"rler ni Içtenitkle yüreklen 
sevmeli. Çlinka Tann nın • Mürnınıcı anca~ karde~tır" kutsal 
sözü g~ı~eı.ı..esın v~ kanıılıdır. 

Ebu fluıcyrc den akıarılmı~tır kı. Pevc•mber ~vte demi$ tir: 
•lma~ l!trncllıtlnlz screc~ cennete siı~me2$lnıı, biri lrınııle 
sevışmcdıjlnlz $11rece ıman et m ış olmazsınız. Size bir iş 
yapııtıntıdJ sevlleeel niz blr $fY 5alık verylm ml? Se!Jmı 
aranızda yaysınLıştır nrz" ÇUnkO sevıJ e b.lJI.ıntı 
dotrubnır BJr ulu~ta wvı: olmaısa batiantı olmaz. o ulus 
bu d n~ ve litekin liziemek durumunda kalır. 

BurnU n sonra Tanrı nın ve Peygamber'In ruhaniyel n 
yardımıyla calışma k. oıwıı. medrese-yi b rle$! rmek. lkls nı 
tek bir adla anrn.lk. Ozel ve senel yollarını yapmak suretlylıo. 
dar ve ıı:cnlş zam~nl.ıırımızda dinsel ve ekonom lk 
sav~ımımıı ışık verıci olur kanısındayım. 

medre6eyi birle~rırmek ikı6ini bir 
i6imle }ad etmek tunık · ı amme ile 
haMa-i in~a etmek cilem· i 16lam ile 
dar ve seni~ zamanlarımtzda dinı ve 
ıkti6adt 6uretı.yle mücahedemiz 
beyizdar olur kanaatindeyim. 

Batum MebU6U 
Ahmet Nureddin 



BATUM MiLLETVEKiLi 

ALi RlZA (ACARA) BEY 

lı883 Yukarı Acara (Gürcistan) 

- 19691 

Memlcketınde medrese eg-itımı 

gördükten sonra l sıanbul'a geldi 

ve 19ı6'da Kadı Okulu'nu bıtird ı . 

Bırinci Dünya Savaşı sırasında 

memleketinin ışgale u~raması 

üzerıne buraya gelerek dırenış 

harekeı ıne katıldı ve Cemiyeı-i 

Islamiye'nın yönetim kurulu üyesi 

oldu. 1 9ıo'de Batum'dan 

milletvekili seçildi Meclis'in 

bag1ms1z üyelerındendi 1923'te 

mllletvekilli~t sona erince 
Kocaeli'nde tarımla ugraşıı 

ı93ı-1935 arasında Uşak'ta 

hakını lik, sonraki yıllarda 

Ankara'da avukat l ık yaptı. 

Cevap: 

Maneviyatta mazıye. maddiyatta hat 

ve iötlkbale atb-ı nazar-ı ehemmiyet 

ediLerek her tki ciheti mütevazin bir 
.surette yürütmeye mütevakkıbfır. 

Maneviyat ruh - ı be~erin gıda6L, 

maddiyat ceöedin libaöı 

meöabe6indedir. 

Maziden mak6adım: Mebde-ı tarih -t 

i.slamdan Kanuni Sultan Süley man 'a 

kadar gii.zeran olan mazi-i 
pii.r-mebahirimizdir. 

ıs Ni.san 38 Ankara 

Batum M ebu&u 

Ali Rua 

Manevi I~INde aec;mlş~. maddı l~lerılr şimdiye ve s.~IPcr&e 
lin•m ~erilerek Iki yl)nO d~ngell bir biçımdP vDrDımeve 
batı ıdır. 

Manevıyatlnsan ruhunon besınl, maddiyat bedenin gıyslso 
yerindedir. 

Geçmişten rM~dım, lslilm tarıhının l>a$1Mgocından Kanunı 
Sultan S!ll~ymdn'a kadar gP.çen onurlarıdırıcı gecml~lmlzdlr. 

ıs Nison ı922 
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BATUM MiLLETVEKiLi 

EDiP (DiNÇ) BEY 

lı88ı Artvin - aC)6ıl 

Medrese o~renımı gordükten 

sonra ticaret yaşamına atıldı. 

Baıunı ve Tınıs bolgesınde 

demıryolu yapımında müıeahhıtlık 

yaptı ıq~o'de Baıum'dan 

rnılleıvekilr seçıldi Ikıncı Grup 

uyesıydi. ı9ı3'ıen sonra yeniden 

seçılemedı ve ölunceyc kadar 

nıemlekeıınde tıcaret ve 

muteahhillik yaptı. 

Cevap: 

İ6tıklal. aıim ve 6ebatla kazanılır. 

idame6ı. tevzi-i adalete. muntazam 

bir uöul ile tevhid· i mekatibe. ne~r· i 

maaribe hımmetle tkti6adıyatın ben 

daıre6ınde ınkı~ô.bını temine ve 

aLem-l İölamın 6elamet ve ittihadını 
umde· i 6lya6/.ve ittihaz eylemeye 

mütevakkı btır. 

Ancak bu 6uretle i6tiklalimiz payidar 

ve 6emeredar olur kanaatindeyim . 

ı Mart 338 
Batum Mebu.ıu 

M. Cdip 

Ba!Jmsızlık k.araılıl lt ve sebatta kazandır • .Sürdr.rülme$1. 
adalet datıtıımasına, dünnU bir y6ntemle olwt!Jrın 
lıırf,.~!rllmt51ne, etıtlmın yayılmasına lSz•n gi)stNflm~ıvte 
ekonominin bUımsel olara lı. ııeU~me~inı saRiamava.lslam 
evreninın doQruluk ve bırli~lni sıv~saı ilke edınmev~ bntlıdıı 

Batımsızlt&ımız arıcak bOylelikle kal"' ve verımli olur 
kanısındayım 

ı Mart •9:z:Z 



BAYAZIT MiLLETVEKiLi 

ATlF (BAYAZIT) BEY 

lı88.2 Rodos (YunaniStan) - 196o l 

Rodos'ta medrese ö~renım1 

gördukten sonra Istanbul'da 

Mülkiye ldadisi'ni bitirdi 1905'1e 

Darülfünun Rıyaziye Şubesi nden 

mezun oldu 19oı'cien itibaren 

devlet hl1metınde çalıştı. Yurdun 

çeşıtlı yerlerinde nahiye 

müdürlü~ü yaptıktan sonra 

1919'da Dlyadin Kaymakamlıgı'na 

atandı. 19ıo'de Bayazır'tan 

mil letvekili seçıldı. lstıklal 

Mahkemesı üyes1 oldu Mecl ı s'ın 

bagımsıı üyelerindendi 1923'ıen 

sonra bır daha milletvekili 

seçilemedi. Bir süre Rodos'ıa 

kaldı. 1935'ten Itibaren Kuleli 

Askerı Lısesi ve Konya'da 

ögreımenlik yaptı. Yaşamının son 

gilnlerini Istanbul' da geçirdi. 

Cevap: 

evvel emirde adil bir idare ile 

müteraiik bir halk hükümetinin 

te~i6i , maart~ ve &anayi ile ikti6ad ve 
umur-ı nabıanın tamim ve tezyldi ve 

müteha.66t6tn celbi ve i~bu umur ı 
ncibıaya merbut ihraç ve lmal-i 
maadin ile ~ebeke-i hadidiye 

ber~tyatırıa ve LimanLar ln~a6ma ve 
tathir-i enhar mi.6illü umur-ı dliye-i 

6tnaiyeye hadim 6ermaye-t 
ecnebiyenin tdhali ve bu hWU6ta 

nabi imtiyazat ita6t ve zer'lyatta 

U6ÜI-l cedidenm tatbik ve tamimi 
e6babınm ihzarı ve aynı zamanda 

tek6ir-i nübu6u müvellid te~kilatm 
temini milli i6tiklal mücadelemizı 
beyizdar ve 6emeredar kıLabilir. 

Ankara 3/3/38 
BayezLd Mebıuu 

Atı b 

Oneelikle $dil blr yllnetlmlo birlikte olan bir tıalk 
tıGkllm~!lntn kurulması. ~~ı tim ve ~ndüstrl ıle ekonııml ff 
bayındıriıiın yayılması ve çokdiiılması ve uımanlar 
ıetlrtitertk bu bayındırlık ışiNone battı. madenierin 
çııtarılmuı ve lşlenmes lle demlrvolu ekiarının d1i~enırı'!SJ ve 
ilmanların yapılması ve ırmaki;ııın ıemlılenmes. gıbi yüksel: 
endilstr/ı~lerıne yaraılı yabantı sermt"yenın alınması ~e bu 
konuda yaraılı ayrıcalıkUıı verilmesi ve tarımda yeni 
y6ntemleıırı Uy!:Uianma~ı ve yavgınlaştırılması yoll.ırının 
ha1Ulanması ve aynızamanda nüfusu arrtıııtak 
6rg0tlenmeterın sqlanmMı ulusal savaşımımızı bolluk 
gttirlcl vevNimli kılabllır. 
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BAYAZIT MiLLETVEKiLi 

REFiK (SAYDAM) BEY 

lı88ı Istanbul - 1 9~zl 

bınnbul'da Fatıh Askl•rı 

Ruşltye.sı'nı, 1905'tc Askt'ri 

Tıbbıye'yı bıtırdı Çeşıtlı ııskerı 

birlık ve hastanelerde askerı 

hekım olarak çalıştı 1919'dıı 

Oçuncü Ordu'nun Sıhhlye 

Mufettlşı olarak Mustafa Kemal 

Paşa ıle bırlıkte Anrıdolu'ya geçıı 

Erzurum ve Sivas Kongrelerı'ne 

katıldı. 19ıo'de Baynııı'ıan 

rnılleıvekılı seçıldı . Sıhhtıt ve 

Muaveneı-i lçıınıaıy~ Veklllıgı 

görevinde bulundu Birınci Grup 

uyesıydı . ı9ı]'ıen olumune kadar 

mllletvekıllı~ıni aralıksız korudu. 

Bır çok hükümette Saglık Bakanı 

olarak görevlendırıldi. 19l8'de 

1 ı. Bayar hükümelinde Dahıltye 

Vekılı ve CHP Genel Sckreıerı 

oldu. 25 Ocak 19 3t)' da 

Cumhurbaşkanı Jsrrıeı lrıonu 

ııırafından başbakanlı~a nıandı . 

Bu görevındeyken 8 Temmuz 

1942'de lstanbul 'dıı oldu. 

Cevap: 

Milletimizin kud4i birligi ile yarattığı 

büyüklüğün ve açtığı nurani yolun 
~uuri 6ahada ebediyen idame4i: 

evvela itme. benne, ihti6a4a yani 

bilmeye: 6aniyeıı böyle ilme. benne. 
ihti6060 i6tinad eder tnki~ab-ı 

ikti4adiye yani dünya pazarmda 
varlığını göllterecek bir dmiL-i 

i4tih6al olma.va menuttur. 

Bu iki e6a.sı ternın eder6ek 
varlığımızı ve vatanımızın i4tiklalını 

daima ~eret.le müdabaa ederiz. iman 
ve itikadında)ım. 

8 Nt6an 339 

Doktor Ret tk 

Mılletım ı ın k :Wl b rliiı lle yaranı !ı bOyQklilltCin Vf' aÇtıJı 
nurlu yolun bllln( alanınd~ sonsuz sı. mesl. Onceltklt' b , mt. 
uzmanhta. yani bilmeye: Ikinci oıur•l< böyle blhme, 
uzmaniıla dayanan tkonomık geltşnıl', yani dGuva paıarındd 
va.htını cııst~r~c..-k blr üretim etkeni olmaya b.ıtltdır 

Bu Iki esası sııtıarsalı.. varltltımııı ~ vııtanımıııı1 
tıatımsızlıJını her zaman onuıla sııvwıuruz. nancındayım. 



BAYAZIT MiLLETVEKiLi 

HACI MEHMET (ÖNAY) 

EFEN Dİ 

lı844 Dogubeyazıt (Agrı) - t9.ZJ) 

Medrese e~ıllıni gorerck 

muderrıslık icazeıı aldı Bır surc 

vergi idaresınde ve lıva ıdare 

heyetinde çalıştı. ıgzo'de 

Bayazıı'ıan mılletvekılı seçıldı 

Binncı Grup uyesıydı . 

Mılletvekılligı sürerken ıı; Occık 

1923'te vefat et tı. 

Cevap: 

/~çi ve ilim mekteplerinin 

acılma6ına. muntazam bir uöul ile 
idame edilmeöine ve memleketimizde 

demir ve ~o6e yollarınm 
yapılma6ına mütevakkıbtır. 

Ankara 23 Asuatoa 338 
Bayezid M ebuau 
Mehmet 

... ./ . -
r _..-:-~ 1 k...;" (JJ ~ _ t_. 

? 7 .) --f,._• ~ j ' ~ ı} ,_l l --: (i

./~;, ;_;..._':. ~/ll J'. ~!/. 

lw ve bıl m ok.. Ila ııçılmas na. durenlı bl yönıem 
~.d~ utmnıneve mcmleketm:ıde dem rve 1<ar1 yoU rın 

yapılmasına batlıd r 

23 Abustas 192.2 
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BAYAZIT MiLLETVEKiLi 

Sü LEYMAN Suoi 

(ACARBA y) BEY 

lı866 Rayazıt - 1928) 

Bayazıı Ruştlycsı'nde ve 

medresede egııım gördu ı88fıe 

mahkeme katlbı olarak devlet 

hızmetine gırdı 1909'da 

Bayazıı'tan Meclis·ı Mebusan'a 

üye seçıldi. 19ı2'dekl seçınıde 

llbasan'dan scçılerek 

mılletvekıllıgını korudu . ıqıo 'de 

TBMM seçımıne katılarak 

Bayazıt'can mılleıvekili seçıldi . 

Binncı Grup uyesıydı . ıqı)'te aynı 

seçım bölgesınden yenıden 

seçıldı . Olumunden sonra aılesı 

Acarbay soyadını almıştır. 

Cevap: 

Hükümet her yerde muktedir ve 
mülıtakil memurlar ilıtihdam, 
me6leki ve hayat-ı memuriyeti az çok 
~aibedar olanları tard ve ihraç tle 
beraber tecziye etmelidir. Hükümet 
her zaman lera-yı adaletLe mükeLieb 
ve velialt i idarenin cümLelıi 
hükümetin makMd-ı madelet
perveri6ini tatbike mecbur olmalıdır. 

Binaenaleyh e6a6Lı bir tenilikat 
icralııyla behemehal bütçeyi 
tevazün. 6anayi ve ticaret ve 
maarlbl terakki ettirmelidir. 

Hükümet hakikl olarak halka doğru 
eller-i teceddüd gölltererek kanunu 
her taraba hakim kılmalıdır ve bazı 
mahatLerdeki cebabir ve 
mütegallibenin nilbuzunun kelır. 
bukara-yı ahatiyi zulümden ve adeta 
ellaretten kurtarmak. a6ayt~ -i 

dahiliye ve 6iya6et-l haricıyeyt dahi 
gayet metin bir 6urette takrir ve 

HGkOmet her yerde yeteri ı ve batımsu &llrevlıler çalı~unnalı. 
mrsll'k w gtlrev ya~ m ı az çok lekeli olanları l~ten 
ulakla~tırmakla blrl•kte cezalandırmalıdır. HGkOmel her 
ınınan adalet• yrıine ıı~tırmekton $orumlu ve v•ınetım 
nraçlarının rarrı.ımı hDkOmctln adaletsever1lk amacını 
uygulamaya zorunlu olmalıdır 

Dolayısıyla kil ki O bır yeniden 6rglltlenmt-ye glrl~llerck bDt~e 
denkle~tir lmell, end stıl. tıwet w- et um herletllmel dir 
HQkOmeı cerçekten halka dotru yen kler yaparalı vasayı 
her tarafa qemen kılmatıdır ve bazı yerlerdeki b.lslucı ve 
zorbalann etkisini kırmak, yolı.sul halkı zuıDmdl'n ve köle! te 
benzer bit durumdan kurtannak. iç dıuenl ~dı~ sıvasl'll de 
ııavl'l satt:ım b ı biçimde satlamak w suçluları $lddetlc 
(ezalandıkrmak yoluna gltmeUd r. SözDn llzetı, tmaneU 
l~b lenc ve ll&ılenene nı mc k ~ntıt. 

ı Mayısıpu 

temin ve mücrimleri ~iddetle tecziye 
eylemelidir. Hula6a-i ketarn emaneti 
ehline ve alakadarana tevdi etmek 
me~ruttur. 

Ankara t Maytlı 338 
Baye.ıid Mebu&u 
Süleyman Sudt 



8AYAZIT MiLLETVEKiLi 

ŞEVKET (BAYAZIT) BEY 

lı884 Dotubeyazıt - •9431 

Rüşliyeyl bıtırdikten sonra ıgoı 'de 

Bayazıı livası yazı işlerinde katıp 

olarak devlet hiımetıne girdi. 

Çeşıtli memurıyetlerden sonra 

ıgı8'de Boyazıt Sancagı Tahrirat 

Müdürü oldu. Mı.itarekeden sonra 

bu görevınden ayrıldı. ıg.!o'de 

Bayazıt'tan ınıllervekili seçildi . 

Meclis'ın bagımsız üyelerindendi. 

1923'te siyası yaşamı sona erince 

Jstanbul'a yerle~ıı ve nakliyat 

komısyonculuguyla ugraştı. 

Ceııap: 

MiLLetin te~ne olduğu adaletin 
tevziine ve bilbilL tatblklne. ruh- ı 

mtlletten doğmu~. grllugt~tan 

miıberra bır hükümetin tee66ü6üne 
vabe6tedir. 

Ankara 25 Şubat 338 
BayezLd Mebwu 
BayezLdli Şevket 

, 
~~i 
~ .; 

~ 

Ulusu n dön ııozıe bekledilli <~daleti n dafıtılmasına Vf 

evtem~el olarak uygulanmasına. ulu!olln ruhundan dotmu$. 
kın VI!' hıledıon aıınm~ bır hDi:ümeıın kurulmasına ha~lıdır. 

3!i Şubot ı922 
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BiGA MiLLETVEKiLi 

HAFIZ HAMDİ (DUMRUL) 

BEY 

lı879 Ayvacık (Çanakkale) - 1947! 

Ilk ve orta ö~renımını 

ınemleketınde tamamladıktan 

sonra Istanbul'da Fatih - Tophane 

Medresesı'nı bıtirerek nıuderrıslık 

ıcazeıl aldı . Ayvacık"ta ıarımla 

u~raştı. ıqıo"de Bıga "dan 

mılletvekıli seçıldi. Ikıncı Grup 

üyesıydl. 1923"ten sonra yenıden 
milletvekili seçilemerli ve 

yaşamını memlekeıınde slirdurdu . 

Cevap: 

Ulum ve maaribin ne~r ü tamimiyLe 
6anayt ve lktiMdiyatımızın 
inkt~a~ına vabe6tedir. Ancak bu 
6Urette miLli mücahedemiz 
6emeredar olabilir. 

26/6/38 
Biga Mebu6u 
Hamdl 

"' '\...~'" _,;~/./),) ,.) 

~_,...,~ 
4?" 

Blllmltrın ve l't llmın vanınla)tınlmasıyla endUsırı V1! 

ekonom!mlıln gcll~mrslne bathdıt. Ulusal sava~ımımııın 
anrnk t>Ovle veıııııtl olabılir 

:16.6.J9Z2 



BiGA MiLLETVEKiLi 

HAM iT 

(I<ARAOSMANOGLU) BEY 

(1886 Isparta - t96ıl 

Ilk ve orta ögrenı mın ı Isparta 'da 

tamamladıktan sonra Istanbul 'da 

Hukuk Mektebı'ni bıtırdı. Hakımlık 

ve savc ı l ık görevlerinde bulundu 

Çanakkale savcısı iken 19ıo'de 

Biga'dan milletvekilı seçild ı 

l stık lal Mahkemesı üyesi oldu 

Meclis'ın bagımsız üyelerındendi. 

1923' ten sonra bır daha 

milletvekili seçilemedi ve 
Isparta'ya dönerek ölünceye 

kadar avukatlıkla ugraştı 

Cevap: 

İ6tikldl camıanm hakk-ı 6iya6i6idir. 
Heyet-i içtimaiyemizde rükn-l a6Ll 
köylü ve çitt"çldir. Bugünkü Türkiye 
bu iki manzume-i içtimaiyenin 
lehçe6iyle arz-ı 6iyQ6et ve mevcudiyet 
eder . 

Binaenaleyh bdi6-i hald6 ve l6tiklal 
olacak olan dava-yı hazır-ı 

miLLimizin gayelerinde mündemiç 
6emeratm lktita~r için hayat-ı 
6lya6iyemizin temel ta~ını te~kil eden 
köylü. ve çitfçinln temin-i rebah ve 
6aadeti ve bunların mevkubünaLeyhi 
olan ikti6adlyatm tanzim ve hazain-i 
tabiiye-i memleketin tenmiye6i ve 
haMaten emr-i maaribin ihtiyac- ı 
a6ra göre ne~r ü tamimi ve ne61in 
yeni cereyan-ı medeniyete elveri~li 
bir aklde-l lçtimaiye ile miicehhez 
olarak ihzô.rı i6tiklal mücahedemizin 
6emeredar ve beyizdar olma6ının 
~erait-i e6a6iye6indendir. 

Ankara 23 Ni6an 338 
BigaMebwu 
Hamid 

,~ · 1 
/~ '~'"'/.~-"-' - 1:-"'.s-:~u~• 

;,;, :;ı)';~:.-- . ;..A,, :, ..• • . . 
• • ~J '--·. 
,(.•.; ' . 

.;-:v.;J*u"'.-.- -~ /.(.J;·~.::Jı'.:.., , . 
~;v~, ~,~ı;, ...,: · ~N" . ... I 
;,'f~i;jl~.,·;,~ j-:~~:;:;. ,· ""'~' 
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~~"'.·~~:.:V: .f/. ,,:,,.:..,41~.) 

•. l A . t ,.ı , ._1 1 
• , ; ·. • 1 

>_,.. ""ı... :,ı, ...v r ~ı/ ,~-: H;ı 

BaAım~ıılık, toplumun siyasallıaktıdır. Toplumumutdi 
ı emel ote. köylu ve ~iftçıdıı. Bugıml<u "TıJrkıve bulkıtoplum 
Ulb~kasının dlhyl~ slyasetlnl ve varl t•nı ortaya kov;ır 

O nedenledir kı. lwrıulıı$ ~ ba(ımsczbp soıuretl!k ola" 
şımdiU ulu!>i!l davamızın •maçlanndıı lçrrilmı~ bulunan 
veılmlerın dfV$ir ilmc~ı ıçın sıyasalyaşamımızın tem.ı Ul$ını 

oluşlur an kôyiO ve çllt~•nln refah ve mutlulutunun 
sağlanması ve dayanagı olan ekonomının du.zenlenmesl 
memltl<Nın dotaı kııynakla,nın nemaland•rılrnas• ve 
(iz ellikle etihrn IŞIPtıntn ÇBltn se•eklerinP &öre 
vuygınlaştııılrnası ve lbugOnkü genç) kuşağın yenll!ygarhk 
at ımıarına elverişli bir ıoplıımYI inarıç sistemıyie don;ınmış 

olarak haıırlanması bat•m~ızl•k SBVa$•mım•zın verimh ~~ 
bolluk getıncı olmas•nın ı~mel k~ullanndandır. 

:ıJ Nlsıın 2922 

:::: 
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BiGA MilLETVEKili 

MEHMET (DiNÇ) BEY 

lı873 Ezine (Çanak kale)- • 9sıl 

Ruşııyeyı bı tırdıkten .sonra 

ıt38g'da devlet hıznll'tıııe gırdı. 

Adlıye, tapu daırelerı, beledıye, 

tıcaret ve zıraaT odalanııda Çl'Şitlı 

mcınurı~et görevlerinde bulundu. 

Noterlık ve dava vekılllgı de yaptı: 

bır yandan da zeytın tarım ve 

tıcaretıyle ugraştı . ı9ı3'ıe ll Genel 

Meclısl ve Daıını Encuınen Uyesı 

oldu. ıgw'de Bı~a'dan nıil l e ı vckılı 

::.eçi ldi. Meclis'in ba~ımsız 

Oyelerındendı . ı9ı3 ve 19ı7'de Sıga 

ve Çanakkale'den seçilerek 

mılletvekılligınl surdurdu. ı93ı'de 

mılletvekillı~i sona erınce 

meınleketıne döndü ve ölunceye 

kadar ıarıın ve ıleareıle u~raştı. 

Cevap: 

Suatinizin cevabı sözlükterin 

numara6ına söre deği~ir. Bence o 

6aadet yolların yapılma6ına, 

makinelerin kurulma6tna 

mütevakkıbtır. Yollar yapılmalı. Zira 

doktora. mektebe. tarlaya. 

~abrikaya. mağazaya. pa.:ara. 

kom~uya. 

cepheye hep yoldan gidilir. 

Makineler kurulmalt. Çünkil havada 

uçanlara yerde ko~anLar eri~emez. 

Onlara eri~mek yerlerin 

durulma6ına. vakitterin kt6ılma6ına 

ııcibe6tedir. 

Türkçe bir darb · ı me6el var "alet 

i~ler el öğünür" bunlara ~unu da 

ilave ediniz "emniyet". 

2 2 Mart 38 Ankara 
Biga MebU6U 

Mehmet 

~ ... /:-Mit.~At:/~~tl~~ 

/.J);./C • ..;....~~ ti.AI~ • ... .. ı-~ ı!: 

. ,...:»~~u.,,; 

1 ~ ( o, ;Ju , ~; . J'+.~.AI..ı. 
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Sorunuzun yanıtı &öziOklerln numarasına göre dPtlşir. 

Ben<t', o mutluluk yol14rın ylp•lmasına. makint'lerin 
~urulma~ına ba&hdır. ÇUnkU doktora, okula. tarlaya, 

fabrlkay3, ma&araya, paıara. kom$uva. cepheye hep yoldan 

gıdıllr. 

M.lkıneter kurulmalı. ÇUıtkU havada uçanlara 'f\'rde ko~ nı,. 

t'li~meı. Onlıra er~ITit'k, yerlerin durulmasına, v.ıkıUerln 
kısıtmasına baitlıdıı. 

TOrlıçfde blr dfYI~ v.ır: "Alet~~ tl öjtDnDı. • Bunlara ~nu 

da eklf'llnlr "ıı:Ovenlık. • 

:nMtırti9U 



BiTLiS MiLLETVEKiLi 

ARiF (ÖZDEMİR) BEY 

lı88s Bitlis - 1948l 

Biılıs Askeri Rüşliyesı'nı 

bııirdikten sonra 19o3'ıe polis 

memuru olarak devlet hızmetine 

girdi. Komiser ve polis müdurli.igü 

yaptı . 19ıo'de Bıtlıs'ten 

milletvekili seçildı . Meclis'ın 

ba~ımsız üyelerindendı. 1923'te 

yenıden seçılemeyince 

memleketine döndü. ıqı6- 1933 

arasında Biılıs Belediye Başkanlıgı 

gorevınde bulundu 1946'de 

Bıtl ıs'ten yenıden milletvekili 

seçildi. Bu görevını sürdürürken 

17 Kasım 1948'de vefat ettı. 

Cevap: 

Mücahedatımızın bey izdar ve 
demeredar olabllme6i adrtn kabul 

ettiği hikmet-i edadiyeye göre 

hakimiyetin blld kayd~art mitlette 
iMikrarına mütevakkıbtır. Saltanat 

ezici bir tahakkümdür. Mani-i 
inki~ab ve terakkidir. 

Kendi tradedine 6ahip olmayanlar. 
devk idare edilenler yanit~ akıbete 

de devk edilirler. Bunun için milletin 
bila kaydü~art hakimiyeti edadına 
ibtina edecek bir idaredır ki 

mücahedatımtıt beyizdar ve bihakkın 
demeredar eder. 

Ankara ıB Şubat 38 

Bit Li4 Mebıuu 

M . Arit 

Sava~ımımızın bolluk getiıle ı VI! v~rfmll olabilmesi ça!ın 
kabul eniQi ıem~l fel5efcye &öre. egemenUtın ltarar!l bir 
bıçimcıe k.lyıi51Z şartsızulusu kalmasına buğltdır. Salr~noll 

eıld bir baskıcıhktır. Gelişmeye ve ilerlemeye enı:eldlr. 

Kendi ostemlne sahop olmayanlar. yöneltolen ve yfinetılenler 
yanliş sonuçlar• yöneltilirler Bunun için, ancak ulusun 

1\ayıısır )att~ıı tgemenliQitemelme daydnacak bir yön.ılm 

savaşımtmrıı bolluk gehrici ve verimi kılar. 

18 $Ubot 1922 
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BiTLiS MiLLETVEKiLi 

DERViŞ (SEFÜNÇ) BEY 

lı88o Bitlls - ı9wl 

lıkokulu bilirdıkten sonra tarım, 

hayvancılık ve tıcareıle u~raştı . 

Birıncı Dunya Savaşı'na topladıgı 

milıs guçlerlnın başında katıldı 

ı92o'de Bıtlis'ten milletvekili 

seçildı Meclıs'in bag,ımsız 

uyelerlndendi ıqzj'te 

nıılletvekıllı~ı sona erdı. Bır sure 

Sason Kaymakamlıgı görevınde 

bulundu. Daha sonra 

Dıyarbakır'dakı Umumı Müfenışlik 

emrınde çalıştı . 1934 başında 

hastalanınca bu gorevınden 

ayrıldı ve Bıtlıs'e döndu. 

Ölilmunden sonra aılesı Sefi.ınç 
soyadını almıştır. 

Cevap: 

MemLeketin muhtaç bulunduğu 

maaribln <Urın icabatma göre 

tamimi ve lktit.adiyatımızın tam bir 
ink~aba mazharlyett tle kabil 

olacağı kanaatindeyim. 

Ankara ıs/ 4/38 
Bitti& Mebıuu 

Derv/4 

Mfmıekel rrııın ııereks nd lll tl m ç•lın &frtkıe ne 
uvııu~ olarak v;ıvııması YI' rl«ınom rn l n tam bir & meyr 
erışllr ımeslyle olabileec kanısı dayım 

~5.-ı.ıg:ı:ı 



BiTLiS MiLLETVEKiLi 

HüsEYiN HüsNü 

(0RAKÇIOGLU) BEY 

lı887 Bitlls- 1947! 

Bıtlıs' te Askerı Rüştıye'yı 

bııırdikten sonra Genç Sanca~ı 

Tahrlraı Kalemı Kaııbı olarak 

devlet htzmeııne gırdı . ı9ı7'de 

başkatlplıge yukseldi. ı92o'de 

Biılıs't en mılleıvek i lı sC'çıldı . 

Bırincı Grup uyesıydı . ı9ı]'ıe 

m1lleıvekıllıgı sona crınce Ankara 

Imar ve lskan Mudürli.ıgi.ı'ne 

atandı . ı9ı4 - ı933 arasında çeşıtlı 

ılçelerde kaymakamlık görevınde 

bulundu. Emekli olduktan sonra 

Elazı~'d;ı k1tapçılık yapıı . 

Cevap: 

Halkın bigane-i ahlak ve ıçtimalyatı. 

~ah6i menbaat zihniyetiyle 

müteharrik bir ~irketin enmuzec i 

hodgcimane6i olan Bcibıalt anane ı 

1dare6ının hedmiyle retah ve 6aadet

i ahlak ve irtimatyat- ı halk ile 

cidden müteha66i6 ve alakadar. 

muamelat1nda bugünkü e~kcil-i 

kırta6iyeden mütecerrid bir tarz 1 

6Uhuletin e6a6atına halkçı bir 

manzume-1 ıdare ıkame edilmek: 

Seyl i huru~ halinde memlekete 

tehacüm eden garp ebkcir 1 

medeniyetinin tuban ı i6tila6ından 

kurtulmak -gerek sarbın n~h-ı 

mii6tevliyane6tndeki kuvvet ve 

kudret. gerek milletimizin kabul-i 

temeddim yolunda gö6terdiği 

kablllyet kar~ı6ında muhal 

oldu~una binaen hayat-ı 

i6tiklalimizı parçalayacak, 

millelimizi duçar-ı e6aret edebilecek 

bır i6tlla -yı cebriye maruz 

kalmak6ızın 6i)a6eten. ikti6aden 

mevcudiyet- / miltiyemlze 6adık 

olduğuna kani bulundusumuz 

Avrupa manzume-i düveliye6inden 

birinin de6t-i vttak ve muhadenetini 

bi'l-kabul bu menabi-i muhadenet 

ve 6erveı lle sarbın bedayi-i büntin 

ve 6anayiinden - i6tiklal-i 

ikti6adimızt rencide etmeyecek 

6urette- i6titade. 

Binaenaleyh memleketi tam bir 

inkl~ab - ı tkti6adı ve maliye. halkı 

6ervet ve retah ı daimije mazhar 

kılmak 6uretiyle gö6terilecek dahili 

ve harıcı kabillyet ve kiya6et-i 

idariye ve 6iya6i.}e ile mümkinii ·ı 

hU60.ldür. 

Ankara 20 Şubat 38 

Bltli6 M ebU6u 

Hweyin Hwnü 

:to Şubat 1f1:t:ı 

r 
ı: .. 

Cı 

c: 
r 

... 

71 



il 

BiTLiS MiLLETVEKiLi 

RESUL SITKI BEY 

lı86) Birlls- 19Z4I 

Sıbyan Mektcbi'nı bıtirdıkten 

sonra. özel ö~reımenlerden ders 

oldı . ı88o'de devlet hizmetıne 

gırdı ıgıı'de Bıtlis Genel Evrak 

Muduru, 1914' te Nurus Muduru 

oldu Bu görevını surdururkım son 

Osmanlı Meclıs-ı Mrbusanı'na 

Bıtlıs' tl'n nııllctvekılı seçıldı . 

Meclts'ın fnıılıyetlerıne ara 

vernwsı uzerınc Ankıırn'dnkı 

TBMM'ye kntıldı . Bırınci Grup 

uyeslydl. ı9ı]'ıc Bitlls' ten yeniden 

ınıllctvekılı seçlldı. Bu görevını 
Slirdürurken 30 Agusıos 1924'te 

vef;ıt eııı 

Cevap: 

MemLeketimizin mader· ı &ünün ve 

6anayi oLan Avrupa 'ya civariyeti 

ahatimizin tekcim illa ı - ı a6riyeye 

kar~L gö6terdigi meyelôn ve 

kabtliyetl derpi~ edUerek bu 

tekemmül<it ı medeniyenın lktt6<ıd ı 

miLLimizin mütee66ir olamayaca k 

6Urette memleketlmlze kabul ve 

tdhaliye menôbi-i tabiiye-i 

memleketin tam bir inki~aba 

mazhanyetiyle kabildir. 

Ankara fS Ni6an 38 

Bitli6 Mebwu 
Re&ut Sıdkı 

Memleketimizin bılimlerfn ve endOstrlnln anası olan 
Avrupa'ya (<otrafya olarak) ynk•nlıtı. halkımızın ç~J,da$ 

St'll~melcre &Osterdi!l etllim ve vtı~nck göıKnondt> 
tutularak, bu uygar ilerltmelerın ulu\111 ekonomimlzl Ulıu 
etkılemevec~k blçlmd~ memltktllmlze sokulmasıyl.ı , Olkfnin 

doAat kavnaklarının lam bir aell~m~ erl~lirllme~lvl~ 

olanak !ıdır. 

•s N/un ı9:1:1 



BiTLiS MiLLETVEKiLi 

SADULLAH (EREN) BEY 

lı867 BitliS - 1933! 

Sıbyan Mekıebi'ni bitırdikten 

sonra. özel ögreımenlerden ders 

aldı. Daha sonra devlet hızmetıne 

gırdı. ıSBı'de Biılıs Bidayet 

Mahkemesi Ikinci l<.atipligi'ne 

atandı 1897'de adiiye örgütünden 

ayrılarak nufus memuru oldu. 

1912'de Meclıs·ı Mebusan'ın ikinci 

dönemıne Bitlis'ten milletvekilı 

seçildi. Meclıs'in reshinclen sonra 

Bitlıs·e döndü. Sivas Kongresi'ne 

Biılıs delegesi olarak katıldı ve 

Heyet-ı Temsilıye üyesı seçıldi 

Son Osmanlı Meclıs·i Mebu.sanı'na 

Billls'ten seçlldl. Meclis'in 

toplantılarına ara vermesı üzerine 

Ankara'daki TBMM'ye katıldı. 

Mecl ıs'ın ba~ımsız üyelerındendı 

1923'te mıl l etvekillıgı sona ertnce 

Bı ı lis'e yerleşti Ölümünden sonra 

aılesı Eren soyadın ı almışt ı r 

Cevap: 

Memleketin her taratında temin-i 
a6ayi~ ve hükümetin her daire ve 
~uabatmda tevzl-i adalet ... 

Maarib. 6anayi, menabi i ziraat. 
ticaretin terakki için yine her 
tarattan 6eyyanen mekatib kıi~adı 
ve mevcud medari6ln lhyci6ı, 
zlraatin tek6iri için makine ve cildt-ı 
cedtdenin celbiyLe tevzii mümkün 
mahallerde ~ımendiber. diğer turuk 
ak6amında da otomobıl ~Leyecek 
derece ve 6urette ~o6eler ın~a6ı ve 
bir debaya mah6w olmak üzere 
bankaLardan müna6ip taka6itLe 
zürraın tohum ve ihtiyacat- ı 

6aire6inin tehvini için de i6titaatları 
miktarmda bild-menuaat para lkrazı 
ve vahdetin teminiyle aı. zaman 
zarbında miLLetin terakki edebileceği 
ve mak6ad-ı mıtlinln bu ~erait ile 
hwul bulacağı kanaatindeyim. 

28 Kanumuani 39 
BitU6 Mebu6u 
Saduttah Fevzi 

Meml~kcton heı vanında dDzcnln satlanması ~~ hOkQmetın 
heı daıreve dalında adalet da~ıtılnıası ••• 

Etitlın. e11dOstıl, ı~ııının yararlaıı, ılearelin Ilerlemesi Için her 
ldraftd eşılllkle okullar açılması v .. şimdi varolan 
rnedreseterın canlandırılması. farımın çotaltılmasııçln yeni 
ma kı ne vl! il~ll•ıın getlrtilrmısl~leo datıtllm.uı, olabileerk 
ytrlerde demiryolları, dığer yerlerde oıomobıll.$1eyecek 
deıete ve biçımde karayolları yapılması w bır kerelık olmak 
üı~rl' bankalaıdan uygun talr.slllerfe çiltçll~rin tohum ve 
dlğN ihtiyaçlarının kol.ıy kar~ılanması Için. kapasıleleri 
oranında çıkarsıı (faizsızJ ödunç para verılmesı ve birlıgin 
saQianmasıvtıı kısa sO red e ulusun IINieyebil!!cetı ve ulusal 
amacın böylelikle gerçekle~etetl kanısındayım. 

28 Ocaks923 
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BiTLiS MiLLETVEKiLi 

VEHBi (ÖZTEKİN) BEY 

lı888 Bitlis - •9631 

Bıtlıs Askerı Rüşııyesı 'ni 

bitirdikten sonra ı9o6'de 

Posıa-Telgraf Idaresi'nde devlet 

hızmetine girdi. Çeşitli yerlerde 

posta memuru olarak görev yaptı . 

Bırıncı Du:nya Savaşı'nda askerı 

posta merkezıne atandı . ı9ıo'de 

Bitlıs'ıen mılletvekılı seçıldı. 

Birincı Grup üyesıydi. ı9ı)'ıe 

mllleıvekilli~l sona erince Ankara 

posta havale baş ıneımırlu~una 

arandı 193o'de emekliye ayrılarak 

Biılis'e döndü. 

Cevap: 

Ankara ı/3/38 

Te~kilat ı ttıatıiye Kanunu'nun 
tamamen tatbıkine yani hakimlyetin 
bila-kaydü~art millete tevdiine 

mütevakkı~ır. 

Bttıltı Mebwu 
Vehbi 

"' · 

L. 

Anavasanın .:ı m olar k l'YS~ n mas na. van ı egemen ı ğı 
kııv•ı ~rı ıı ulusa vt>r ım•s ~ b.'ı~t aır 

1-.f.I9:Z:1 



BiTLiS MiLLETVEKiLi 

YusuF ZiYA (KoçoöLu) 

BEY 
lı88.ı Bitlis - ı 925l 

Bıtlıs Sultanısi'nı bilirdıkten sonra 

tıcaret yaşamına atıldı. Bir süre 

Maarif Müdürlü~ü'nde başkatiplik 

yaptı. 1920'de Blllıs'ten 

milletvekıli seçıldi lstikliıl 

Mahkemesi üyesi oldu. Ikinci Grup 

üyesıydl 1923'ıe Meclis dışında 

kalınca Bitlıs'e döndu 1925'te 

Dogu illerinde baş gösreren ısyan 

hareketınden sorumlu tutularak 

Bitlls Divan-ı Harbı'nde yargılandı 

ve idama mahkum oldu 14 Nisan 

1925'te ıdam edıld ı. 

Cevap: 

Ahlak ve manevlyatı bozulan. bir 
vehn-1 ahlaki ve içtimaiye duçar 
olan milletterin 6iyat.i inkılabatı 
t.unt bir kuyuya benzer ki bu kabil 
kuyular gün görmeden kurur. 

Mucahedatımııın beyizdar ve 
t.emeredar olmat.ı, ıt.lah-ı ahlak, 
i 'La-yı maneviyata mütevakkıbfır. 
Bunun için birinkılab-ı içtimal ve 
hakikiye muhtacız. MiLLeti ~ahika-i 

inhlnanın kenanndan kuraranLar 
bu inkılab-ı içtimal ve hakiki lledir 
ki hall-i muammaya muvaübak 
olurlar. Halledilecek muammanm 
düt.turu: bir~eyden zarar gören bir 
mevcut tekrar o ~eye yakLa~maz. 

Çerçevet.i: HiLabet vaz'-ı me~rü-ı 

mubecceline irca ediLebilir. Fakat 
at.ırLarm 6altana t-t 
mütehakkimet.ini kıran bir milLet 
tekrar o tahakkt'lme rilcu ettirtlemez. 
Teceddüd teceddüd ile kabildir. Ct.a6 
it.e t.ahlb-i haklki6ine bilô.-kaydü~art 

CNçeves halılelık kutlu ya!H!l konumuna dönO~ur ldıillr. 
fakat yt.zyıı arın basKıcı sai!Bnaıını ıören ıılı..s. yen dtn o 
basksya dllnduı lcmez Ye n~ me, anca~ ve~ ıeşmeyte 

olab r Esas se. ı:er;ek sahlbıne kayıtsız ,aıl>ız &NI 
v~ııttc.k egcme ı!J vcl<' leJJnden olu~n ~niN MN is' rde 
ı:crçekle$tJJmel< ve topıam•ktrr. 

rucu edecek hakimiyeti veklllerinden 
müte~ekkil milLet Meclıt. 'md e tecellı 
ve temerküz ettirmektlr. 

Vekıller milletm bihakkın biklr ve 
reyinden do§malt. hakim mana-yı 

kamiltyle hakim olmalıdır. Mebkure-i 
6iya6iye ve ictimaiye kavmiyet. 
miLLiyet et.a6ına de§LL İt.lamlyet 
camia ve rabıta6ma ibtina 
etmelidir. 

1Cavmıyet. milLiyet davalarının 
tebrik, tebrid tevlid ettiği em6al i 
tarihiye ve maziye ILe müt.bettir 
İ61amlyet e6at.ma ibtina edecek bir 
mebkürenin i6e yolu uhuvvet-i 
umumiye mabedine müteveccihtir. 
Bu bir inialaptır ki bütün 
inkılabatm maderidır. 

Mücahedô.tımııın beyizdar ve 
demeredar olabilme6l kanaatime 
göre bu kadere muhavveldir. 

Ankara t Şubat 338 
Bitti& Mebu6U 
Yu6ub Ziy a 

K nımca, sava~ n ımııın bolluk ıeıırıcı ve ve"m o ma bu 
y;ızgıva tıavaıe ed ıını~ ı 

ıŞubatıgzz 

-e 
E 
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BOLU MiLLElVEKİLİ 

ABDULLAH SABRi 

(AYTAÇ) EFENDi 

lı870 Oevrek (Zonguldak) - 1950] 

Dcvrek Rüştıyesi'ni bitırdikten 

sonra ve medresede ögrenim 

gördü. ı896'da müderrislık icazetı 

aldı. ıqıı'de Devrek Muftusi.ı oldu. 

Bu görevını sürdürürken. ıqıo'de 
Bolu'dan mılleıvekilı seçildı . 

Bırıncı Grup uyesıyd ı ıqıj'te 

nıllletvekilli~ sona erınce 

Devrek'e dönd(i. 

Cevap: 

BL&mi men en'ame aleynd 

KitabuLLah ve 6Ünnet-i re6ulullah 'a 

l'ti6ama mü.tevakkıbtır. Bu i 'ti6am- ı 

celiL ancak hazret-i ilm ü iliana 
mütevakkıbtı r. 

Itim i6e medari6-t kadime- i iLmlyeyi 
ve mekiitib-i kadime-ltıübhaniyeyi 

llıyd lLe hatıtl otacağını pek acı 
tecrübeler ile gördük ve ı~Lttik 

Tabtıllatı da ıs Nitıan 338 tarihli 
mütıvedde-i dctzfde mahbuzdur. 

t6 Nt&an 338 
Ankar a 
Bolu Mebmu 
AbdulLah Sabri 

C. Kitabultah 6Ünnet-i re6uLuLLah 'a 
i'ti6lima mütevakkıbtır. Bu l'titıdm-ı 

celit ancak tlme mütevakkıbtır. Itim 
meddri6-l ilmiye-i kadtmeyi ve 
melditib-i kadime-i tıübhaniyeyi lhyd 

Bin ytJrıftm tdtn Allah'ın adıyla 

Tanrı'nın kltabıyla Peygamber'In sünnetine sarılmay~ 
ballıdır. Bu yticc turunma ancak bıtlm ve kDI!Orlc olur. 

Bilim ın Ise n ncak eski Dilim m~drc~eiNinr ve eski d ın i 
okulları canl~ndırmakla ortaya çıkar.aAını pek ltı dr.nevlerlı
gördılk ve l~lu ık. 

Ayrıntıları da ıo; Nısan ıqn tarihli karalamamda 
butunmakladır. 

ı6NI:k1nı9U 

Bolu/ A. Sobrl 

Tanıı'nın Peygamberi'nin g~tırdlgı Tanır kitabına sarılmaya 
batlıdır. Bu yuce batlanma, ııncak bılıml~ olanak !ıdır. Bilim ın 
eski bılım medreselerini ve esl<l dı ni okUIIJıt canlandırmakla 

gerçekle~N~ini pek ;ıcı deneyimlerle gördOk. Eğıılm 

ile hiUtl olacağını pek acı 
tecrübeLerle gördük. Maart~lmlzin 
herhangi bir mektebi açmı~&a 
diyanet ve rnekarim-i ahldktan 
uzakltğını görmeyen bir zat 
kalma mı~ tır. 

C6a6en daire-t intihabiyemdeki bir 
kazanın birkaç bin lira tekalib-i 
mecbureterLe ancak onbir mektep 
açıldığından 130 karyeyi ihtiva eden 
o kazada 119 karyenin mektep6izliğl 
halkımızın ne&l ı atitııni. ümid i 
Ltıtikballnl cehle 6ilrükleyecektir. Bu 
gidl~le yüz 6ene geçtıe maaribimiz 
mekteplerini acaba tamamlayabilir 
mı. temeLta~ı atılmadan üzerine 
bina yapmak kadar güLünç blr~ey 
oLamaz. 

Ddrü 'L-hilabe meddrltıine gelince 15 
veya yirmi medre6e ile bu kadar va6i 
mülk-i 06manfnin ILm ü t~anı 
rnekarim-i ahlakı ikti&ô.b pek 
mü.4kildir. 

Cvvela maarib yuvatıı olan Ddrü'L-

~., ,_ 

#,. 1 •' ~· ....... ı.. ıL.-.'./ ,'; .ı,_..-:t...t:1 "'c.:.., 

1\rgili/JmOzUn ~çııgı hl!ı okulun d ın ve ahlak &ıllellltfnden 
uzak kaldıAını göımeyen bir kişi kalmamı~tır. Kaldı ki, tı.onlm 
seçlm bi!lgcındekl bır ılçede blrl•aç bın lıra ıutan zorunlu 
vergılerte ancak ıı okul açıldıgından ı 30 kovu olan o ilçede 
119 köyUn okulsuzlutu, halkımızın sonrııkl kuşağını, gelecek 
umudunu bilgısizlı~e sOrUkl~yocekl•r. Bu &ldi~le yOtyıl 
se~e, ejitim oraUtOmnz olıullarırıı acab.J tamamlıyablllr mi? 
Temelıa~ı atılmadan u.stune yapı yapmak kadar gOiünç bir 
ş~y olamaz. 

(lsıanbuı'dakll Darlilhllale medresel~rlne gelinttı ıs va da 20 

me<!re!>e ıle bu kadar genış Osmanlı ulkesınln bilim V~ klHıüı. 
lyı ahlak edınmesl pl!k gil(tfiı. 

Oneelflde ejitlm yuvası olan Darulhılafe medrneltorın•n 

genel gıderlerinın eşitilk ve adalete uyularak 
paylaştınlmasıyla bıhm medreselen oAretmenlerıne verıllp 
daj!ıtıtmasından sonra. bilim ml'dresPlerı öğrencMrıne 
dUnyev verim (kaıanç) ~aaıanması Için etkill6rl'ndlrmeler 



hilabe medre6elerınin ma6arib· i 
umumiye6i.)lle te6avi ve adalete 
ria.vetle bi'Hak6im medarı6 · i ilmiye 
müderrı6inıne ııa ve tevzi'derı 6onra 
medari6 · i ilmiye talebe6irıe 6emere-i 
dün)eviye temıni için te~ı:ikat· ı 

müe66ire icra6ıyla ilmin. irb'anın . 

rnekarim-i alılakiye6inin e6a6ını tam 
mana6ıyla vaz'ı lazımdır. 

Saniyen i~bu mütalaa-i ka6ırl nazar· 
ı in6aba alınır ve bu garip yurdun 
i6ttkbal ümitleri bulunan evlatları 
züldH berrdk- ı ilm ü irbanla 6irdb 
edilmeleri nıyet i 6ahiha6ında 
bulunulur6a bUci fbate i zaman 
hemen nıüteha6616 sayur ulemônın 
miitaLaatma müracaatla 6aadet i 
ddreyne mazhartyet e6bdbmın 
i6tikmdlt zimmetimize terettüb eden 
bir borçtur. 

Ve'l -emr veliyyii'l-emr e&erıdim. 

ıs Ni&an 338 
Bolu mebwu 
AbduLLah Sabri 

yapılmasıyla l>llımın, kQlıOrDn, ıviahiakın temeiiP.rınln ıam 
anlamıyla verle~ıırılmesJ g~reklldır. 

Ikınci olarak, bu kı5il slirU~ l!l$ana gbt önOne alınır V~ bu 
BM Ip vurdvn srlttfk umuıları olan 1ocukların bilim ~e 
kiilıur Un ~af ve temlı &uyuyla sulanmalaıı gerçek nıyetl 
gösterıtir se. hiç vakit yJtırrn•d•n hern~n uıman v• ~alı~k.ln 
bllginl~rin &ör0$1eılne b3$VUrul.lr&k her Iki dOnyada 
mutluluta erl$me voll4ımın tııııırlanması 05tümnıe dil$tn bir 
borçtur. 

Buyruk sahfbl olanın buvıutu uvarınca, eltndım. 

ıs Nison 191:1 

Noı: 

uvcuıam.ıda h~ bir 1$f varamadıtını göstr.re<e&lm blUm 
medreseleri tOzOtOnUn yQrOriOktrn kaldırılması ve yerine 
daha yararlı. daha kırmıy~h ve l<apsıımh bir tOzOk yurtması 

Ham~: 

Bilbill hiçbir i~e yaramadığını irae 

edeceğim medarı6 · i ilmiye 
nizamname6inln meri.}yetren ı6kat 

ve yerine daha enba · daha i hatalı ve 
~umüllü bir nizarnname kaleme 

alınmak Lüzumu badı- ı tah~i.;e 

kılındı. 

gereli. bu notun nedenı oldu. 
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BOLU MiLLETVEKiLi 

FUAT (UMA Y) BEY 

lı885 Kırklareli - •96ıl 

Ilk ve ona ö~renımını Kırklarelı ve 

Gümulcine'de tamamladı. 191ı'de 

Istanbul'da Tıbbiye'yi bıtırdı . Önce 

Kırklarelı sonra Bolu'da hukumeı 

tabıplıgı görevınde bulundu. 

ıgıo'de Bolu'dan mıliNvekılı 

seçıldı . Bırincı Grup uyesıydı . 

192ı'de Himaye-ı Etfal Cemiyeri'nın 

kurucuları arasında yer aldı . Bu 

kurumun 36 yıl başkanlıgını yaptı . 

19u'de bir süre Sıhhıyc ve 

Muavenet-i ıçıımaiye Vekıllı~i 

gorevınde bulundu. ı9ı3'ıc ABD'ye 

gıderek Hımaye-i Etfal Cenııyetı 

ıçın önemli miktarda yardım 

topladı . 1923'ten 1950'ye kadar 

Kırklareli'nden aralıksız 

ınılleıvekılı seçıldı . Mıllı Tasarruf 

Cemiyetı. Tayyare Cemıyetı ve 

Hımaye-ı Etfal Kadın Yardım 

Cemıyeti'nin kurucuları arasında 

Yl'r aldı . 195o'de CHP'nın ıktıdarı 

kaybetmesı üzerıne sıyası 

yaşamdan çekıldı . 

Cevap: 

Sthhi ve irtlmal dertlerimill te~hl6 ve 

tedavi lle. 

9 Cytüt 38 
Bolu mebw u 
KırkldU~eU 

Doktor Fuat 

' 

/ 

Sıhhf ve ıoplum~l dertl~rlm zr t~ s ve t~avi lle. 

9 EyfDI J92:1 



BOLU MiLLETVEKiLi 

NURi (AKSU) BEY 

lı857 Allbe Çırpanlı (Bulgaristan) 

- 19)01 

lik ve orta ögrenımını 

memlekeırnde gordü. ıBn 

Osmanlı - Rus Savaşı 'nda aılesıyle 

lstanbul'a göç ettı . Mal1ye 

Ne1areıi enırınde devleı hızmeıınc 

gırdı . Düıce'de Mal Mudürü Iken 

bu görevinden ayrıldı ve Duzce 

Beledıye Başkanı oldu Mılli 

Mücadele yıllarında bır ara 

Gereete Kaymakam Yekilll~1 yaptı 

ı9ıo'de Bolu'dan mılleıvekıll 

seçıldı . Birınc1 Grup üyesıydı. 

1923'te mılletvckıllıgı sona erince 

Düzce'ye yerleştı ve ölünceye 

kadar ticareıle ugraşu . 

Ölürnunden sonra aılesı Aksu 

soyadını almışıır. 

Cevap: 

t -Sunu~-ı münevvere halkı idare 
edenLer mebadi ve e6a6ata tam 
mana6tyla yapı~ıp i6lamiyete ha6 
ttiicadiyatı ona müe66e6 ahlakıyatı 
ondan mütevellıd tçtimaiyatı ondan 
doğan 6iya6iyatı vukub· ı tam ile 
hıUn-i tatbıke mecbur olmalıdır. 

2-Millete hiç vakit ziyama meydan 
kalmamak üzere hemen tah6il-i 
ibtidat vermell bütün ve6ait i 

mevcudeden hatta mütekaidinden 
blle i6ttbade etmelidır 

3-emniyet ve a6ayt~L bihakkın temin 
her i~te hak ve hakikati hakim i 
mutLak kıtmalıdır. 

4-Harici 6iya6etl hü6n i idare ILe 
gaile-i hariciyeden ma6un millete 
liiakal yarım a6ır devam edecek 
iMirahat zamanı temin etmelıdlr 

s -Bu e6a6Lar üzerıne millet 
ikti6adiyatın her çe~idine ait 
ihtiyacat- ı 6atre6ini temin ve 

ı Aydınlar sınıfı, halkı yön~tenıer i!lt~ vt temellere tam 
anlamıyla y;ıpışıp,l~lamlt!a ISzgO jnançll!rı, on~ dayanan 
anlakı. ondan çık.'ırı toplumsııl vaiamı, ıırıdan dot.ın $ıyastl 
anlayışı~• tam bilgiyle iyı uygulamak zorunda olmalıdır. 

2· Ulusa hi' vakll kaybcllltmedPn lıtm~n ılkötr~nlm ~trmcll, 
(bunun Için) varolan bO ı tın araçlardJ n, h~ Ila tmtklllerd~ıı 
bile yararlanmalıdır. 

3 GOv~nllk W! aıll~nl bakkJyta satlamalı, hrr l$ıe hak lu llt! 
geıçeıtı mutlak egemen kılmalıdır 

4· Dış politıkııyı ıyıyıınetl'rtk dış sıkını lardan korunmuş 
durumda ulusa en az y.ııım y(izyıl ı;Drecek ıstirahat zamanı 
saflanmal•dır 

s· Bu temeller OstOndc ulus elonomln n her dalıncı. 
genoksln mlerinı bulmııı ı ve doyunnayı. dofal yllnelışle 
b~rıı ve sonu( olarak $lmdıkl sava$'m mııın bolluk eeı rkl 
lll! vt'rlml olması saa~nab !Ir. 

5 Hıulran 1922 

tatmlne 6evk- i tabii ile muvaıbak 
olur ve bi 'n-netice mücadele-i 
hazıramızm beyizdar ve 6emeredar 
olma6t temin edilebilir. 

s Hazi ran 338 
Ankara 
BoLu MebU6u 
DüzceLL Nuri SeLim 

-
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BOLU MILLETVEKILI 

MEHMET ŞOKRO (GOLEZ) 

BEY 
h869 8ola ~JU'- •9501 

Bolu Rüştiyesi'nl bitirdikten sonra 

Bolu Bldayet Mahkemesi 

Kalemi'nde devlet hizmetine girdi. 

Çeşitli mahkemelerde katiplik 

yaptıktan sonra ı9ıı 'de başkatip 

oldu. ıgı,fte ticareıle ugraşıp 

devamsızlıkta bulundugu Için 

açıga alındı . Dava vekililgi ve 

ticareıle ugraştı . Ittihat ve Terakki 

Içinde raal olarak çalıştı . ı920'de 

Bolu'dan milletvekili seçildi. 

Binncı Grup üyesiydi. ıgı]'ten 

1939'a kadar Bolu'dan aralıksız 

milletvekili seçildi. 

Cevap: 

ı-Ale'd-devam ne~r- i adalet i(:'in 
ıevkalade dikkat ve itinaya. milleti 
halen ve i6tikbalen ilim ve ir&anla 
techiz etmeye. 

2-Bizde ek6eriyeti te~kil eden 
köylülerimizin ikti6adi inki~a&ını 
bedeni 6ıhhatini temin için 
mütemadiyen 6a ·.v e.vleme)e ve bu 
dairede e6a6ı vaz 'edilen halk devlet 
ve hükümeti Te~kilat· ı C6a6iye6ini 
acilen tatbikat 6aha6ına koymakla 
halkın kendi kurduğu 6altanata 
muhabbet ve merbutlyeti nokta6ınt 
derpi~ ve takip etmeye 

3-Tekiimül-t tedrtci kanun-ı tabii6ine 
muhauı olma6ından dolayı halen 
taklidkcir mahtyetten çıkamayan 
Avrupa bel6ebe· l hukuk ve 
ikti6adl6ine meclubiyetten &eragat 
eylemeye mütevakkıbtır. 

Ankara 25 Mayu 338 
Botu Mebu&u 
Şükrü 
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ı- Adalet ~ayı stırdilrmeye olatanusın dıkut vr llzen 
sıısterme~. ulusu ~Imdi de ıctecekte de bıüm ve kult~rle 
donaımava. 

2· Bııde çotunlutu olu~ıur;ın kilyiOierlmlzln ~konorrıllt 
geli~meslnl. beden Sil!lıtını Sililamak Için sllrtıklf olarilk 
çalı~maya ve bu çerçevede tem~ll atılan h~lk llev!et ve 
Mkllmeıi anayasasını hemen UY8Uiamııya koymak!~ hatkın 
kendi kurdutu saltanata sevgi ve bailılıtını en linde tutmaya 
ve l1leme~. 

)· OerKe derece &elişme do !al yasasına ayluu olmasındın 
lltOrD. şımclltalıli4Hik nltelflinden çıqmııyan Avrupa hukuk 
ve ekonomi feMfeslne dDlkllnlükten vug~çmeyc batiıdır 

:ıs Meyıs tp:ı:ı 



BOLU MiLLETVEKiLi 

TUNALI HiLMi BEY 

lı87ı Eskicuma (Bulgaristan) -

19281 

Menıleketınde başlrıdıgı e~ııımını 
ı877 Osmanlı -Rus Savaşı'nda 
ailesıyle bırlıkte goç etıı,gı 
Istanbul'da surd!ırd!i Istanbul 
Fatıh Askeri Ruşııycsı'nı bıtirdıkten 
sonra ı88:;'te Askerı Tıbbiye 

ldadisi'ne gırdi. Askerı Tıbbıye'dekl 
ögrencilı~ı sırasında Gızlı 

Mekıepliler Dernegı'nın kurucuları 

arasında yer aldı. ı895'te Tıbbıye 
son sınıfındayken Avrupa'ya kaçıı 
ve Cenevre'ye yerleşti . ı896'da 

Osmanlı lhtılal Komıtesı'nın 

kurucuları arasında yer aldı. 
Burada Osmanlı ~azeıesını çıkardı. 
Cenevre Onıversıtesl Pedagojı 
Şubesi'nı bitirdi. ı9o4'te Mısır'a 
gıderek Kanun-u Esası ve Hak 
gazetelerınde çalıştı. ı9o9'da yurda 
döndil ve kaymakamlık görevine 
atandı. 1916'da Muhacırın Umum 
Müdürlü~u Sevkıyat-ı Haneiye 
Memurlugu'na aıanarak, savaş 
nedenıyle Turkıye'ye gôçen ve 
sıgınanların durumuyla ilgılendı. 
Son Osmanlı Meclis-ı Mebusanı'na 
Bolu'dan milteıvekılı seçildi. 
Meclıs'in çalışmalarına ara vermesı 
üzerıne Ankara'ya geçerek 
TBMM'ye katıldı. Birinci Grup 
üyesıydı. 1923 ve 19ı7'de 
Zonguldak'tan mılteıvekılı seçıldi. 
Milteıvekıltigı surerken 26 Temmuz 
ı9z8'de vefat etti. Başta Memış 
Çavuş Bilyuk Mıllet Meclıs'ınde 
olmak uzere çok sayıda 
yayınlanmış eserı vardır. 

Cevap: 

Suatinizin cevabını. belki otuz yıllık 
bir kararım. buna dair ne~rlyatım. 

geçen yıl -yazılmı~. henüz 
ba6tmlmamı4 ~manzum köy 
tiyatroları "nın ikinci6i ile. üçiincii6ii 
ile- "'Köylü, Meml~ Çavu~" vermi~ 
bulunuyor: 

(Halk dillnl kullanın kim: 

Derman bul6un her halk derdim! .. ) 

imdi: 

(ihtilal! .. Çocuklar! ... ihtilal!.. 

Cn önce: "Türkçe" de i6tiklcil!) 

Ankara, 22 İlk Kanun 37 
Bolu Mebwu 
Tunatı Hilmi 

1 .. ' : .s-.~, 
.. ~, !~~ 'J . • 
(j ·- ·, • ,"·~ı] 
f.-lr'-..-tt~,. '~ • •. . . .V_;. .:!Jı 

-tv ~lı(~, • _: -
-· (f ~, 

if 

Sorunuru n yanıtını, ~llr..i otuz vıtlılı b ı karanın, buna lli$k.:ı 
yayınlanm. seçen yıl yazılml$ h~nOz bastınlm1mı~ •manzum 
kllytlyatıoları"nın ıkincisi il~. OçuncO!>li ne (KöviO. Meml~ 
Çavu~) vcrmtş bulunuyor. 

rtıalk dılı ni kullanın kim: 

Ocıman bulsun her halk derdiml~) 

lmd: 

(D~vrlınt. Çocukl.ar'_ Devrimi~ 

En llnce. "TOrkçe"de batımsızlıld..,) 

:uArolü. ıgn 

Bı 



BOLU MiLLETVEKiLi 

YUSUF İZZET (MET) 

PAŞA 

lı876 Yozgat- t9zzl 

Küçuk yaşta yeıim kaldıgındcın ilk 
ve orta ögrenımını Daruşşafaka'da 

tamamladı . ı896'da Harbıye 

Mektebi'nı. 19oo'de Harp 
Akademısı'nl bltirdı . 19o;'de 
bınbaşı. ı9ıı'de yarbay, 191.4' ıe 

albaylıga yukseldı . Balkan Savaşı 
ve Bınncı Dunya Savaşı'na katıldı. 

ıqıı;' ıe tümgeneral oldu. ıqı8'de 
Kuzey Kafkasya komutanı olarak 
görevlendırıldi ve Kuzey Kafkas 
Hukümeıt nezdınde asken tcmsılcı 
olarak görev yaptı. 1919'da Bursa 
ı4 . Kolordu Komuıanlıgı'na 

getırıldı . ı920'de Bolu'dan 
milletvekılı seçıldı . Meclıs' ın 

bcıgımsız uyelerındendı. 

Mı lleıvekilligi sürerken, 
23 Temmuz ı9ıı 'de Batı Cephesı 

lhtıyaı Grup Komuıanlı~ı'na 
aıandı. Yunan ıaarruzunu 
karşılamak üzere Sakarya 
Savunma Cephesı 'nde 

duzenlemeler yapılırken ılerı 
haııakı Üçüncu Grup'un Komutanı 

olarak görevlendlrıldi . Sakarya 
Savaşı'ndan sonra Meclıs ' ıekı 

görevıne döndu. Mılleıvekıllı~ı 

sürerken 14 Nısan ıqıı'yı 

ıı; Nısan'a ba~layan gece 
Ankara'da öldü. Aılesı sonradan 
Met soyadını almıştır . 

Cevap: 

Mtılı i6Wdal mücahedemizin 
~eytzdar ve 6emeredar olma6t milli 
i6tiklal mücahedemizı kazanmaya. 
kazanabtLmeye mütevakkı6'ttr. 

24 Te~rinievvet 37 
Ankara 
Bolu Mebu.ıu 

Ju6uı luet 

. 
',..J ':i ._{ •p&- v ,ı.;:_ 1 ~:, .,..S.. ' 

~ "'"-' ·';.: . . - ...----;"'; . 
,--' ~-': ~\. \ - .J-· J"" ~, ; -

C/<J ' 

UluSlll baaımsızhk s.ııva~ımınm bolluk actlrıd ve verlmD 
olması ulusal bııtımsr.ılık s.ava$ımımuı kuanmaya. 
kazanabolm~ye bıı&l ıdor 

~ Elrlmt92ı 



BURDUR MiLLETVEKiLi 

İSMAİL SUPHİ 

(SOYSALLIOGLU) BEY 

lı885 Istanbul - ı967l 

Vefa ldadisi'nı bıtırdikten sonra 

Hukuk Mekıebı'ne gırdı. 

Ö~rencılıgı sırasında adiiye 

orgütünde devlet hıımetıne ~ırdı . 

19o8'dc adlıye örgutunden 

ayrılarak ServeH Funun 

dcrgısınde yazarlık yapmaya 

başladı . 19ıı'de Mercan ve Vefa 

ldadilerr'nde ö!!retmenlik 

yapmaya başladı ıgıide Atı 

19ı8'de Söz gazetesinı çıkardı Bir 

süre Hakımiyet·ı Millı gazetesının 

başyazar l ıgını i.ıstlendi r9ıo'de 

Burdur ve Biga'dan m1lletvekılı 

seçildı. Burdur'u tercıh ett ı . 

Mecııs· ın bagımsız uyclerındendi. 

1923'1e mılleıvckllligı sona erınce 

uzun yıllar tarım la u~raşu 1946 'da 

gazetecili~e döndü 1947'den sonra 

sıgortacılıkla ugraştı. 

Cevap: 

Necmeddin, 

Senin genf4 &uatlne kt6a cevabtm: 

Mücahedemizle milli i6tıklalimiı 

kazanıldıktan 6onra bunun ueyiz ve 

6emere verebılme6i için. yani -bizim 

kullanageldiğimiz tablrle· 

memleketin kurtulma6t için. evvela 

memleketimize uzun bir 6ullı ve 

6ükun lazımdır. Öyle bir 6ulh ki en 

az otuz kırk 6ene devam et6in ve bizi 

iki uç a6ırdır. hele bir a6ırdır 

yıpratan bu çalkantılı durup 

dinlendirmez hayartan kurtar6ın . 

yemen'de. Irak 'ta milyonlarını ve 

milyonlarını bırakmı~ Türk köylü.6ü 

artık nebe6 al6ın ve ~u bo~ 

toprakları bol ne61i ile ~enlendir6tn. 

6abanı ile 6Ür6ıin; artık teri yad 

eLLeri de~il. kendi toprağını ı6lat6ın. 

Bir de bize manevi ve ahlaki 

tazlletler lazım. Bu harap ve 

Nrcmıtttln, Sttnln geniş soruM kıso y11nıtım: 

Savaşımımrm ulu~llutımsıztıtımız oranıldıktan sonra 

bunun bo ull -, k ve verim Yt'f~b mH Için. yanı bızım 

kull.ınageıdıtımız dı:ıyımle- memlck~tın kunulma5ılçln. cıııce 

mem'eket m ize ur un bir banş~~e sOkOn ııereklıdlr ()yle bir 

bart$ ki en 41 OIUZiurk VJ Sllr51in Yt b ı lkJIIç yQzy dil, h~ le 

son yUı yıldır yıpratan bu çalkantılı. durup dınlrnmeı 
yaşayı\tan kurtarsın, Ycmen'ıle, Irak'ta milyonınıını ve 

m Iyonlar nı bır&km ş TOrk kll~ils!l artık rıefe.s alsın ve ~u ~ 

topraklan bol ku~kl.ırı 1 e •enlend ısln, sabanı e suısı.n, 

arı ık teıı vaban<ı elleri dctll, kendi toprafını ıslauın. 

C r de b;ıe maMYT vt' ahiJkf erdemler cc•elt r Bu yıkık ve 

yoksuny umuzda uygar ıırsDt vtı tekn li vOcuda getir~ek 

ot.ın. ancuk manevi ı!rııütlenme ve d0zenl~nme41r. Bu 

memtekrı n avdınlarına. yol &0$1erıci1erlnr. ıençlenne ve 
genç llklrı lenrıe, emckleılni verımil kılacak karakterler, 

mancvıynt ııeıeklıdlr. Vol sl:isterlcilerımız. aydınlarımız 

arasında eksolı olan budur 

mahrum yurdumuzda medeni 

te~kilat ve allyatı (teknik) vücuda 

getirecek ancak manevi te~kilat ve 

ten6lkattır. Bu memleketin 

münevverlerine. rehberlerine. 

gençlerine ve genç tikirlilerine. 

6ailerini 6emeredar edecek 6eciyeler, 

maneviyar gerek. Rehberlerimiz. 

münevverlerimiz ara6ında ek6ik 

o/an budur. 

Son yarım a6trda terakki cilemine 

giren ba~ka yeni memleketlerde 

gorüldü~ü gibi, bizim 

rehberlerimlzde de gaye için 6tkı bir 

iman. elbirliği. kı6kançlığı ve 

münabe6eyi tard, yalnız harbi değil 

bir de medeni tedakarlık. medenı 

ce6Qret. takip blkri, halka lyi örnek 

vermek. U6ul ile ve muannidane 

çalı~mak lazımdır. Yok6a bundan 

6onra da münevverlerimız halk 

taratından nazariyecılikle, mü6mlr 

ve maddı i~ sörememel<le. zaat ıle 

itharn edlleceklerdir. 

Son yarım yuzyrld& ılerleme evren ı ne s! ren başka yen! 

memleketlerde ıı:ıırüldOtO B bl.lılılm yol Cösterıctıerımızde 

dt amaç ıç n s lu b ' nanç. e r\ll~ lu~rıtlıtı ve 

çekememu!ieı kaldırmak, vatnrz S.Vil$' detıl, bir de .. na 
Cesllll t, Irierne (bir işin pe~ınl bırııkmama) fı~ıl, halka ryl 

llrnt'k vermek, yöntemle v~ natla ~~ $l111k gereki dir. Yo~ 

bıınd.ın sonra da aydınlanm ı. ha k tarafından lcurarnc ı kJa. 

verimi ve somut Iş Cllrememeklt. zayınıkla suçlanacaldardır. 

Bir ı:erekslnım m ız daha· O da kadınlarımıza vt l:.ızlanmıza 

uygart k hareh'!Jnde IJyık oldukları yıoı1 vermeli. onları 

etıterek yaşama guçlu bir biçimde sokmak: 

Ozetl~cyım: surclr.U çalı$mamrza elverişli bir bar~. aydın ve 

vol &llsterldlerlmlıde gOçW erdemler, toplumumuıda kad n 

ııocııno dUnnlemek. b Lı memleket! blzlm kuşatımızın ıanıtı 

ucı yo>.sulluldard ;ı kurt.ıııp mutlu Olk~lrr durumuna 

çıkaracak Oç bllyUk. gerekllttmt!tdır Sllrekli ~Ilm. 

~6 Nisan •9:1:1 

Bı 



B.ı 

Bir ihtiyacımız daha: O da 

kadınlarımaa ve kızlarımaa 
medeni)et hareketinde Layık 

oldukları mevkii vennek. onları 
terbiye ue taüm ederek hayata 

kuvvetli bir 6urette 6okmak! 

Hula6a edeyim: devamlı 

çaLı~mamıza mü6aid blr 6ulh, 
münevver ve rehberlerimizde 

kuvvetli ~azail. cemiyetimilde kadın 

kuvvetini ten6ik etmek. bu 

memleketi bizim ne61lmizin tattığt 

acı 6ebaletterden kurtarıp me&ut 

üLkeler haline çıkaracak üç büyük 

lilzumlu e6a6tır. Baki 6eLam. 

Burdur M ebu&u 

Ankara 26 Ni6an 1338 
İ&mail Subhi Soy&alhoğtu 



BURDUR MiLLETVEKil i 

MEHMET AKiF (ERSOY) 

BEY 
lı871 Istanbul - 1916l 

Istanbul'da ögrenım gordü. 

Mülkiye ldadısl'nı bıtırdikten 

sonra Mülkıye Mektebı'nın yüksek 

kısmında bir yıl okudu. ı889'da 

Baytar Mektebı'ne gırdı ve ı893'te 

bu okulu birıncilıkle biıirerek 

veteriner oldu. Vetermer müfettış 

yardımcısı olarak devlet hiımetıne 

girdi. Ş i irlerini ı894'ten itibaren 

dergilerde yayınladı. 1908'de 

Darulfunun Edebiyat Şubesi'nde 

Osmanlı edebiyali ô~retmenli~ine 

başladı . ı9ı3'te vetermerlık 

görevınden ıstlfa enı. 

Seb ılurreşeı 'takı yazıları yüzünden 

Darı.ilfunun'dakl görevinden de 

ayrılmak zorunda kaldı . 1914'te 

Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 

Berlin'e gönderildı. ı9ıo 'de Bıga 

ve Burdur'dan millervekili seçildi. 

Burdur'u tercıh enı . Ikincı Grup 

üyesiydı . Kaleme aldıgı lsuklal 

Marşı ıı Mart ı9ıı 'de TBMM 

tarafından ulusal marş olarak 

kabul edildi. ı923 'te milletvekillı~i 

sona erince lsıanbul'a gitti. Kısa 

bir süre sonra Mısır'a yerleşerek 

burada Ezher ünıversitesi'nde 

dersler verdı . 1936'da lstanbul'a 

döndü, aynı yı l öldü. Başta 

Safahat olmak üzere çok sayıda 

basılmış eserı vardır. 

Cevap: 

"Nd.sıl dört İngiliz dünyayı 

oynatmakta, hayrettir: 

Bunun elbette var bir 61 rrı ?" derler. 
Ingiliz der ki: 

"Sebil etnidı ~ayed ırkıının cür'etli 
~eyter.se. 

Necib eviadı onlardan ceridir elli kat 
belki . .. 

Burdur Mebu.su 
M ehmet Aklt 

"Nasıl dört Ingiliz dOryayı oynatıııaktıı.tıavr~ttlr. 

Bunun elbette vaı bir sım?" derltr Ingiliz dtr fıl, 

"Eter ırkımın al~ak Uvetcıı cur'eıll ttvlcı~t. 

(Mu•lumanlaıon) soylu çowkları onlardan bC'Ikı fiiliurl daha 
cesurdur • 

ı.y. 

-

.. 
:ı 

l! = ... 

Br; 



86 

BURDUR MiLLETVEKiLi 

VELİYÜTTİN (SALTIKGİL) 

BEY 

lı88o Buldan (Denizli) - ' 9151 

Ilk ve orta ögrentınını Aydın ve 

lzmır'de tamamladıktan sonra 

ıqos'te lstanbul'dıı Mulkiye 

Mektebı'nı bitırdi. Aynı yıl devlet 

hizmetine gırdı . Bu arada Istanbul 

Hukuk Mektebı'ndcn de dıploma 

aldı Meşrutiyet ' ın ılanından sonra 

açılan bır sınavı kazanarak devlet 

hesabına ö~renım görmek uzere 
Parıs'e gıni ve burada Hukuk 

Fakulıesı 'nden dıploma aldı. 

19ı4'te Aydın 'dan Medıs-I 

Mebusan'ın üçuncu dönemıne 

mılletvekıli serıldı ıqıide 

Oarülfunun'da hukuk tarıhı 

derslerı vermeye başladı. ı9ıg'da 

hukuk müderrısl oldu . ı9.zo 'dc 

Burdur'dan milletvekllı seçıldt. 

Bırıncı Grup uyesiydı lstlklal 

Mahkemesi üyelıgı yaptı . Lozan 

Konferansı 'na danışman olarak 

katıldı . ıgıfte mılletvekıllıg,ı sona 

erınce ünıversitedekı görevine 

döndü. 19ıs'ıe Oışışlerı Bakanlı~ı 

Hukuk Muşavirı oldu. Yeni açılan 

Ankara Hukuk Mektebı'nde dersler 

verd ı . Hukuk alanında basılmış 

eserleri vardır. 

Cevap: 

Vukublu bır 6ay ı mütemadıye 

Ankara 19 Mayı6 38 
Burdur Mebıuu Velfyüddin 

BurdurfVtlfyuddln 

Bılınçli bı ı $0trkll «'mete 

ısı Moyı~ ıpaa 



BURSA MiLLETVEKiLi 

MuHiTTiN BAHA (PARS) 

BEY 
lı884 Bursa - 1954l 

Ilk ve orta ögreniminı Bursa'da 

tamamladıktan sonra. 1909'da 
Istanbul Hukuk Mekıebi'ni bitırdi. 

Aynı yıl Bursa Bidayeı Mahkemesi 

üyesı olarak devler hızmetine 

gırdı. ı9ıo'da hakımlıkten 

ayrılarak Bursa Sultanisi'nde 
ögretmenlıge başladı . Bu görevını 
ı9ı9'a kadar si.ırdurdü . Ardından 

avukatlıga başladı Kurtuluş Savaşı 

yıllarında gunlük Millet Yolu 

gazetesini ve haftalık Bursa 

dergisinı çıkardı. ı9ıo'de 

Bursa'dan mılletvekili seçıldi. 

Bırinci Grup üyesıydi. lsı iklal 

Mahkemesi üyesı oldu. 1923'te 

Meclıs dışında kalınca Bursa'ya 

dönerek avukaılıga devam ettı. 

1935'te Ordu'dan. 1939. 1943 ve 
1946'da Bursa'dan milletvekili 

seçildi. DP'nin kazandıgı 1950 
seçımınden sonra sıyasetten 

ayrıldı 

Cevap: 

iman ve &ilah ile kazanılan dava-yı 

millinin &emere&i harice kar~ı tam 
ve ebedi bir LstlkLcil, dahilde hürriyet 

ve rebalt-ı lkti~adi olmalıdır. Milletin 
6Ulh ve 6ükun içinde ve mü&takll 

olarak ya~ayabilme6i Için ~ahı6lann 

keylb ve arzu6una değil kendi 
irade&ine tabi bulunma&ı ve bizzat 
kuvvetli olma6ı lcap eder. 
Binaenaleyh hakimiyet blld

kaydü~art miLLetin malı olarak 

kalmalı dır. 

A&rımızda kuvvet her terdin 

maddi. manevi kabitiyetlerinin 
6erbe6tf-1 inki~abı ile, me&ainin 
~uura mukarin ve 6anayi ve 
nakliyatta makinelere mÜ6tenld 

olma&ı ile kabil-i hu&uldür. 
Köylü ve arnele koLLarı iLe imal ve 
iman kabil olmayan vci&i arazimtzin 
hududun u yollar. makineler 

küçültecek, ahali ile arazi 

ınan' "e sıUihla hzanıl4fl utı.tsal davanın sonutu, dışa kall• 
tom ve sonsua dek surecek bir batımsıılı k, IÇte cırgaııOK ve 
ekonomik refah olmalıdır. Ulı..sun b ~ve sı. un Içinde ve 
baAım5ır olarak yapyab!lme~ııçın, ~işllerlrı key ve 
Istekterine de{iil, kendı sternine ~yruk olonası ve kendt~ınl~ 
gnç\11 olması ~ıeL-. r Bu nede ledir ki, eg~mcnltk kayıtsız 
~rtsız ul:.sun malı olarak kalmalıdır 

Ç~f;ınıod~ kuwı"t n ncak. her bıreyın maddT, 111anevr 
yeteneklerinın b1gurce eeıtşmnsıyte. ernetın bıtınçl .. endu~trl 
ve ulaşımda rnıkineıeıe dayalı olmasıyla orı nya çıkabiiır 
Kövto ve ı~çıteı kol gllcterıyte yapılamayacak gen i$ u IlA! 
ropraktarımızın sınırlarını yotiJı, '!laklneıer kOçültecek. 
tıııi~la Olke arasında~• orarısızlıRı yardımcı aıııçlaı yot. 
edecektir. Bu gen;eklerte dah;ı bırçok gerçekler n holkomıtca 
Iyi anla$ılması. efıtlmtn yardım sa~tayat.1k bolluk verıcihAl 
'''" çc.k gerekli oıaca!t ıçin etitim sıvasetını kanşıldıktan 
kurtarıp otrcımen, ukul, program stırunlannı ÇÖ1eıck bu 
bakımdan da ~nulıalore ulaşmak ger••kiodlr. 

ara6tndak.i ni6bet&izliği ve&ait-1 

muavene tzale edecektır. 

Bu hakayık ile daha birçok 

hakikatıerin halkımız tarabmdan 

hü6n-i telakki6i maaribin beyz~i 

muavenettne an-ı ibfikar. 

edeceğinden maari& 6iya&etini 
tezebzübden kurtarıp muallim. 

me/ctep. program me&elelerinl 
hallederek bu cihetten de zaber-i 

nihatye va&ıl olmak lazımdır. 

Bütün bu 6aydıktanmın hU&ulil. bizi 
dava-yt milliye &evk eden mü6bet ve 

menbi avcimilin te&lratını. milletin 
çektiği belaketleri. gö6 terdiği 
bedakarlık ve harikaları unutmamak 
ile. bugün dü~manı kovmak. hukuk ı 

mag&ubemizi i6tirdad etmek. 

Lstiklalimize bütün ~ereb ve 
hay6iyetiyle malik olmak için 

gö&terdiğimiz aztm ve imanı 6ulhten 
6onra dahi ba~ka cephelerde. lrban 
ve lktLsat cepheterinde gö&termekle 

ve kazanılan zaber-i millinin ancak 
iılan ve ikti6at za~eriyle tamam 

olaca.ğını bilmek ve ona göre hareket 
etmekle kabil-i temindir. 

Hüta&a ediyorum: l&tıklal 

mücahedemizin beyizdar ve 
6emeredar olma6ı lçln mücahedentn 

ba~ka cephelerde devamı lüzumunu 

umumiyetLe ldrak etmell, irban ve 
iktt6at ve bunları tetviç edecek olan 

ahlak cidalinde de bugünkü azmi. 
bugünkü imanı. bugünkü va/ıdeti 
gö&termeLiylz. 

29 Haziran 338 
Bur.&a M ebU6u 
Mulıiddin Baha 

llOttln bu saydıktarımın gerçekle.şme , bı ı -~sat davaya 
yöne lt en olumlu ve olumsuz etken' erin elkiler nı, ulusun 
çe ıı!JiellkeJIN. gtlslerdlll W:ver ve h•r katarı 
unuıma,aıda, bug n duşman: kovmak. gasbedllmış 
ha~Jar mızı ger! .ıtmaK. ba&ıms!Ziıjım •a bOtıı. şml ve 
onuruyla sahıp olmak Için r:österd!Jımtı karart ık ve rııncı 

ba~ıan sonra da ba$lıa ceplırlerde, k!ltı r"" ekonomı 
alanlannda gli$trrmekle ve kazarıılan ulus. ı aferin '""'k 
k.tıOr ve ekonom zafN rle tamamı -acatrnı b tmek ve ona 
g6re davrıınmakla olab ır 

Ozettıyorı.ım: ba!ımsızlık sııvaşımımııın tıqlluk ırtırtcı ve 
wrlmtı otmaı.ı iÇ ın, savaşımın başka alanlarda 51lrd0ı01me 
ııeıet• genel otarak (heılttste) kavıanmah, IL lUr ~konomi 
ve bunları tııctanc!ıracak ahı.ık pvaşımında da bugUnkO 
karariılıltr. bugOnf.ı. ınnncı. buguı1c:tı bır' il gOs?ermetlyız 

29 Haıimn ı922 
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BURSA MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA fEHMi 

(GERÇEKER) EFENDi 

lı868 Karacabey (Bursa) - 19501 

lik ve ona ö~renımlni 

Karacabey'de tamamladıkran 

sonra. Istanbul'da medrese egııııni 

gördu 19oo'de müd~rrıslık lcazetı 

alarak Karacabey Medresesı 'nde 

muderrıslı~e başladı . ıgıo'da 

Karacabey Murrııtugu 'ne getirıldı. 

1919'da bu görevinden aziedildL 

1920'de Bursa'dan rnılletvekili 

st•çıldi. Birınci Grup uyesıydı . Bu 
dönemde Şerıye ve Evkaf Vekilli~i 
görevınde bulundu. 1923'ten 

DP'nın kazandıgı 1950 se\·ımlerlne 

kadar Bursa'dan aralıksız 

mılletvekilı seçıldı . 

Cevap: 

Halik· i ka inat ve mucibü 'd-daavat 

Taala ve Takadde.s hazretlerine 

geçenlerde ber vech i ati vaki olan 

tazarruatım bu .sualinize cevabı 

tazammun eder. 

Rızanı bulmak için eyledik cihada 

kı ya m 

Beka-yı dinimızin mukteza.sı i.stiklal 

Liva -yı nu.sretinin mevcedar 

.saye.sine 

Sığındık olmak ıçın bunda nall-i 

d mat 

Zaber yolunda bu ümmet yorulma.sm 

yara b 

~be·ciihi abdilke hayrü 'l-verii 

celilü 'L·bal" 

(t Temmuz 338] 

Bur.sa Mebu.su 

Mu.sta&a Fehmi 

, .. 
ıJ ı. ı , • • ,.:"' GJ ~ .:.) .. • -.1~ 

Geçenlerde yaıdıiJm, evtenln yaratıcısı Y\' duaların 

gerektorlcJsl oları Tanrı'ya yakan}lm bu sorunuza yanıtı ıç~ılrı 

Rızanı ı.atlama~ l~ln sava$ıma &ıri$tlk 

Dfnlmlzln kalıcı olmnıııon ıteıe~ı. b.ı~ım~ızl•k 

~nin zaler bayratın•n dalgaLınan &lll,geslnc 

Sı!ınd k, bıı emel erimize eıl$ffiek Için 

l•fer yo und.ı bu llmmet yorulmasın Yar•b 

ı T•mmıu 1922 



BURSA MiLLETVEKili 

NECATi (KURTULUŞ) BEY 

lı88z Üsküp (Makedonya) -1956l 

Ilk ve orta ögrenıminı allesinın 

göçmen olarak yerlcştıgı Gemlik' te 

bitlrdıkten sonra Harp Okulu'na 

gırdı . ıgo)'ıe pıyade tcgmen 

rütbesıyle mezun oldu. Çeşıtlı 

askeri gorevierde bulundu. Balkan 

Savaşı'na katıldı . 1914' te Iran 

Azerbaycanı'nda Rus ışgal 

güçlerının merkezi olan Urumıye 

Konsoloslugu'nda katıplık 

kadrosunu atandı . fürkıyc'nın 

savaşa girmesı üzerıne Ruslar 

tarafından sınır dışı edilerek 

lstanbul'a geldi. Teşkilat- ı 

Mahsusa'dakı faaliyetlerı 

yüzlinden ı9ıs' ıe ordu ıle ilışklsı 

kesildı. lttıhat ve Terakkı 'nın 

Ankara vılayetı temsılcisı ve 

sorumlu katibı olarak 

görevlendırıldı. ı9ıo'de Bursa'dan 

mılletvekili seçildı . Bırincı Grup 

üyesiydı . lstiklal Mahkemesı uyesı 

oldu. ıqıJ'te Bursa'dan yenıden 

milletvekılı seçıldi. Terakkıperver 

Cumhuriyet Fırkası'na katıldı . 

ıgı6'da !zmir surkast gırışımınden 

dolayı tutuklandı . lsıiklal 

Mahkemesı'ndekı yargılanması 

sonucunda beraat ettı ı9z7'de 

TBMM dışında kalınca Gemlık'e 

döndil 

Cevap: 

IMiklaL camianın hakk- ı t. iya6it.ıdir. 
Heyet-i irtimaiyemizde rükn ·i a6li 
köyLü ve cittçidır. Bugünkü Türkiye 
bu iki manzume-i içtimaiyenin 
Lehçet.i;}le an-ı t.iyat.et eder. 

Binaenaleyh vat.ıta · i halcit. ve bciıt. · ı 

i6tiklal olacak olan dava-yı 

millimizin ga)elerinde mündem iç 
t.emeratın iktitabı için hayat- ı 

t.iyat.iyemizin temeL ta~ını te~kil eden 
köylü ve çibtçlnin temin-i retah ve 
t.aadeti ve bunun mevkutünaleyhi 
olan iktit.adiyatın tanzim ve hazatn i 
tabiiyenın inki~at ettirllmet.L ve 
hat.t.aten emr· i maaribin ihtiyac- ı 

a6ra göre tamimi ve ne6lin yeni 
cereyan-ı medeniyete elveri~li bir 
aklde ·i içtimaiye ile mücehhez olarak 
ihzarı it.tiklal miicahedemizin 
6emeredar olmat.ının ~erait· l 
et.a6iyet.lndendir. 

26 Nuan 338 
Burt.a Mebwu 
Hü.6eyin Necati 

( . 

Bat m~ırlık toplumun siyasal hakkıdı. Toplurnsa 
kurulu~umuzun a~ıl &Aesl köy!O v~ ç ltçıdır BugOnkO TOrkiye 
bu lkı topl~;ıı bırnanının diiıyie SIViJ~I ulu~ıurur. 
Dolayısıytd, kurtulu~un ariltı va ba!Jmsızlıtın grurlclsı olan 
ulusal davamızın a~larında içerllmi$ bulunan sonuçtır n 
dN$1rllnıeslıçın, sıvasal va~mımırın ıenıelıaşını oluşt.ran 
k5ylıı ve çıftçınin refah ve mutlulutunun sa&lanması vr 
bunun veklli oları pkonomlnln düzenlenmesi vr dntal 
kaynakların geli$tlrılmesi.llzcllikle de etıtım l~lerln n çatın 
gereiderine cııre yaygınlaştırolması ve ku$akların yı!nl 
uygarlık alı.ımbnna elvtrlşll b r toplumsalinan $la donanm $ 
olalik huırlanması. ba!ımsızlık sav;ışımımızın verimil 
olmasının esas koşullarıdır. 

::t6 NIS41n 192::1 
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BURSA MiLLETVEKili 

ÜPERA TÖR EMiN 

(ERKUL) BEY 
lı88ı Sertice (Yunanistan) - 1964) 

Ilk ve ortaö~renimini Serfıce'de 

tamamladıktan sonra Istanbul'da 

Askeri Tıbbiye'ye gırdi . 1905'te 

yuzbaşı rlıtbesıyle askerı hekırn 

oldu. ı9o6'da operatörlük 

serıifıkası aldı . ıqıo'da askerlikten 

ıstifa ettı . Afyonkarahıscır ve 

Konya'da birer özel hastane açtı. 

19ı3'ıe Bursa II Saglık 

Mtidürlü~ü'ne atandı. 19ıo'de 

Bursa'dan mllleıvekllı seçildi. 

Meclıs'ın bagınısız üyelerındendı. 

192]'te seçılemeyerek Meclis 

dışında kaldı . ı925'ıe Bursa'da 

yapılan ara seçımde CHP'den 

tekrar aday olduysa da ba~ımsıı. 

aday olan Sakallı Nurettın Paşa 

karşısında seçimı kaybeuı. ı9ı8'de 

Istanbul Şehreminıli~i'ne atandı, 

ama bir yıl sonra istifa ederek bu 

görevınden ayrıldı . 1932- 1950 

arasında Mı Ili Reasürans TAŞ'nın 

yönerım kurulu üyelı~ı görevınde 

bulundu. 1934- '951 arasında 
Osmanlı Bankası yönelim kurulu 

uyelı.ıtı yaptı . Anıları Vakit 

gazetesınde yayınlanmış olmakla 

birlikte henüz 

kıtaplaştırılmamışıır. 

Cevap: 

SuaHn ~ümut ve ela6tiktyeti 
kar~ı6ında cevabını yazmak 
hu6u6unda hayli dü~ündilm. 

Be~eriyet-i muzdaribenin deb' veya 
te6kin tildmı mala.adıyla ne~terini 
6evk ve idareye çalı~an ve yazı ile 

mütevaggıl olmayan dclz bile bu 
mevzu üzerinde kitaplar dolwıu 

yazacak kadar kendimde cüret 
görü)•or. Mama~ih uzun yazmaktan 

6artJ-ı nazar ederek yalnı.z hutut- ı 

umumiye6ini irae 6uretiyle bfkrimi 

te6pıte çalt~acağım. 

Benim telakkime söre kazanılacak 
olan millı i6tiklaL mücahedemizin 
6emeredar ve beyizdar olabilme6ini 

mütalaa için busün ve yarın tatbikı 
muk.'tezi i~e göre beyan- ı bikr etmek 
Lazımdır. 

Busünkü i~Lerin milletimizin te6anüt 
ve azminden ibaret bulunduğunu 

zikr ile lktiba eyterim. Hatta 

Sorunun kapsDm ve ~sn~lıf/gi luı~tSmda yanıtını )lfJLatl<erı 
hayli dll$UrıdUm. 

Atı çek n ınsanlığın elemlerını dlnd :tn k vıı da azaltmak 
amatı~l ne$1~r ~ı yön eyr ç~~n ve yazartrtı olmayan 
ben b Ir, bu konu ıbtılnr knaıı ı dolu~u y.ltaaık kadar 
ke~ mde cOreı gorOyorum B8yl ol-ıakla bırliktr, uı~:ı 

yazmalitan kendıml ahkoyar~k vaı ll genel çızgıleri . 
ııı:ıstr ~k suretıyıe llkılml saptamaya çalı~uıtım. 

Ben m ıınliJYIStma gön!, ıı..uanıl.aak oı.n lusa batımsıdık 

sava$ mrmııın vtr ml ve ı$ıkh olabllrreslnı Incelemek '''" 
bugnn ve yarın ~lanma~ı gercl<enı~lcıeallr~ 1ilr 4 
açıklamak JNI!k r Bu&:-nktllşl~r n uıusumuı: n yalnızca 

dayan $ml vr uzmınden olu~ultınu anmak J veunlyorum 
Hatta diyebilır m lt.. eı ıjı yemı~l ve ve dı ı sıızu çıtneyerek 

dU~manla~ ll et olan p;ıdl~ın bfle, ulusu- na sı&ın.::'llk 
vedı yuıyıllık sııltannı tarlhınln daha çok ltkele'1meslnc ve 

diyebilirim ki ertlği yemin ve verdiğı 

6ÖZ hllatına dü~manlara dlet olan 

padl~ahın bile miLLetin a&~ına 
dahalet ederek yedi a6trlık 6altanat 

tarihinin daha ziyade Lekelenme6ine 

ve ~ah6ınm ebediyen Lanetler/e 

yadına meydan vermeme61 ve bu 

6uretle "vetev ki kı6men ol6un ·• 

mevcut ikiliğin lzale6ine hizmet 

eyleme6i çok temenni edilecek 

bır~eydir. 

Bu ve6ile ile kaydını müna6ip 

gördüğüm bir hakikat dahi 

padi~ahın milleti bir koyun 6ÜTÜ6Ü 

yani hayvan zümre6inden telakki6i 

(ki elyevm Büyük MiLLet Mecll6i 

Aza6ından Siva6 MebU6u Raut Bey 

Konya Mebu6u Hoca Vehbi Cbendl ve 

ril~eka6ının padi~ah huzuruna 

çıktıkları tarihi anda Sulran 

Vahdettin tara~ından aynen tela~~uz 

edilmi~tir) ve kendi6inin bu 6ürüyü 

i6tediği taraba 6evk edebileceği 

kendf Kışilıtının son~uza kadar lan~tıcrıc ;ınılmasına meyd.ın 

v~·m~mrst ve b8ylecc, bir ölç de dr o.sa, ~md oı n 
Ikil tın E dcrıın~nc hıımet eımesı çok dllenecek b ş~ydlr 

Bıı ııııaıamda kavdedll'TI~ .nıııvaun görd·ıtt-:n br serçek dt, 
p~dl~hın ulıısıı blr ~yun süı!ls , yan bir hayvan ıoplulu&u 
sayrrilsı ve kend sıııın bu sLıuyı.lstedlll yana 

yônrlleb fpcetı savının 1 $md rBMM Oyeler nden'> vas 
mıllet\'tk.ll Rauf (Orbay)Bey, Konya ml!letvrkUı Hoca Vt!hbl 
[Çcılll< Efcndı ve aı~.ışlar nın pad~h huzuruna ç ki ıkiarı 

tırlhıanda Sultan V hdettın tarufındln aynen bilyle 
~yltnml$1 t) ne kıldar bo$ olrlutu. tam tersıne ulu~umuzun 

ıııekıı..yg ' .. ıuslar sıbı erı:cnlıtını kanı laml$ buıundutudur. 

V arn. daha datıusu baaımsızlık. ert~ınde ulusal 
g!!rcvlcrlmlı pek buyL' ve gtlç!Or. Bunları da~~~ 
sırnlıyorum' 

ı Ulusun IWiıUrünll hııla yukseltmek, 



iddiat.ının ne kadar batıl olduğu 

bilakit. milletimizin t.air medeni 

milletler gibi rü~dünü it.pat eylemi~ 

bulunduğudur. 

Yarın daha dosru~u ~erda .vı 

it.tlklalde vezai~-ı milliyemiz lt.e pek 

azim ve mü~kildlr. Bunları da ~u 

t.uretle kaydediyorum. 

ı -lrban- ı milleti t.üratle yükt.eltmek. 

2-lktit.adiyatla alakadar bulunan 

vet.ait i na~ıayı tatbik ve tezyid 

etmek. 

3-Net.Lin inkırazını muclb olacak 

kadar tehdidkcir bir ~ekli alan 

ahval i t.ıhhiye-i umumiyeyi en 

arneli ve cezrl t.urette hal 1 tablit.lne 

irca eylemek. 

4 -Ananat-ı et.at.iye-i diniye ve 

milliyeyi gözeterek tedricen iCtimai 

inkılaplar yapmak. 

s-Büyük Millet Meclit.i'nin 

a Ekonomlylt llsili bayındırlık ar.ıç n nı uvııulaiTQk VI' 

çntaltmJk, 

3· Soyun çilkmMine yol açacak kadar ıchdlt tdltı bır biçim 
nlıırı geMI u~lık cluru.munu en prallk ve kbk.u olarak doial 
durumuna gellrmek, 

tı- Dinsel ve uluul ıemcl geleneklerı gözeler u k de-rece 
dPr\'ce toplumu! drvrım~r yapmak. 

s· 8MM'n n yapiltı Inayasanın tamamlaıım.tsına ve lyı 
uygulinmawna ç;ah,rnak. 

1 Şubot ı9:ı:ı 

vaz'eylediği Te~kilat- ı Ct.at.iye 

Kanununun ikmal ve hüt.n-i 

tatbikine t.a 'y ve sayret eylemek 

7 Şubat 338 
Ankara 
Türkiye Büyük MiLLet M ecti6 i 

Aza.sından 

Bur&a Mebwu 
Operatör t min 
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BURSA MiLLETVEKiLi 

OsMAN NuRi (ÖZPAY) 

BEY 
h878 Istanbul - ı9ıı;l 

Ilk ve orta ö~renımını Istanbul'da 

tamamladıktan sonra Bursa 

Sultanısı'nı bıtırdı . Istanbul Hukuk 

Mektebı'nden dıploma alarak 

Bursa'da avukatlı~a başladı . 

ı9o8'de ll Genel Meclıs'ıne üye 

seçıldı ve 1919'a kadar Meclıs'ln 

Ikıncı başkanlı~ını üsılendl . Sıvas 

Kongresi'ne Bursa ıemsılcısı 

olarak katıldı . Son Osmanlı 

Meclıs·ı Mebusanı'na Bursa'dan 

milletvekıli seçildi. Meclis'in 

toplantıianna ara vermesi üzerıne 

Ankara'ya gelerek TBMM'ye 

katıldı. Birincı Grup uyesıydi. 

lstiklal Mahkemesı Başkanlıgı 

görevande bulundu ıqıJ'te 

Bursa'dan yenıden milletvekili 

seçıldı . 19ı7'de Meclis dışında 

kalınca Bursa'ya dönerek 

avukatlık yaşamını surdi.ırdu . 

Cevap: 

Hatkın mü6pet ve kendi6ine rehber 1 
hakiki olacak 6amimi bırkalara 

blhakkın hakım olma6ma 

mütevakkı&tır. 

Bunun temin·! i6tih6ali bikr· i 

ikti6adın bihakkın temerküz 

etme6ine vabeMedir. 

Bu 6uretledir ki millet kendi L~lerine 

daha 6amiml bir aLaka Lle 6ahip 

olacak ve bu 6ayede Lntihabata layık 

olduğu kıymet ve ehemmiyetl vererek 

ıdare-i devletin ihtiyacat- ı 

memlekete muvabık 6Urette tanzim 
ve tedvirıne muvabbak olabilecektir. 

Ankara 1 Cylül 338 
Bur&a Mebu&u 

O&man Nuri 

H;ılkın otu m lu ve kendısln!ı' prçek kılavıu o law ıçıenUklı 
partılere hakkıyla egemen olmasına ba~ıdır. 

Bunun sa&lunması, ekonomilikrinin mNkeıde ıoplaşma\ıııa 
balltd ır. 

Bllylelıkle ulus kendiişler ne daha Içten i>lr ıtı:lyle sahip 
çıkacıık ve bu sayede ıcçımlere gerekli deJeı ve Oneml 
verert-k dmeı yöncıılmın n ml!mlektt gerekslnıml~rlnc 
uygun olarak dDlt'nıenmeslnl ve yQrtltDimeslnl ba~caktır 

ı CyfDi ıg:z:ı 



BURSA MiLLETVEKili 

ŞEYH SERVET (AKDAÖ) 

EFENDi 
(ı88o Tosya (Kastamonu)- ı«J(>zl 

Kuzey Kafkasya'dan Anadolu'ya 
göç eden bır aılenın çocugudur. 
Rüştıyeyı Tosya'da. ldadıyı 
Kastamonu'da okudu. Aksaray 
Darunedrıs Medresesı 'ne devam 

ettı. Bursa'da Hoca Mustafa 
Erendı'den ıcazet aldı. ı899'da 

Bursa llı Mektupçuluk Kalemı'nde 
devlet hiımetıne gırdi. ıqıfte 
Bursa Vaııli~ı·ne atandı . 

Mutarek.eden sonra Nakşıbcndı 
dcrgahı şeyhı olarak Milli 
Mucadele'den yana vaazlar verdı 

Bu nedenle ı9ı9'da görevınden 
alındı ı9ıo'de Bursa'dan 

mılletvekılı seçıldı. Yeşılordu 
Cemıyetı'nın kurucuları arasında 
yer aldı . Bu cemıyeuekı 

faaliyetlerı nedeniyle ı9ıı'de 
dokunulmaılıgı kaldırılarak 

yargılandıysa da beraat ettı . 

Bırıncı Grup'a katıldı. 1923'te 
Meclıs dışında kaldı . 1937'de 

Hatay'a yerleşti; 1939- 1942 
arasında Hatay Müftulugü 
görev1nde bulundu. Yaşamının son 

yıllarını ızmır'de geçırdı. 

Cevap: 

t Te~ebbu6- i ~ah&inin kemal-i 
&erbe6ti61ne 

2-Maddt manevi kudret-i ~erdiyenin 
tenmiye ve terbiye6ine 

3 Hayatta azami ehemmlyeti 
tekamülat ı berdiyeye vererek kuva
yı umumiye ve hükümeti a6gari 
dereceye indirip 6on mertebe ı 

be6atete yeti~tirilme6ine 

4· Vazi~e · ı hükümetin temin · l 
a6ayt~Le müdabaa-l hududa ha6r u 
ka6r edilme6ine mütevalcktbttr. 

Ankara t Kdnunu6ani 38 
Bur&a Mebwu 
Şeyh Servet 

ı Kl$1sel glrl$1mln tam ıızıtır olmasına. 

2· Bir~ cııcon maddi~ ma~ olarak artıırı!ma!>lna w 
~aıııımeslnr, 

)· Ydş.ımdd en bOytik önem! bırtyın yetlunl~şmesine vererek 
kıımu gil(Iennl"" hOkOmetl m aza Indirip son yıılınlık 
derecesiM ııetlrllmnine, 

4· HukOmet OdPvlerının diutnl satlamakla sınırları 
savunmaya lndlrgenmesiM batlıdır. 

J 0cıılrJj1:U 

f)J 
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(ANİK MiLLETVEKili 

EMiN (GEVELİOGLU) BEY 

h889 Bafra (Samsun) - •9141 

lik ve orta ögreninıını 

memleketinde gördukten sonra 

ı9ıı'de Istanbul Hukuk Mektebl'ni 

blttrdi. Bır sure Bagdaı Hukuk 

Okulu'nda ö~reımenlik yaptıktan 

sonra isti fa ederek Kavala Savcısı 

oldu. Balkan Savaşı'nın çıkması 

üzerıne lstanbul'a geldı ve kısa bir 

sure Emnıyeı Müdurlugü'nde 

Ikıncı Şube Muduru olarak çalıştı . 

Ardından Samsun'a giderek 

avukaılıga başladı: Rehber adında 

bır de gazete çıkardı . Mıllı 

Mucadele'nin başında Samsun'da 

kurucuları arasında yer aldıgı 

Müdilfaa-ı Hukuk Cemlyetl'nın 

başkanlıgını üsılendı. Son Meclıs · ı 

Mebusan'a Canık'ten mılleıvekilı 

se~·ıldi Meclıs·ı Mebusan'ın 

faalıyetlerine ara vermesi üzerıne 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

katıldı . Ikincı Grup'un kurucuları 

arasında yer aldı. lstıklal 

Mahkemesı'ne liye seçıldı. ı9z3'ıe 

Meclıs dışında kalınca Samsun'a 

döndu, avukatlık ve ıutn 

tıcaretıyle u~raştı . ı93ı 'de 

Samsun'dan bir kez dnha 

mllletvekılt seçildi. Mllleıvekllli~i 

surerken öldu. 

Cevap: 

Namu6kcir in6anlarm dahi 

namuMuzlar kadar cüretkar 

olma6ına mütevakkı~ır. 

r Haztran 338 
Canik Mebu.su tmin 

L.l • 

, . . " 
J _, ...lA V t ~ .._1',: 
:-ı:~~-~ . 1 . • - .,., _, __ .... c. 

- ~· . _ _, 
4.4.. ' ,.,_, ' 

tumuslu n n! ıın da nıım lar ııarar c rcll olmtil".'l 

batiıdır 

J Haılron J922 



CANİK MiLLETVEKiLi 

AHMET HAMDİ 

(Y ALMAN) BEY 
lı8n Onye (Ordu) - 6 Mayıs 1959! 

Ilk ve onaögrenımını 

memlekeıınde tamamladıktan 
sonra 1910'da Darülmuallımın-ı 
Alıye'den mezun oldu. Çorum ve 
Beyrur'ıa ö~reımenlik yaptıktan 

sonra 1909'da Dıyarbakır 
ldadısı'ne müdurolarak atandı. 
Gazıantep ve Adana'dakı okul 
mudürlüklerınden sonra 1916'da 
Bursa Maarif Müdürü oldu. t9t9'da 
ısııra ederek memleketıne döndü 
ve Samsun ll Genel Meclisi 
üyetıgıne seçıldı. Ayrıca kurucuları 
arasında yer aldıgı Müdafaa-ı 
Hukuk Cemiyerı'nin başkanlıgını 
üsılendı. 19zo'de Canık'ten 
mılleıvekili seçildı. Bırıncı Grup 
üyesıydi. lstıklal Mahkemesi'ne 

üye seçıldı. ı9z3'ıen DP'nin 
kaıandıgı 1950 seçimterme kadar 
Ordu'dan aralıksız milleıvekıli 

seçıldı. 

Cevap: 

Milli ve içtimai bünyemizin zaatını 
mucip dmillerin ke~bine ve bunların 
lka etmekte oLdukları zararların 
dcilen tevkıb ve izale6ine ve badehu 
heyet-i ıçtimaiyemızin mizaç ve 
tabtatine milldyim ve mukavvi 
ve6aıttn ihzar ve tatblkıne 
mütevakktbtır. 

20 Ni6an 338 
Canik Mebıuu Harndi 

Ulusal ve toplumsal y.ıpımrzızayıflatan etk~ erin u~fine ~e 
bunlaon verd ltlen urarta hrza durdurııtmn n.a w 
bld ntmas ıw ve sonra da top mumultln n tel Jt 11e 
datasına yatkın n gOçlendlrld ur açiarın hazırlaoma.sııw ve 
uygulanmasma baliıdır 

zoN/s4n19U 



(ANİK MiLLETVEKILi 

NAFIZ (ÖZALP) BEY 
l(ı88cJ llp n (Konya)- ı CJSsl 

ROşııyeyı Kadınhanı. ldadıyı 

Konya'da bıtırdıkten sonra girdıgi 

Konya Hukuk Mektebı'nden 

19ı2'de mezun oldu. ögrencılıgı 

sırasında. ı909'da devlet 

hlzmetıne gırdi. Konya ve 

Nevşehır'de ögrctmenlık, 

Yıldızeli'de savcılık yaptıktan 

sonra, ıqıı;'ıe Canık Bidayeı 

Mahkemesi Savcılıgı 'na atandı. 

Miitarekeden sonra Mil lı 

Mucadele'ye kııtıldı, ı9ıo'de 

TBMM için yapılan seçımde 

Canık'ten mılletvekıli seçıldı 

Ikincı Grup uyesıydı . lstıklal 

Mahkemesı'ne uye seçlldı. ı923 

seçımı sonucunda TBMM dışında 

kaldı ve yaşamını tıcaret ve 

avukatlık yaparak sürdOrdü 

1926'de lzmir suıkasıı gırışımiyie 

ılgtli olarak tutuklandıysa da. 

lzmır'de yapılan yargılanması 

sonucunda beraııı ett1 

Cevap: 

On 6eneden beri beda kcirdne 
mücadele ve mücahede eden 

Türk'ün ·saye·l miltiyeye vu6ulden 

6onra- 6ükitn ve 6ükiınete ~iddetle 
ihtiyacı derkdrdır. 

Mütea kiben köylerden ba~layarak 

6üratle maarıb e6a6larmı kurmak: 
kavaninin. halkın an 'anat ve 

ruhuy la muvcizi ve mütena6ip bir 
6Urette tanzim ve ı61ahiyle onu 
memlekette yesane hakim kılmak. 

i61ikbal-i ikti6adımızı hariçte değil 
memLeketimiz dahiLinde aramak 

lazımdır. 

Mutlaka kazanılacak olan i6tiklal-i 
millımızm bu e6a6at daire6ittde beyz · 

dar olabileceğine kaniim. 

Ankara 28 Şubat 38 

Canik mebwu 
Ahmet Natiz 

On yıldır özverlyle savao;an TOrk On ·ulu$.11 amaca trlşllktcn 
sonra· b3rış VI' sOkOntte t!ıJdeUe ııerrk~mlml otdutu açıktır 

Ardından, köylerden b a$1avarak hızla ttıtım esııslaıını 
~u ıma~. yasaların halkın ı;t•len~klı>rl ve ruhuyla uvumlu v~ 
orantılı bir bıçlmde dUıenlerııp SJılıllılmasi\113, V4SJ~~ı 
memlekette t~k eııeınen kıtm1k, ekonomik gelocetımlıı dı$ta 
delil memleket ıçırıde aramak &eı~ldlı:lır 

Kesinlikle kaz arıılacak olan uluıal tıatımsrzlıtımııın bu 
~lar Içinde bolltı k ııet rlc ola b ıecetl karıısındayım. 

~BŞubatı9n 



CANiK MiLLETVEKiLi 

SÜLEYMAN (BOŞANK) 

BEY 

lı872 Samsun - 1949l 

lık ve orta ogrenımını 

memleketınde tamamladıktan 

sonra geldıgı Istanbul'da 

Heybelıada Tıcaret, Kaptan 

Okulu'nu bııırdı . Mi/lı Mucade/e 

yıllarında Canık Müdafaa-ı Hukuk 

Cemıyeıı'nde gorev aldı. Canik'ı 

temsilen Sıvas Kongresı'ne katıldı. 

ı9ı.o'de Canık'ten mılleıvekıll 

seçildi. Ikinci Grup iıyesiydi. 

ı9ı3'te Meclis dışında kaldı. 

Yaşamını tıcaret, denızcılık 

acenıalıgı yaparak surdurdu. Bır 

ara Canık Beledıye Medısı 

uyelı~inde bulundu ve beledıye 

başkanlı~ına vekalet ettı . 

Cevap: 

ı-Terbiye- i diniye ve mılliyemlzin 
hakikaten 6ahibi olmaklığımız . 

2 -Ahkdm-ı ~er'iyeden i6tinbat edilen 
kavanin i mevzuanın hdkim ·i 
mutlak olma6t. 

3 -Herhangi bir i~in ehline tevdii. 
~ahı6, mevki. rütbe. ~ekil · pere6tlik 

ve memuri.)et gururu zihniyetinın 
kililiyen izale6iyle beyne'n na6 
ka)bedilmi~ olan emniyet ve 
itimadın ltu6uliı. 

-: -Kanun makine barz edilerek onu 
idare edecek memurun bir makinl6t 
mevkiinde kalma6ı. 

s-Mektepter kadar ahlak6ızltğın 
önüne geçebitmek ve tahte'z-zemin 
menabi-i 6erveti açıp ıezyid· i 6ervet 
eylemekle beraber halkı i~6izlikten 
men eylemek ve baaL adamlar 
yeti~tirmek. 

ı· D'nsel ve ulusal ~ıtlml cerrekten örOmtemtmlı, 

2• Şerıaı hUkDmlerınden t•l«usıın~n ceçetll yııS<tların kesm 
egemen olm~~•. 

J· fl~r ı~ın uzmanırıa bırakılması; kl~l. kıınum, ıli Ibe, bıçlmc 
dll~l:Onllik ve m~murluk gururu onl,ıyı$ının ıoplıın 
kaldırılmasıyla halkıııar.ısında kaybt'dllrnı~ olan cııvenlik ve 
cOvenmenın yeniden sat anması. 

4· Yasalar bi ret makln~ymıtıııbı sıvılar. k onları vöneıecek 
glirevlilcrln birer rnaklnisl konumunda kalması, 

s· Oluıllar aracıl·tıyla. ahldksızlıJın linOne ceçebllecek YI! 

yera ıındakı servet kaynaklarmı acıp Dllttvıırngln ~ı rmcn n 
yanısıra halkı ~lzlıkten kurtarmak ve çalışan adam r 

yeıi~ı rmelı. 

6- Her konuda uygulamayı v~ crrçekle·~n y.ına olmayı asıl 
öRTeti otarak benimHylp. bOl n Iki yllziOI k. Jtrçekterl 

6 ·Her hu6u6ta arneli i~leri ve 
hakikat-i keyı;yetin ittizamını e6a6 
me6lek ittihaz edip riya. tevil cümle 
bikir ve itiyadından beri olmak. 

7-Fabrika ve müe66e6eler viicuda 
getirilerek her nevi ihtıyacatımızı 
6a 'yimizte i6tih6al eylemek. 

Ankara :z8 Mart 338 
Cantk mebu&u Süleyman 

sapıuma dll$0nce ve alışkanlı~ından arınmış olmak. 

7• fhbrıka ve kurumlar ııluştur•rıılı: hH tarlll ıcreksınlmlmlzl 
rmetımlzle ıır .. ımek. 
:ıs Mart ı922 

.. 
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CANiK MiLLETVEKiLi 

ŞÜKRÜ (fiRA T) BEY 

h873 Kemaliye (Erzincan) - 1946! 

Öıel ö~renım görerek genç yaşıa 

rıcarete atıldı . Samsun Tıcaret ve 

Sanayı Odası'nın Başkatibi oldu. 

Millı Mücadele yıllarında Canık 

Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeri'nde 

gorev aldı 19ıo'de Canik'ten 

milleıvekilı seçıldi. Ikıncı Grup 

üyesiydi. ı9ı3'te Meclıs dışında 

kalınca Samsun'a döndu ve 

yaşamını tıcareıle ugraşarak 

sürdürdü . 

Cevap: 

Necip milletimizin ha~ail-i mümtaze 
ve ~ecayd-yı bıtriye6i mukadde6 
iötiklalimizin ebediyyü 'd-devam 
olma6ını mütekdbiLdir. 

üc 6eneden beri devam eden. tarih-i 
cihanda em6dline te~adüb 
olunamayan ilahı ve harika nüma 
mücahedatımızın tarz-ı cereyanı. bu 
kanaatimizi enzdr-ı cihanda teyid 
edecek vakayiin m~te6na bir 
miöalidir. 

Mukadde6 mücadeldtımızın bey:z-dar 
ve 6emereddr olma6ı e6bdbının 
tayini bah6ine gelince bunu. atiyen 
tatbik edeceğimiz tarz-ı ldarenln 
hutut-ı a6/iye6lnl irae eyleyen 
Te~kilat-ı e6a6iye Kanunu tam bir 
vuzuh lle gö6tennektedir. 

BWikaydü~art hakimiyet-i milliye 
e6a6ına ve mutLak adalet 
düöturtanna i6tinad edecek, halkın 
mizac ve temayıltdtma ve a6nn 
mukteziyatma muvabık bir ~ekL-i 

YDce sovlu uıu~umuzurı seıkfrı örellıkleri ve dotu~ıan ııcıen 
karakterı kutsal gelecetimlrın sonsuza ~~daı sDrmes.ne 
kefildir 

0( yıldır snren, dGnya tarıhlndP. benzerine rastlanı lamayan 
Ilahı ve o~ı~anOsıO sava$ımımızın cerr.yoln bıçıml, bı.ı 
Juınımızı dGnvıının gllıOnde onayiayan olguların ~slz bir 
6rneğidlr 

KutS<ıl sava~ımlaıımızırı bolluk getırıd ve verımlı olması 
yollıırının sapıanın.ısı konusuna gel nce, bunu. geleceJ.J~ 
unul.ıyacaQımıı yilnet lll' bıçimlnln ana hallarını btllrleycn 
Inayasa fa m bır açıktı kla göstermektedır 

Kayıtsız şartsıı ulusal egemenlık e5<ısma ve mutlak .ada i~! 
ılkelıuırıe dayani!Kak, halkın nitt>lık ve rjjffimlerlnC! ve çatın 
gereklerine uygun bir yilncıını bıçıml, gerekSinim 
duydutumuı bılim ve kuliOııın ulus ortamında 
yaygınla~masıııı, tıııım. Jfaıreı, endusıri gıbi ı.crveı 

idari, muhtaç olduğumuz ilim ve 
ilianın muhit-i milltde taammüm ve 
inti~arını, ziraat, ticaret ve 6anayt 
gibi nıendbH 6ervetin inki~a~ım. 
ve6aıt- i medeniye ve benniye ile 
tecehhüz edecek aziz vatanımızın 
imar ve iltya6ıyla gaye-i dmdlimiz 
olan rebah ve 6aadet-i miLLetin 
hu6ulünü temin edecektir. 

Bu netice-i meöudeye va6ıl olabilmek 
için kat'ına mecbur olduğumuz 
me6a~enin uzun ve pek arızalı 
olduğunu kayda hacet yoktur. Ancak 
cenab- ı hakkın ırk-ı aziz ve 
necibimize bah~ ve ih6a.n buyunnu~ 
olduğu pek mü6te6na ha6all-i 
mümtaze ile biiyılzat-ı İ6Lamiyenin 
imttzacından ha6ıl oLan azim ve 
irade iLe bazait-i miLLiyemizin 
6aldbet- i mütehakkika6ı, bizi 
i6tlhdab ediLen gaye-i me6udeye 
öürat ve 6uhulette i6aL edecek evöabı 
haizdir itlkadındayım. 

ıı Haziran 338 
Canik Mebu6u Şükrü 

~· 

kaynaklarının aelfşmesıni, uygaıiı~ ve bıllm .ıra~larıv' 
donanO\cak ezız voııarıımızın bayındırılması ve 
canlandııılma~ıyla nmac m ız olan ulusal ıdah ve mutlu! eu. 
gP.rÇeklc~mesinl saaıavatııkııı. 

Bu mutlu ~onuca er~cbılmck lçır. geçmek zorunda 
oldutı.;muz mesafenin pek uzun ve engebelı olduğ~nu 

kaydetmek gerckmer Arıcak Tanrı'nın azlı ve $Oy lu ırkımıza 
ba!ı~lamrş bulund ~ pclt olajjanustO seçkin nfıellkler ıle 
lslamır!ın ışık saç c lı~ının biıleşmcsındfn doRan kararlılık 
ve ıı.tem lle ulusal ~rdcmlerlmı7ın do&ıuıutu ortaya çıkmı~ 
ol•n Si'fılamlıt;. bızl y{lncU .. n mutlu amaca hıziJ ve 
kolaylıkla l!lışı recek nltelıklM'IiçcMıckıedıı ınancındayını 

u Honrotı •9!1:1 



(EBELİBEREKET 

MiLLETVEKiLi 

İHSAN (ERYAVUZ) BEY 

lı877 Osküdar (Istanbul) - 19<171 

llkögrenimini Istanbul'da 
tamamladıktım sonra Askerı 
Jdadı 'ye gırdı ve ı9oı 'de üsıegmen 
rutbesıyle Topçu Okulu'nu bitirdı . 
19o8'de yüzbaşılıga yukseldı . 31 
Mart ayaklanmasında Hareket 
Ordusu'yla birlıkte lstanbul'a 
geldi. ı9ı4'te bınbaşılıga yukseldi. 
Bırıncı Dunya Savaşı'nda hem batı 
hem de dogu cephelerinde görev 
yaptı . ı919'da emeklıye ayrıldı. 

ı9ıo 'de Ccbelıbereket'ten 
mılletvekılı seçıldı. Bu dönemde 
lstıklal Mahkemesı Başkanlıgı da 
yaptı . Bırıncı Grup Oyesıydi. 
ı923'te Cebelibereket' ten yenıden 
seçıldı. 1924' ıe Iş Bankası'nın 
kurucu yonctım kurulu uyelerı 
arasında yer aldı. Aynı yıl Bahrıye 
Vekili görevıne atandı . ı9ı7'de 
Cebellberekeı'ten yeniden 
milletvekılı seçildı . Bakanlı~ının 
son günlerınde Yavuz gemısının 
onartlması ışlemleri sırasında 

görevını kötüye kullandı~ı 
gerekçesıyle, hakkında Meclıs 
soruşturması açıldı. 26 Ocak 
ı9ı8'de dokunulmazlı~ı 

kaldırılarak Yüce Dıvan'a sevk 
edildi. Suçlu bulunarak iki yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. ıı Nisan 
ıqıB'de mılletvekılliginden 

düşürüldü. Hapıs cezasını 

tamamladıktan sonra Buyükada'ya 
yerleşti ve ölümline kadar burada 
sakın bir yaşam surdurdü. Anıları 
1946'de Yenı Türkıye gazetesınde 
yayınlanmıştır. 

Cevap: 

Milletin bilakaydü~art hakimiyeti 
e6a6ına mü6tenid Te~kllat-ı 

C6a6iye 'nin u6ul i tdaremizde e6a6 
ittıhazı ve Garbm terakkiyciH 
medeniyedinin bir kul halinde 

memteketimize 6ilratte idhali ıle 
kabildir. 

Ankara 9/9/38 
Cebelibereket mebwu lh&an 

t 

Ulu~ n kııvıuu ~rtsız ~gem~Utı !kes ne dayanan 
anayasanın yönetım yöntemımin esas yıpıtması ve Batının 
uygar l~r!emeteılntn br bOtO, oL:ııalı. memleketlmlıc hızla 
atınmıısıyla olabilir. 

9·$1·19:1:1 
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(EBELİBEREKET 

MiLLETVEKiLi 

fAiK (ÖZTRAK) BEY 

h88z Malkara (Teklrdat) - •95•1 

lik ve orta ö~renımıni Malkara'da 

tamamlrıdıkıan sonra Edırne 

ldadısı 'nı ve ı9o6 'de Istanbul 

Milikiye Mekıebl'nı bııırdi Çeşııli 

yerlerde kaymakamlık yaptı. 

ı9ı7'de muıasarrıflı~a yı.ikseldı. Bir 

sure Nablus'ta görev yaptıklan 

sonra, ı9ı8 'dc Denı zlı 

Muıasarrırııgı'na atandı. ı9zo'de 

Dahiliye Vekaletl Tefıtş Kurulu 

Genel Müdürü oldu Aynı yıl 

Cebellbereket'ten milletvekili 

seçıldi. Birincı Grup uyesıydı 

ıgı)'ıen DP'nin kazandı~ı 1950 

seçımierine kadar Tekırda~'dan 

aralıksız mılletvekllı seçıldı. Bu 

dönem ıçınde TBMM başkan 

vekıllı~ı . Dahılıye Vekılli~ı gibı 

önemlı görevler üsılendi . 

Cevap: 

İlme hürmet, adle mutabaat etmeye 

mütevakktbtır. 

Ankar a r Agu.sto.s 338 

Cebeliber eket M ebu.su 

M . Faik 

. /. . 
.. ~-,.,~ ' ..-~L . .. ı_ .. . ...-:..,. .,tA. 

~·( 

Bıtıme saygı go~ıer!l1evc.ııdaleıe uym3VI batiıdır 

ı A~ustos J9:ı:ı 

ı 



CE BEliBEREKET 

MillETVEKili 

RAsiM (ÖZTEKİN) BEY 

Manastır Ruştıyesı'nı ve Askerı 

ldadısı'nı bııırdı . ı89ı 'de Topçu 

Harbıyesı'nden üste~men 

rütbesiyle mezun oldu ıqoo'de 

yuzbaşılıga yukseldı . 1909'da 

Abdulhamıt tl tahttan ındırılınce 

önce Selanık sonra Istanbul'da 

muhafızlıgını yapt ı . Bu ,göreviııı 

padışah ölene kadar surdurdu. 

ı9ıı'de bınbaşı, 1914'te yarbily, 

ı9r8'de albaylıga yükseldı ıqıq'da 

emeklı oldu. ıqıo'de 

Cebelıbereket'ten milletvekılı 

seçıldı . Bırıncı Grup üyesıydı. 

1923'te Erıugrul. 1927'de Bılecık'ıcn 

mıllt'tvekılı seçıldı . 1930'da 

Serbest Cumhurıyet Fırkası'na 

katıldı ; parıı feshedılınce CHP'ye 

döndu. 193ı 'de Kütahya'dan 

dörduncü kez mılleıvekıli seçıldı . 

Mılleıvekıllıgı surerken 

Istanbul'da öldü. 

Cevap: 

DahLL i memlekettekanunu hakim 

kılmaya ve t.iyat.et-I umumiye-i 
devLette bertleri değil. mılLeti meaut 

ve memleketi mamur etmek 
gayeaintn takibine ve millelimile 

hakalk- i diniyemale kabil -i telib aari 
bir terbiye vermeye mütevakkıbtır. 

Ankara t / Mart 338 

Cebeliber eket Mebuau M iralay 
Ra.sim 

Memlekeı lçı!lde yasııyı egemen kılmııyıı ve devletin ıı~nel 
slyıısrtınde bireyleri dejıl, ulusu mutlandırma YI! Olkeyı 

bayındrr tı3te getirme omatırıın lzlenme~lne ve ulusumuıa 
dınımiıln ııerçeklrılyle uvu~~bılecek bir ~'!ilim \'ermeye 
ba~lıdır. 
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ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

BEHÇET (KUTLU) BEY 

lı864 Çankırı - 1948) 

Çankırı Rüştiyesi ve medresede 

ö~renını gördü ı883'te Çankırı 

Bidayet Mahkemesi'nde zabıt 

katipligı görevıyle devlet 

hızmeııne girdi. ı894te mahkeme 

üyesi oldu. Bu görevindeyken 

1908'de Medıs-ı Mebusan'a 

Çankırı'dan milletvekıll seçıldi. 

1914 ve 1919'da Çankırı'dan 

yeniden seçıldı . Meclis'ın 

faaliyetlerine ara vermesi üzerine 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

kaııldı. Meclis'in bagınısız 

üyelerındendi . 1922'de bır ara 

Adltye Vekaletı Vekıllıgi yaptı. 

1923'te Meclıs dışında kalınca 

Çankırı'ya döndü ve ölene kadar 

polıtıkadan uzak sakın bır yaşam 

sürdurdu. 

Cevap: 

Bı-tev~ikihl Taala hudud-t vatan 
Mi6ak-ı Milli daire6inde ~an-ı 

büLendt iLe taayyün edince 
mevcudiyet-i milliyemizin ~eylz-ydb-ı 

kemal olma&ı telhit.an ztrde ta6vir 
eyLedlğim e6bdba tevakkut eder: 

t-Garbm kuvvetlerden mütevellid ve 
btnaenaleyh mütehavviL olan 
de6atir-i idariye6ini takLiden değil 
muhit-i ir&an-t mlllimizdeki 
layetegayyer e6a6at-t ilmiyemizden 
mülhem olmak üzere kelimenin tam 
manat.ıyta her türlü hürmet ve 
muhabbetlere elyak bir hükümet. 

2-ICuvvet ve taaliyetterinin inki~atı 
için her çareye teve66ÜL eden 
ebrddın hürrıyet- i harekatınamani 

olan kavanini itga. 

3-Cbrôdt ezen tekati~-i maliye ve 
bedeniyenin ilmi ve ~en ni bir 6urette 
tadil ve tahblbi. 

. .,.. j 
•-.!,~ ........ (, ...(, •1--" .JW...C.:,;. -~ 

.rJ...~,i, ~ .... ,.v...;.,,.e.. :s~:.;.. :.r~~ .. ı.· . .. . .. . . . . 
--'-:'~.; ,_._ .. (:>:,....._,;., ,,-:;. ~~,.,, 

,...., ~..;.l!· ... ~~~J .J;, ... ~;; ~- 1 ı 
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. (l· u:,..l • .o .. i; .... ~: .... ~-=~~-·ı 

• ..;:.,_,4""" 1, .J:,.~ ... ...:...,P,J, ... p- .:-

.ı;, ·-~...;ı .. ,.l;<l'~ u...Lııu ... .:.;_ ~ 
: w•.r'j;_,/,~ ::~-=:-.,., '"'-~' ...... ) 

.r .. ,,AU.4':..-.r~-.:.;ı~ ,.. / •~.,t;ı.:-1 
-~~-~ t 1 - .. ~ .. ~-.,.~-:· 

J ... ,, .. .,..,....~-.:....,~ .s.>.,.•· 
. • • . • '-;6' - \ 

. .,_.ı.·)_.. . ~ 
.. ' ı · .. . .-; ()ol' 

. • ~.Jv.,-.,. ~ ır.P;...--" 
tt\::,ı. • • 1' ·i. . 

~ ~- y... • .:J/)--"' c-ı)_,~ - ı 

, "~·· c.u,.ı..~ -.· '.J ~' ...,.·t.:_A 'j; 
. ,.,;..·v:·~~;.r~.:..,]/ı, ~J - .. ": 

Tanrı'nın y.ırdımıyla vatan sınırıarı Ulu~al And çerçevcsı~dc 
yiice şanıyla belirlenınce ~lusal varlığımızın tam olarJk 
bolluk getlıici olması, özeıle .ışaaıcıa betimledl!im etk~nl~rt> 
b.ıAI•clıı 

t· Baıı·nın gOÇINe dayilnan ·~dolayısıyla değişken olan 
y!lnPtlm ilkel~rtııe 6yklincıek deill. ulu$al kOltur 
çevremızdekı deRlşmcz bılimsei esaslardan csınl~ncrek 
sörtU~On tam anı.,mıyia sııygı ve sevgilere l.'iyık bır hükumeı. 

2• Guç...., eıkıntıkleıının gelişmesi i1ın her yola b.1şvur.ın 
bıreylerın hareket özgurlilklerine engel oları yasaların 
kaldırılması. 

)· Blreyltrı ezen mali ve bMienı vergıler in bflimsel oiBrak 
d~Aı~ıırllm··~ ~e hafilletılmesı. 

4· Bire~INtn gilvcnllğinlve kişıier ara•.ı hakların guvenlığinı 
hakkıyla $i)t\ayac.ık bır adiiye k~rulması. 

4-Cmniyet-i e~radı ve emniyet- i 
hukuk-ı beyne'L-ebrddı blhakkm kdbil 
bir adiiye te6i6i. 

s -Me6uliyetlerin tatbik ve i6ratatı 
men 

6 -Aziz vatanm her tara&mda 
meknılz hazaln-i nd~mütendht-i 

bırrattan bihakkm temin-i i6tlbade 
edebilecek derecede yol yapmak ve 
ıdUit-ı benniye getirmek. liman 
açmak. 

7-Serbe6tf-i mübadeLe u6ulünü kabuL 
ve temin. 

S-Mutlaka içtimaiyatımıza muva&ık 
terbiye ve ~ennt talim. 

9 -Sark ve garpta teyemmünen vaki 
olan revabıt- ı do6taneyL teyid ederek 
~arbm tahakkümat- ı 6iya6iye ve 
ıikti6adiye6ine kar~ı inhinaya 
mecburiyet hi66etmek6izin müddet-i 
6ulfı u 6elemi italeye muvabtakiyet. 

,.y 'C_, J_;..;.ı_...,. ,.ı ... ı..~_,...- - " 
- (0:-.J,.; ~ ... :.. - ....s ~v...· ıiU, .- 1\ 

J ·ı;.. 1 • ' 1 • • • 
• ' JJ..l!.•....,. ~ 1'.1 t ~ ı. ... ·.·-...---!.1" -cı. 
_,; ~ :.-,. .~\_,_ L- ..: W"' ı.>-..; '-'!-•-· ı. 
,)~~ 1-'~-_; ~,.{..: •.,......:..,.~: :.;, 

.. .. ~ 40 • .. 

s• Sorumlulukların uygulanması ve sorrksız haıcamal.ııııı 
engellenmesi 

6- Allı vaıanın her yerinde saklı sonsul do!al hazıneiNdıın 
hakkıyli\ yar arl.ınma ~ilayabılecek d~roctde yol yapmak. 
bilimsel araçiJr gcıirmtk.liman açmak. 

7• De!iştokU$ lizgürlll~ (,erb<>~ı tiı:ııreıı yilnleminı kilbul 
eııııek ve r.aglamak 

!!·Mutlak loplıımsal yaşamıııııu uygun öğ~Um ve bilimsel 
etilim. 

9· Dotu ve Bdtıda utur ~ayı larak kurulmuş doslluk ba~arını 

pt kişılıerek Batının siyasal ve ekonomik baskıcıiitına kar$ı 
eiılrrıeye zorunluluk duymayarolk bdrı~ v~ huzur ~Orcsınl 
uz.ııımayı b3~arın.1k. 

ı o• Önemli olaylar çı~.tıkça an~111n maddi gUç \t.ullanmaya ve 
hementi'Cik IŞitın yapmaya kalkı~makıan sakınmak. 



ıo Hadiöat 1 mü.himme va/d oldukça 

ale'l bevr kuva-yı maddiye ve 

muamelat- ı anibeye te~ebbüö 

eylemekten tevakki. 

rı -Harb ve öulhde ve her nevi hall ü 

akdde bir berdin veya bir heyetin 

kararına değil icma -i ümmete 

müracaat. 

i~te bu eöbab ı ma 'dude de öual-i 

va/aa kar~ı acızane 

dü~ündüklerimdir. Zlra pek gerHere 

değil hayat ı mtlliyemizın on be~ 
öenelik maziöine irca 1 nazar edince 
ıyanen öabit oluyor ki hayat ve 

inki~ô:b ı mLLlımtz için bize evvel 

bunlar Lazım idi. ~imdl bunlar 

lazımdır, öonra da yine bunLar 

Lazımdır itlkadınday1m. 

Ankara 25 Şubat 38 
Çankırı Mebıuu 

Behçet 

ı ı · SavJ~ v~ barı$18 vıı hr.r ce~ıı lf$bn~ındanllndırmr ve 
kaldırmada bir bireyin ya da ~ urulun kaıaıınd dtail. butün 

halka başvurrrnık. 

Işte bu fH!yılan Nkenler, •oru lan soru kartr~ında 

alçakgönUIIulükl~ du~ılndUkl~rimdlr. ÇUnkO pek geıilere 
detil. ulu~al ya~amımızın oııtı~ yıllık ııeçrnl$in~ bakınca 
açıkça sörDIGyor ki, ulu \al ya~m ve gelı~memlz i1in bize 

önce bunlar gerekliydi, Jlnıdı bunlar ıı~r('khdlr, sonra da vınt' 

bunlar gerekecektir irıancındayrrn. 

ı: ... 
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ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

NEŞET (AKKOR) BEY 

lı889 Cebelibereket. Payas - •9641 

Ilk ve ortaogrenımlnı Istanbul'da 

tamamladı . Mercan ldadısı 'nden 

sonra gırdı~! Mulkıye Mekıcbı 'nı 

19ıı 'de bııırdı Maliye Nezareıı'nde 

memur olarak devlet hızrneııne 

girdi. ı9ı3'te Surıye Vılayetı maıyeı 

mE>murluguna atandı . Enez 

Kaymııkamlı~ı yaptıktan ::.onra. 
1919'da Ahlaı Kayrnakamlıgı 'mı 

getırıldı. ıgıo 'de Çankırı 'dan 

mıllcıvekı l i seçildı . Ikıncı Grup 

uycsıydı . lstıklal Mahkemesi 

uyelı~ı de yaptı . 1923'te Mcclıs 

dışında kalınca Aydın 'a yerleşıp 

avukatlıga başladı. 1933 - ı946 

arasında CHP'nın Aydın ll 

Başkanlı~ı'nın yanı sıra halkevı 

başkanlıgını da fısılendı ı94b'da 

Aydın 'dan ikinci kez ıntlleıvekılı 

seçıldi . ı9so·de Meclis dışında 

kalınca yenıden döndugu 

avukatlık mesleginı ölene kadar 

surdi.ırdü . 

Cevap: 

Ankara 

3' Haziran 338 

t~ha6ın nü~uzunu ne ~ekilde olur6a 

ol6un ortadan kaldınnak ve yalnız 

mılletin menbaatıni dü~ünerek 

evvela lktL6adi ve 6tra6ıyla içtimal 

dertlerimizle uğra~makLa kabil 

olabilecektir. 

Hal-l harpte bulunmaklığımız bu 
türlü me6aimize hiçbir zaman mani 

desildir. Belki bılak/6. 

ÇankırL MebU6u 

Ne~et Nazım 

KlşRerln etkisini ne yolla oıurs.ıı olsun ortadan kald rmııll ~ 
yalnız uııısun çıkıırını dO~Dncrclı. 6nce ekonomik~ sııasıvta 
toplum~al dertlı•rlmızle ıırıra~makla olablletel<th. 

Savaş duıumunda bıııunuyoı olmamrz, bu IliriO çalışmalar~ 
ııı~blr zaman engel d~rınuır . Belki tarn ter~ıne. 

:ıı Horlrorı 29:1:1 



ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

SAiD (ÜÇOK) BEY 
lı878 Çankırı - 19531 

Ilk ve ortaögrenımını Çankırı'da 

tamamladıktan sonra tıcarete 

atıldı. Bırınci Dünya Savaşı'nın 

ardından Milli Mucadele'ye 
katıldı. 19~o'de Çankırı'dan 

milletvekili seçildi. Birıncı Grup 

üyesı olmasına ra~men 1923'te 
TBMM dışında kaldı. Çankırı'ya 

dönerek ticareıle ugraşmayı 

sürdürdü. ı9ı8-1932 arasında 

Çankırı belediye başkanlı~ı yaptı. 

Cevap: 

Kanaatlerinin denenme6l demek 
olan bu ~ümıillü 6Ualinize veciz bir 
cevap vermek bahtlyarlığına mali k 
değilim. Mahaza. bu e6a6 üzerine 
yegdne dü~üncem ~udur: 

ı -Mülkte mutlak 6Urette adaLet te6i6 
ve takrir ettirmek. 

2-Maari~- i umumıyeye ve aLeLhU6u6 
köy mekteplerine 60rf;- ı me6ai etmek 

Lazrmdır. elzemdir. 

Ankara 17 Kanunuevvel 3 7 

Çankırı Mebıuu 

Sat d 

. . 
o -4.J , .. 

Kan larının denenmesı deme~ olon bu kap~h sorunuza 
özıo bir y;ırııı verm•k mutıuıutunda de&ilim. Ancıık bu esııs 
fistılne tek du$ilncem şudur: 

ı Drvlrlte mutıaı.. bır adalet kurmak ve sı..rdDrm~k. 

:z. Genel tftıtıme ~ öıellıkle kliv okullarırıa emek har,ıımak 

Gereklidir, (Uk gl!fekDdlr. 

17 Arafılı ı9:tı 

-
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ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

TAHiR AşlK 

(MUSULOGLU) EFENDi 

lı87z Çankın - 19z6l 

Ilk ve ortaögTenımıni Çankırı'da 

tamamladıktan sonra tıc.ırete 

atıldı Bırıncı Dunya Savaşı'nın 

ardından MIIIı Mucadele'ye 

katıldı. 19ıo'de Çankırı'dan 

mılletvekılı seçıldı . Bırıncı Grup 

üyesı olmasına ra~men 19Zfte 

TBMM dışında ka l dı . Çankırı'ya 

dönerek tıcare ıle ugrıışmayı 

surdurdu. 

Cevap: 

Kanunları herke6 hakkında 

6eyyanen tatblke ve daha açık bir 

tabirle adaletin tevzilne ve idare 

i~lerinde abib. müdrlk ve namu6kcir 

ve baziletkdr memurlar butunma6ına 

mekteplerimizle. yollarımızın 

t6lahına mütevakkıbfır. 

Ankara 2 0 Mart 38 

Çankırı Mebu.su 

Tahir 

Yasaları herkese!~ ı olarak uvgulımava 'le daha açık bir 
deyişle. adaltıın da&ıtılmasıııa ve yönetım ışlen içın t~mız, 
bilın~ll. namu~lu v~ eırlomll kamu sört'IIIIIM! bulunma\ına, 
okullarımiiia yollarımııın ıylle~ıirilme)ı~r batlıdır. 

;ıoMDII1pU 



ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

HACI TEVFiK 

(DURLANIK) EFENDi 

lı87ı Çankın - 1944! 

Ilk ve ortaögrenımıni Çankırı'da 

tamamladı . ı896'da Istanbul'da 

Fatıh Medresesı'ni bııırcrck ıcazet 

aldı . ıqoftc Sınop Muftüsü seçıldı 

Bır yandan da muderrıslık y<ıpıı . 

ıqo6'da yasak bır toplantı 

düzenledigı gerekçesıyle 

Çankırı'da ıkameıe mecbur 

tutuldu. 1907'de Flzan'a süruldu. 

Oradan Parıs'e kaçıı. Mcşrutıyeı 'ın 

ılanı üzerıne yurda döndu. ıgo8'de 

Medıs-ı Mebusan'a Çankırı'dan 

milletvekilı seçildi. ı9ıı'de nynı 

yerden ıkıncı kez seçıldı. Mcclıs'ın 

feshı ı:.ızerıne muderrıslık görevıne 

döndü. ı9ı9'da Çankırı Mi.ıhusu 

oldu . Bu gôrevındeyken Meclıs·ı 

Mebusan'ın son dönemı ıçın 

yapılan seçımde Çankırı'dan 

yeniden mılletvekılı seçıldı . 

Meclıs'in faaliyetine ara vermesı 

üzerıne Ankara'ya geçerek 

TBMM'ye katıldı. Meclıs'ın 

bagımsız i.ıyelerindendt . lstıklal 

Mahkemesi üyelıgı de yaptı. 

1923'te Meclis dışında kalınca 

Çankırı Vaizligi'ne atandı 193ı'de 

emekli olduktan sonra, ölünceye 

kadar tarımin ugraştı . 

Cevap: 

Mücahedemizin her 6tntb kendt 

ilmtyLe amiL olduğu takdirde 

beyizdar olacağı kanaatindeyim. 

Yani her 6ınıb bildiği ile am/l olur ve 
haddinı tecavüz etmez i6e me6Leki 
dahilinde bilmediği meaiLlyi dahi 
tevari.i6 eder. 

Ankara 

r~/ıt/337 
Çankırı Mebıuu 

Tev~ik 

Sava$ımımtzın he• nıf kern: b tııs e &(ir~ damnrrw 
boılu~ ıeıırlcı olaccı!ı kıınısındayım Yani het sm 1 b Id ı yle 
harekti edcr vıı sm ır nı asma lsa, me eotıı, nde bılmedıtı 
kavramiara da kalıtçılık eder 

ı: 
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ÇANKIRI MiLLETVEKiLi 

ZiYA (İSFENDİYAROGLU) 

BEY 

lik ve orıaö~renımıni 

tamamladıktan sonra. ıdadıyı son 

sınıfla terk ettı. ı8q6'da devlet 

hızmetıne gırdı . ıgo)'te Bldayet 

Mahkemesı zabıt kauplıgı gorcvıne 

gctırdı. ıqoq 'da mahkeme uyesi 

oldu . ı914'te bu görevinden 

alınınca tarımla ugraşmııya 

başladı. Mıllı Mücadele'ye katıldı . 

192o'de Çankırı 'dan milletvekllt 

seçildı Bınnci Grup üyesıydl . ıq23 , 

ı927, 193ı . 1935 ve 1939 

seçımiertnde de Çankırı 

mıllctvekılı unvanını korudu 

Mılletvekltııgi sürerken öldü 

Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 

Esen olarak aldı~ı soyadını 1939'da 

mahkeme kararıyla lsfendiyaroglu 

şeklınde degıştırdt 

Cevap: 

Avrupa'dan alınıp milletin mizacına 

ve mülkümüzün vaziyetine muvabık 

olmayan kavanln i hazırayı mılletln 

ruhuna muvabık bır hale tahvil ve 

idare i nıemleketi milletin öz 

eviadlarının yedıne tevdii 6Uretiyle 

ha.ul olacağı kanaatindeyim . 

Ankara ı Temmuz 338 
Çankırı M ebu&u 

Yw ut ZLya 

Avrupa dan alınıp ulusun mızacna ve devlet m zin durumuna 
ııvıun olmayan $1md ki yasaların ulusun ruhuna uvıun bır 

duruma dönu~tOrli\m~~ı ve memleket ın yl!nellmınl ulusun Uz 
çocuk~ırının eline ~tımck yoluyla gerçekle$cceti 
kıınısuıdayım 



ÇORUM MiLLETVEKiLi 

DURSUN (YALV~Ç) BEY 

h87.z Zile (Tokad - 19-48l 

lik ogrcnımını nıcmlekt•tınde 

tamamladı . ı888'de Tokat 

Medresesı'nı bitırerek ıcazet aldı . 

1903'te Darulmuallımın'ın edcbıyaı 

şubesinı bııırerek ogrc•ımcnlı~e 

başladı. Çorum. Amasya, Erzurum, 

Kastamonu, Malatya, Bolu, 

Edırne'de ögretmenlık ve okul 

mudurlükleri yaptıktan sonra 

ı9ı6'da Ankara Sulıanısı'ne 

edebiyar ve felsefe ö~retmenl 

olarak atandı Bu görevındeyken 

Sıvas Kongresi ne Çorum delegesı 

olarak katıldı. ıq.ıo'dc Çorum'dan 

mılleıvekıh seçıldı . Ikıncı Grup 

uyesıydı ı9.ı3'ıe Meclıs dışında 

kalınca ö~retmenlige döndu. 

1933'te emeklı olunca Bursa'ya 

yerleştı ve yaşamının kalan 

bölümunu burada gcçırdı. 

Cevap: 

Memleketin ahval · i nıhiye6ini. 
ihtiyacat- ı idariye6inl katı ve 6abit 
mü~dhedeler ve tecrübelerle takrir 
ve tayin ettikten, dahili ve haricı 
6ergüze~tcu 6i_va6et entrikalarına 
nihayet verdikten 6onra namu6kôr 
bır hükümetin. adil bir idare 
6i6teminin memleketimizi imar ve 
tertih hu6u6unda yapamayacağı 

hiçbir mü~klL bir i~ yoktur. 

Maaribimiz, ikti6adtyatımız. a6kerl 
hu6u6atta bugünkü zihniyetnniz 
memleketın ne~vünema kabiliyetini. 
Türklerin i6tidad t bıtrt6inltmha 
etmektedir. Bunlarda e6a6lı tadilat 
yapmak. ml/Lete hakiki hukuku 
vermek lazımdır. 

Panturanlzm. pani6Lami.zm gibi 
kuvd-yı maddlye ve maneviyemizi 
ihtira6at uğrunda 6arb ve heder 
edegelmekte olan ecnebi, bakat dil-

Memleket n ruh hal erini, yllncts pıe~ln mler n kes n v 
~Ltı g6zlı!mler ve deneyleı1e bel ıledıkten ~onra, Iç ve d $ 
mac~racr slyueı oyunlarına ~on verdıklrn sonrıı. namu51u 
bir hii~Omrtln, nd aletli bir yıınctlm slstrmln n meml~kc!lmlzl 
bayındır hale gPlfrmck ve y kseltmek vvhında ~.teslnden 
gelem"Vccetı hiçbir 1or ış yoktur 

Elltlmlmlz, ekonomlmlz, eskerli ımu korular ında, bugünk 
onliıyışlarımıı rnemlek~ı n BP l~me yrtenttını TOı le n 
dotuştan yetenetini yıkmaktadır. Bunlarda temelli 
de!ışfklikler yapmak. ulusa gerçek h klarını wrmek 
gereklld r. 

Partuıanızm. panislam ım pb , maddi ve m nevf g çk!r m zl 
tutkular u!nında ~una fı.oırcayıgelmekte olan yabancı, 
ama gl!n ı aldatan anlayışiard n son derue $alı.ınmalı.. d $ 

~ly;ısctımlı bunl~rc!."ın uzak lutmak gereklld r 

G&çml'n k bptlanm kapamak. ~ıli hıı kın s;ılf k ve haklar nı 

birib zihniyetierden 60n derece 
ictindb etmek. 6i.)a6et-i harıcıyemizi 
bunlardan uzak tutmak lazımdır. 

Muhaceret kapılarını kapamak, .verli 
ahalinin 6ıhhat ve hukukunu hü6n-i 
muhata.za ederek tek6ir-i nübu6 
çarelerıne bakmak. nübu6-l 
a6li.)emizi i6rab etmemek 
dıi~üneceğimi.z en dcil çarelerdendır. 

Hula6a. 6abık ve ~imdiki idaremizde 
i6tikbal için hayırlı bir ümit 
göremiyonım. Herhalde tadı! ve 
tebdili Lazım ahvaldendtr 

25 Haziran 338 
Çorum Mebwu 
Hii.6eyin DUT6Un 

yi koruyarak n fmu cota!tma çarele ne bıılı.rnıll, a 
n ':ı~muzu yok yere l'<ırcamamak. dll$Dnecet. m ;ı n 1 1 
~relerdendır 

Ozetlr.. eski ve ş mdıkı y6netlm mızde gvlcce~ ıçın tıayırh b r 
umut g!!ıemlyorum. Bunlar her durumda de&ı$t.. mesı 
gerek~n d rumlardandır 

~5 Hazirtin ıı;:::z 

ı: 

t: 

"" 
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ÇORUM MiLLETVEKili 

fERiT (TÖRÜMKÜNEY) 

BEY 

lı878 Istanbul - 1915l 

Ilkokulu babasının mcmurıyetı 

dolayısıyla bulundu~u Ki.ıtahya'da 

tamamladı. Rüşılyeyı Istanbul'da 

okudu ı8qide Istanbul Mulki 

ldadısı 'nden mezun oldu. ı898'de 

devlet hızmetıne gırdı . Bır yandan 

Malıye Vekaletı 'nde memur olarak 

çalışırken. bır yandan da 

Darüşşafaka ve Vefa ldadısi'ndc 

ö!!reımenllk yapıı . ıqıs'ıe 

Dıyarbakır, ıqı]'de Kastamonu 

Defterdarlı~ı'na atandı. ı9ıo'de 

Çorum'dan mılleıvekılı seçildı . 

Birıncı Grup uyesiydl. ı9ıj'ıe 
Çorum'dan yenıden mılletvekılı 

seçıldı . Mılletvekılli~ı surerken 

oldu Ailesı sonradan Törumküney 

soyadını almıştır. 

Cevap: 

Memleketin tmarına. lktı6adiyatmın 
tekdmülüne ait e6a6atm 
müteha66t6ları tarabmdan te6blt ve 
derhal 6aha ·i tatbike vaz 'ı ile umran 
ve ikti6adiyatta terakkiye ve bi 'n
netice halkın in6anlık ~eraiti 
dahilinde ya6ama6ınt temine 
mütevakkıbtır. 

Bu yolda yürüyebiLmek için gavail· i 
hariciye ve dalıtllyenin zevaline 
intızar doğru degildir. Çünkü hiçbir 
devletin bu gibi gavailinden 6erdzcid 

olabileceği bir an muta6avver 
değildir kanaatindeyim. 

Ankara 13 Cylül 1337 
Çorum Mebu&u 
Ferid Recai 

~-

Memteıu.•tın bayınci r hal~ aeL. mesıne. ekonomisı n n 
aeıışmes ne lt şk n esutarın uzmanlannca sapunması _.. 
hemen uyaulımayi konulıııasıyl;ı bayınılır~k ve ckonomldı! 
ltcııcmcve ve sonuç olarak halk.n :15<ınhk koşulları iç nde 
y;ışamas.ını ı.ıııtl~may~ battıdır. 

Bu yolda y!lr ycb Jmek Iç ın dt$ ve ıc srkmtılarm sona 
~'11lesınl ~ldemek dotru de& Idır COnkll hlçb r devletin bu 
gibi s ~ nt lardan ~nı kurtarmış olablleceJinın blr an b e 
dU$" lemtyccejl kanısındayım. 

SJ CyiGI ı9:rı 



ÇORUM MiLLETVEKiLi 

HAŞiM (APAYDIN) BEY 

lı876 Erzurum - 1940) 

Koyu l h ısar Rüştiyesı'nı bııırdıkt<'n 

sonra, Tapu Müdürlu~ı.i 

Kalt'ml'nde. stajyer olarak devlet 

hızmetine gırdı. ı898'dc 

Karahısarışarki Tapu Katiplıgı 'ne 

amndı. ıqoq'dan ıtibaren Nı~de, 

1914'ten ıııbaren Karaman, 1915' ren 

iııbaren Konya'da görevlendırıldı. 

19zo'de Çorum'dan mılleıvekilı 

seçildi Bırıncı Grup üyesı 

olmasına ragmen 1923'te Meclis 

dışında ka l dı. Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlü~ü kadrosundan 

açık aylıgı aldı . 1932'de emeklıye 

ayrıldıktan sonra yaşamını 

Çorum'da avukatlık yaparak 

surdurdu. 

Cevap: 

Ankara t-6-38 

Cvvel emirde imtiyazat-ı ecnebiyeni n 

yani kapitula6JOn denilen beliyenin 

devletçe reb 't ve izate6i çare6i temin 

edilmedikce i6tiklal· i millinın tecelli 

ve lnki~abı hü/ya6ıyla bikir yürütmek 

duvara yukarı 6U akıtmak gibi 

abe6le l~tigalden ibaret kalmı~ olur. 

Şu halde i6tlkrarı memul 6ulh-i ati 

maruzat- ı 6iilibeyi temine hadim 

otmamı~ oL6a dahi mılletin daha 

muva~~akljetti tedakcirlıkta 

bulunma6t icin behemehaL ~ecere- i 

zakkum barz olunan cehlin 

kökünden devrilme6i Lazımdır. Bu i6e 

yiyeceğimizin, içeceğimizin ve hayat

ı ikti6adiyemizin tamamen 6anayi ve 

maari~in terakki ve teali6ine ha6rı 

ile kabildir. 

Binaenaleyh uatanın ruhu 

me6abe6indekl ve6aitin yani 

( ' - '\ - ' , ;,& 

.r:•..__, , .; •.L.·. 1 ........ ' - ı ı 
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.;.. u; ... / . . . 
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\~ --~~..:-~·.~.~,·. , ı..e.ı;.._~.·~~.J~t 

(;.,~ '""~ ::.,;,... , · ~·"''),ı,:rı.-,..";~t 

l~e bunlar ıt'rçek!e~tllr.çl', ulu 1 em~ c ml:l de başarmı~ 
oturur 

J.6.ıg:u 

~ımenditerler ve otomobil ve 6ai re 

Sibi müe66e6eler vücuda setirilerek 

idhalat ve ihracatın ve tabir-i 
dığerle l6tihMlat ve i6tıhlakdtın 

muvaUakiyetle temin ve 6ervet· i 

mll l iyeyi tezyide 6di olabilecek 

e6a6atı lhzar ve tedvinle me~ruttur. 

/~te bunlar ha6ıl oldukca dmdH 
miltimize de muvabbak olrnu~ cluruz. 

Çon.ım Mebmu 

Ha~ im 

ı: c 
ı: 
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ÇORUM MiLLETVEKiLi 

SIDDIK (MUMCU) BEY 

lı88r Medtözü (Çon.un}- 19.4JI 

Ilk ve ortaögrenıminı 

Mecıtöıu'nde tamamladıktan 

sonra ticaretle ugraşmaya başladı . 

19os'te Merzıron Mal 

Müdurlügu'nde tahsildarlık 

goreviyle devlet hızmetıne gırdi. 

ı9ıı 'de Havza Mal Mudurü oldu. 

191ı'de Mecııözu . 1914'te Zile'ye 

atandı 19ı6'da ıstifa ettı. ı9ıo'de 

Meciıozü Belediye Başkanı oldu. 

Aynı yıl ıçınde Çorum'dan 

mılletvekilı seçildi. Bırıncı Grup 

uyesiydi. lstıkliıl Mahkemesi 

üyeli~ı de yaptı . 1923'te Meclıs 

dışında kalınca önce Mecitözü'ne 

döndu, ardından Konya'ya 

yerleştı 

Ceva.p: 

Milli 16tiklal milcahedemizin beyz 
dcir ve 6emeredar olabilme6ini yalnız 
ilç noktada görüyorum. 

Te6erruata girı~meyeceğim. Çünkü 
bu vadide yüzbinlerce 6atır mütalaa 
dermeyan edilebilir. Çünkü mevzu 
müteaddtttir. Fakat netıce yine 
zirdeki üç noktada taayyiln eder 
kanaatindeyim. O da ~udur: 

ı -Ahlcikımızda inkılcib 

2-Memleketin ilim ve trbanmda 
hakiki bir inkılcib 

3 -Mezhep lhtileibının e6a6Lı 6Urette 
halil. 

Ben vatanımızın en milh im 
yaralarını bu üç noktada 
gön1yorum. Bu yara ciddi bir ~ekilde 
tedavi edillr6e bizim bugünkü 
6amimi milcahedemizl mana-yı 

tammı lle beyz dcir ve 6emeredar 
kılacağma kati bır iman ve itikadım 
vardır. ve illa belcil 

2 Şubat 38 
Çon.ım Mebu&u Sıddık 

.... . 

Ulusal batımsıztık sava~ımımızın bolluk ıetırlcı VI! vrr ml 
olabılmesin yatıuz üç noktada ı:llrDyorum Ayrın• ya 
gırışmeyecetım, (;ı..nkO bu konuda V zblnlcıce saıır stırDş 

oıtay.ı konabıllı. Çunkfi konu ,,Jkıur fakat sonucun, yine 

a~!ıdakl o, noktada bt'llrlcndiJI kanısındavım. O da şudur 

ı· Ahl~kımızda dev11m 

2· Memtek!tlmııin bilim ve kOltOrOnde cerçek bir devr m 

3 MPzhq:ı ,aıışmasının klıkıtn ,ııznmo. 

Bi!n vaıanımızm !!n önemlı yaralarını bu Uç noktada 

ı5r0yorum. Bu yara ciddi bir b cımde sa!ılllhrsa. bizim 
bugı.nk- Içtenilkil sava~ımımııı tam anlamıyl.ı bolluk gct rlcl 
ve Yl!rlmlllulac.atına kesin bir lnancım vardır ve llt de o 
zıımanl 

:ıŞulıcıt ıgu 



DENİZLİ MiLLETVEKILi 

HASAN (TOKCAN) 

EFEN Dİ 

lı866 Serinhisar (Dt-nlztl) - •9411 

Ulemadan Hacı Emın Efendızade 
Huseyln Efendi'nin ogludur. 
Babasından dersler aldı . ı88q'da 

Yatagan Şeyh Mehmet Efendi 
Medresesı'ni bıtırerek ıcazeı aldı . 

Konya ve Bozdagan'da 

medreselerde bılgısını 

derınleşıirdı . ı894'te memleketırıc 

donerek babasının medresesınde 
müderris oldu. 1905'ıe Vt.>kıtleıen 
1907'de de asaleıen Acıpayanı 
MLiftuh.igu'ne atandı . ıqıo'dt' 

Denızlı'den mılleıvekılı seçildi. 
Birınci Grup uyesıydı . ı9ı3'ıe 

Meclıs dışında kalınca 

memleketıne döndü ve yaşamının 
kalan bölümunü ıarımla ugraşarak 

geçlrdı . 

Cevap: 

Mekteplerde terbiye-i diniye ve 
milliyeyl bihaklan ikti.sab etme.si 
lazım gelen evlad ı vatanın ziraat ve 
.sanat 6ahalarında gö6terecekleri 
muvat&akiyata ve bütün memlekette 
yenıden a.çtlacak ~o.se ve 
demiryollarının ve liman ve 
i6kelelerin in~a ve i6tikmciline menıiı 
ve mevkuttur. 

ıo Haztran 38 
Denizli Mebwu 
H Man 

Okull<ırda donsel ve ulusal et!Uml hakkıyla ~lnmrsı Brtl!ken 
vatan çocuklannın v:ıtanın tarım ve sıırıııt alanlarında 
gllsterectklefll:ıa~rıya ve buı~n ml'llllekeııe y~nıden 
.ıçılacak kara ve demır yollarının ve Urnan ve iskelclerın 
yapılmasına ve ı.1mamlanma~ı ko~utuna .ısı lı 'VI! batiıdır 

ıo Hozlron ı9;u 

IIJ 
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DENiZLi MiLLETVEKiLi 

MAZLUM BABA 

(BABAUM) EFENDi 

lı86o Tavas (Denizli) - 1945) 

Medrese ö~renlrnl gordu. 

Babasının ölı.inıı.i uzerınc Bekıaşı 

Tckkesi'nın Posınışıni oldu. Mıllı 

Mucadele'yı dcst('kledı . ıqıo'de 

Deniziı 'den mılleıvekıli scçıldı . 

Bırıncı Grup üyesıydı . 1923'te 

Meclıs dışında kalınca 

nıemleketıne döndil ve yaşamının 

kalan boliımunü wrımla ugraşarak 

~eçırdi . 

Cevap: 

ı - lbtidai mektepleri ılmı. edebı. dini 

olma6ı ve 6anayiin ibtidai 

mekteplerinden ba~lama6ı 

Liizumuna binaen öğleye kadar 

der6ler ve öğleden 6onra ak~ama 

kadar lter 6anat ü6tadının mektepte 

buLunarak arneli 6urette çocuklara 

i6tidad ~ı tablllerine göre vatanımızın 

en ziyade ziraı memleket 

olma6ından yeni cilat ve edevatla 

ziraati me)'dana getirmek için 

6anatkarların vücuduna ~lddetle 
muhtaç olduğumuz nazar-ı dikkate 

alınmalıdır. 

Zira vatanın terakki ve tealı6i bu 

gibi e6a6ata mü6tenid bulundusu 

vciııhan anla~ılmı~ bir hakikattir. 

2 - Mekteb- i Sultaniterin adedi dördü 

tecavüz etmeyerek talebenin a6il. 

zeki ve namu6kar ve memlekette 

vatani ataka6ı mevcut 

ı 1 &okulların b m. edebiyar ve dı n eti ı ml vermı:ler ve 
endüsır nt~ Qkokulbrdan ba~lamasıı:eretınden ötür{l, 

ö&le~ kadar dtrsler ve Illieden sonra ak$3ırut kadar her 
s.ınat ustasının okulda bulunarak uvıulamalı yoldan 
çocukl•rr dııftal veıenc~lrrlne gört! t!titmel•rı, vatanımızrn ttı 
çok tarım lkesl olmasınıfun dolayı, v-nı ara~ w gereçl~ıle 
tarım vapmak çın UniiUrların varlotJna şiddcllf' gereksınlm 
duydutumuz gOıönUnt alınmalıdır. 

2 USf'lerln 53yısı dörd geçmeyere k öğreno erden soylu, 
zek!, namus u ve- k eye vaı.n sevg sı duya lardan 
a nf'IIHıııa özen c ster lmel ve bu okulda her t rtii dersler 
görr::c le b ri ktc, madtn, kimya. mak e. elel<t k Vb 
derslerine Ilk n araç ve gefl'çlcri ve lwlbn lmatırını b 1 m~l 
ve uygulamalı olarak ııOrmclrrl de. açıklanması 
gıorekmeyıocck mokt;ılard ı 

ıı N/son ı9:z 

bulunanlardan kabulüne itina 

edilme6i ve bu mektepte her nevi 

der6Leri görmekte beraber maden. 

kımya, makine. elektrik ve6aire 

der6Lerine müteallik alcit ve edevatı 

ve i6timô.Llerini ilmi ve arneti 

görmeleri dalti mü6tağnH arz ve 

izah tır. 

u Nuan 38 
Ankara 

Denizli Mebwu 

Clhac Haaan MazLum Baba 



DENiZLi MiLLETVEKili 

YUSUF (BAŞKA YA) BEY 

lı879 Honaz (Denizli) - 1945l 

Ilk ve orıa o~renırninl Denızlı'de 

tamamladı. Bır sure de medrese 

e~ııımi gördu ı899'da Acıpayam 

Bıdayeı Mahkemesi ikıncı 

kaııplıgınc awndı. Denızlı 'nın 

çeşıtli kazalarında mahkeme katıbı 

olarak çalışııktıın sonra ı9ıo'da 

Nazıllı Bıdayct Mahkemesı 

musıanıiklıgıne atandı . lıtıhaı ve 

Terakkı Cemıyeı i'ne katıldı . 19t3'te 

lzmır l l Genel Meclisı i.ıyesı 

seçildi. Cemıyctın D(:>ntzlı sorumlu 

kaııplıgını usılendı Sıvas 

Kongresı'ne Denızlı dclegesı 

olarak katıldı . Heycı-ı Temsılıye 

uyesı oldu. 1920'de TBMM'ye 

Denızlı'den mılleıvekıli seçıldı. 

Bırıncı Grup uycsıydı . l stıklal 

Mahkemelerı'nde başkan olarak 

görevtendırıldı . 1923'tcn ölumune 

kadar Denızlı'den aralıksız 

mılletvekılı seçıldi . 

Cevap: 

E:vvel emtrde maaribe ehemmiyet 

artederek milLeti cehaletten 

kurtarmak ve benliğini bildirmek ve 

bir memleketın hayat damarları 

me6abe6inde olan yollarını 

mükellebiyet-i bedeniye u6ulü ile 

yapmak ve altı yüz 6eneden beri 

hükümetten hiç himaye ve 6ahabet 

görmeyen biçare zürrdı himaye 

ederek ziraatı aleit- ı cedide ile ve 

tennı bir 6urette yapılma6ını temin 

etmek. ~ekaveti kökünden kazımak. 

irtikab ve irtl~liyı ortadan kaldırmak 

ve tayin ediLecek memurları halkın 

nıhundan kopmu~ yerlilerden ve 

ahvaH mahalliyeye vdkıb 

olantardan tayin ederek bu 

memurlar üzerınde hatır ve gönüle 

bakmayarak ciddi bir me6uliyet 

e6a6t kurmak. brengi ve 6ıtma gibi 

ha6talıklardan halkı muhataza 

etmek. zıraat ve ticaret ve 

Oneelikle e~illme dn~m vererek ulusu cehaleııen kıınarma~ 
ve bcnli!lni bildirmek ve bır memltk~ıın c1n~amarlıııı 
ytrinde olan yollarını bc'ıJ~oS<!I yukOmlrıtGk yl!nı~mlvlc 
yapmak ve aluyüz yıldır hükıımetı~n lııçblr koruma ve yardım 
cörm~ven zavallı tarımeriarı karuyarak laıımın yeni oıaçldrla 
bılım~el b1r bıçlmde v•pılmasını ~dllama~. haydullut u 
kökDnden kiUrınak. yolsuzlıık ve ylylcllıtl onadan k.ıldıımak 
ve aıanauk kamu gllrevllltrlnln halkın ruhundan çıkmı• 
yertılerd~n ve yerel dururnu bılenlerdcn seçerek bu gbri.'YIIh•r 
llstünd~ hatır ve sönDie bakmayarak dddı bır sorumluluk 
sı!.teınl kıımıak. Iren ıl ve sıl ma gibi hastalıklardan halkı 
korumak. loJrım. ticarrt ve endOstrınln llcrlemesı ve &ellşm esi 
Için sermaye sa~layaıak memleketin servet ve dotat 
lııızlnelerlnden yarartanma çıırtll'llnl dO~Dnmek ve bulmak 
ve memleltetıe YiiSBYl egemen kılli ak yasadan ba~ka Jllçlcre 
boyun etmemek ve uymamak ne olab ec:ttl krsln 
kanısındayım. 

26 C ylül 1922 

6anayiimizin terakki ve inkt6a~ı irin 
6ermaye tedarik ederek memleketin 

6ervet ve hazain-i tabiiye6inden 

i6tibade etmek çarelerini dü~ünmek 

ve bulmak ve memlekette kanunu 

hakim kılarak kanundan ba~ka 
kuvvetiere 6ertfirü ve tnkıyad 

etmemek ile kabil olacası kanaati 

kavıye6indeytm. 

Ankara 26 tyLüL 338 
Denizli Mebıuu 

Yu.sut -e: 
E! .. 
ı: 
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DERSiM MillETVEKili 

ABDÜLHAK TEVFiK 

(GENÇTÜRK) BEY 

hBBs Hozat CTuncell) - ıC)661 

Hozat Ruştıyesı'nı bıtlrdıkten 

sonra ı899- 1903 arasında Hozat 

Tahrıraı Kalemı'nde aylık almadan 

çalıştı . ı904'te Ovacık Tahrıraı 

Kalemt'ne kat ıp olarak atandı. 

19o7'de Dersım Bıdayeı 

Mahkemesı zabı t katıbı oldu. 

19ıo'da başkatıplıge yi.ıkseldı 

1916'ya kadar çeşitli 

mahkemelerde görev yaptıkran 

sonra dahiliye memurıyeılerınden 

bırıne mıkltnı ıstedi ve Dersım 

Tahrıraı Kalemı Başkauplıgı'ne 

atandı . Daha sonra Dersım sorgu 

hakımı oldu. 19ıo'de Dersim'den 

mılleıvekıh seçıldı. Meclis'ın 

bagımsız uyelerındendi. 19ı3'ıe 

Meclıs dışında kalınca , önce 

Dersım ve Çemışkezek , sonra 

Mazglrı savcısı oldu. ı925'te Şark 

lstıklal Mahkemesı savcılıgınca 

ışıen el çektırıldı . Aşıretlerı 

hukumeı aleyhıne kışkırtııgı 

gerekçesıyle yargılandı ve sekız ay 

hapıs cezasına çarptırıldı; ıkı yıl 

da Mersin'de gözetim altında 

bulundurulnıasına karar verıldı. 

1928'de cezasını tamamlayarak 

memleketine döndü. Memuriyete 

dönme ıstegı reddedıldı. 

Cevap: 

ı -Hakimiyet bilakaydıl~art milletttr. 
yolundaki madde-i kanuniyenin 
nevzad be~i~inden mezar e~iğine 
kadar halkın ~eciye~inde &iilen 
i6tikrarı. 

2-Milletin halet-i ruhı_ve~me muvatık 
ve her taratta kabtl -i tatbık 
kanunlar tanzimi ve me~alilı- ı 

milletin ehlıne tevdii 

3-Milletin terden berdci 6aadetine 
hadim bütün ve6ait-l medenıyenın 
ibzô.li 

4-Avrupa kanunlannm, mutlaka 
muhitimizde tevdld ve muhaMendtı 
temin edecek ak6ammdan l6tibade 
ediLme6i. akide t diniye ve 
lçtimaiyemize uygun olmayanlara 
ilttbat olunmama6ı 

s-Maaribin halkın anlayacağı ve 
6eve 6eve kabul edeceği btr tarzda 
tamimi 

2 r Haziran 338 Ankara 
Denim Mebwu 
Abdülhak Tevtl k 

·~ ,..,.. J 

1 t_ 

• 

ı· [&l'mrnllk ıı.yıtsız $<JrtSIZ ı.ı1u~undıır yolundakl (ana) yasa 
m~ddi!Sinın bebek beşıtindcm mezar c~ljıne kaılar tıalkın 
~ıakteıine edimsel nıar.11ı. yt!rlr~mesl, 

ı· Ulu~un ruh hall•rlne uygun ve heryerde uygulanabile ı tk 
yasalar dOzenlcnmcsı ve 1ıiUS Işlerınin yt!leıll kl~lleıe 
vNIImuı, 

3· Ulusun lıeı bırevinin mullulutun' hızmtti'C!Hek bDt Un 
uygarlık araçların•~ bollaşıırılm•sı, 

4 Avrup• yasılannın birim çevremlıd~ kıısinlıkle raydave 
gGzellık sattavacak biUOmlerlndtn yar.ırbnılması, dinsel vt 

toplum.sallnançlarımıza uvsun olmayanlara 6zen lmemesl, 

s· Eli ı m n halkın anlay1c.a1ı ve sNc 5eve kabul edeceti bit 
bıçlmde y~ygınlaştırolmas• 

21 Hazin:ıı J922 



DERSİM MiLLETVEKiLi 

DiYAB (YILDIRIM) AöA 

lı8,z Hoıat (Tunceli)- 1935) 

Ferhat Uşagı aşıreti reısı 

Kahraman A~azadc Seyyıd Han'ın 

o~ludur. Babası ölünce. kuçuk 

yaşta genış arazilerın sahibı oldu . 

Aşıretıyle bırlıkte Mıllı 

Mucadele'yı destekledı. ı9ıo'de 

Dersım'den mılletvekılı seçıldı. 

Bırınrı Grup uyesıydı. ı9ı3'te 

Meclıs dışında kalınca 

memleketıne döndü. ı9ı6"da 

Elazı~ ll Genel M('clısi veDaımı 

Encümen Uyeli~ı·ne seçild ı Dört 

yıl çalıştıktan sonra, yaşlılıgı 

nedenıyle bu görevden çekıldi. 

Aıtesi sonradan Yıldırım soyadını 

almıştır. 

Cevap: 

Mekteplerin açılma6t yolların 
yaptlm06ı ile olur. 

Ankara 

t Cylüt 338 
Der4im Mebw u 
Diyab 

y.f .. · 
\-,-} 

,.p, ?:..' 

_:LJ 
«V/~' 

Okulların açılması ve yoUann ~pı masıyt:ı olur 

--ı: 
E .. 
ı: 

t:: 
t: 
ı: 

~ 
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DERSiM MiLLETVEKiLi 

HASAN HAYRi (KONKO) 

BEY 

lı88ı Hoıat (Tunceli) - 19251 

Şeyh Hasanlı Aşırcıı Rcısı 

Kankozade Murtııza A~a'nın 

o~ludur. lik ve orıaogrenımını 

Dersım'de tamamladıktan ~onra 

ıR96'da Harbıye l'vlekıebı Aşıret 

Sınıfı'na alındı ı8q8'de suvarı 

ıegmen ruıbesıyle mezun oldu. 

ıqıı'de yuzbı:ışı, ıqı6'da bınbaşı l ıga 

yukseldı Van Ask~rltk Subesi 

Başkanlıgı nda gorevh ıken 1919'da 

Meclis·i Mebusan·a Dersim'den 

mılleıveklli seçıldı. Ancak kış 

koşullarında lsıanbul'a gıdenıedı. 

dogrudan Ankara'ya seçerek 

TBMM'nın çilhşmalarına kaııldı . 

Meclıs'ın ba~ınısız ıiyelerındendı 

ıqı3'ıe Meclıs dışında kalınca 

memlcketın döndu. ı9ıs'ıe 

askl·rlıkıen enıeklıye ayrıldı. Aynı 

yılıçınde patlak veren Şeyh Sait 

ayaklanması sırasında 

ayaklannıacılara yardımcı oldugu 

gerekçcsıyle Şark lsııklal 

Mahkenıesı'nde yargılandı ve 

suçlu bulunarak idam edlldi. 

Cevap: 

Hudud- ı milli dalıllindekl ana6ır ı 

İölamlye hukuklannın teminiyle 

olur. 

Ankara t /3/338 

Der6im M ebwu 
H. Hayr i 

..... . . . , . 
.. r,;..t;:'.Joot"~w. •• :.ı-~ .P...,.#,.IJ. - ·-2:. 

.,.,;,·~'\.· 

Ulusal sınırlar lçındekl bt3m ıınsurlaıının {ıoplıultıklarınııı) 

haklarının S<lAI.mmo~•vta olur 



DERSiM MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA (ÖZTÜRK) 

AGA 
l ı8;9 Hozat (Tunceli) - ' 9]81 

Abbasoglu Aşırcıl Reısı Zc}'l1ozade 

Alı Aga'nın ogludur. Ogrenım 

gornıedı ve aşıretının ı~lerıyle 

meşgul oldu . ıgıo'de Dersım 'den 

mılleıvekıli seçıldı Bınnci Grup 

uyesıydı . 19ı3'ıe mılleıvekıllıgı 

sona erınce nıenılekctine clondu 

Cevap: 

MemLeketin her yerınde yol .vapmaya 
ve niibu6u çoğattmaya ve halkı 
okutmaya mütevakkıbtır. 

Ankara 27 Haziran 38 
Der.sim Mebu.su 
Zeynozade 

Mu.stata fahri 

J/-:-f" 
-~k-· 

--=·~-~~a 

Memleketin her yer nde yol yapmaya ve no rus u çotattmaya 
ve atkı o~utmaya ba!lıd r 

27 Ha:~lron 19:1:1 
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DERSiM MiLLETVEKili 

MUSTAFA ZEKi (SALTUK) 

BEY 
h88ı Harpuc (Eiazıy- ı969l 

Ilk ve ortao~renımlni Dersim'de 

ıamnmladıkıan sonra ı9oı'de 

Harbıye Mekıebi Aşıret Sınıfı'na 

alındı . 19o.(ıe suvarı ıegmen 

ruıbesıyle mezun oldu. ıgıs'te 

yuzbaşılıga yukseldi. Bırıncı Dünya 

Savaşı 'nda Kafkas Cephesı"nde 

savaşıı . Bir sure Ankara Divan-ı 

Harb-i örrı tiyeli~ınde bulundu. 
Mıllt Mücadele'nın başında Yozgat, 

Keskin ve Kalecik bölgesinde 

eşkıya ıııkibıyle görevlendirildı . Bu 

görevındeyken 19ıo'de Dersım'den 

mıllctvekılı sec;ıldı . Ikıncı Grup 

uyesıydi . lstıklftl Mahkemesı 

uyelı~ı de yaptı. ı922'de 

bınbaşılıga yukseldı . 1923 te Meclis 
dışında kalınca yenıden askerı 

hizmet ı sıedi ve ı9ısıe Kuleli 

Askerı lısesı Kısım Amırlıgı'ne 

atandı . Çeşitiı ıısken gorevierde 

bulundukton sonra 193ı'de 

erneklıye nyrıldı. 

Cevap: 

Dahil-i memlekette 6anat mektepLeri 

kü~adı lle vatana nabi uzuvLar 

yeti~tirtlmecHne ve miLletin hakkını 

kendine vererek e6a6lı te~kilat 

ıcra6ına mütevakkıbtır. 

Ankara 27/6/38 
Der4Lm Mebwu 
Mwtaba 

Mtmlekııt ıçınele r.&nat ol.utları açılma\ vı.ı vatana vararlı 
organidr yetl~t,rllmt!$ln~ ve ulusun hakkını kendlnt' vererek 

esaslı ilıgiltlenml.'~e bJ&Iıdır 

.;7.6.J9:1:1 



DERSİM MiLLETVEKiLi 

RAM iZ (TAN) BEY 
lı884 (Hozat (Tunceli) - 1928l 

Karahallı Aşıretı Reısı 

Kankoo~ullarından lsmaıl A~a 'nın 

ogludur. lik ve orıaögrenımını 

Dersım 'de tamamladıktan sonra 

ı896'da Harbıye Mektebı Aşıret 

Sınıfı'na alındı . ı897'de suvarı 

ıegmen rütbesıyle mezun oldu. 

Çeşi t lı askeri gorevierden sonra 

ı9ı3' te kıdemli yüzbaşı rüıbesıyle 

emeklıye ayrıldı Birıncı Dunya 

Savaşı sırasında yeniden orduya 

girerek Kafkas Cephesi'nde 

savaştı . Terhis olunca 

memlekeııne döndü. 1920"de 

Dersım'den mılletvekıll seçıldı . 

Meclis'in bagımsız üyelerındendi. 

ı9z3'te Meclıs dışında kalınca önce 

memleketın dondu, ardından 

eşının memleketı Kayserı ' nın Sarız 

ilçesıne yerleştı . 

Cevap: 

Köylilyü okutınaya ve memleketl hür 
ve me6ut bir tarzda idare etmeye ve 
bunun Için de memlekette maarıbi 
tamlm ve ilim ve Mnat mektepLerini 
tek6ir etmeye mütevakkıbtır. 

Ankara 29/ 6/ 38 
Der6im Mebwu 
Ramlz 

..... 

-
·~r---
c:::a:;ı: ~" , "' "' ·~ ' 

KOytilyıl okutm~ ve mı:m r zgıır ve m ı u b r b ç :nde 
vonetmeye ve bunun ~ n de. mcmıekette etıt m 
v•vııınıa~ıımıaya ve b ı m ve sa ııt ok IU.rını (otaıımaya 

batiıdır 

'C ... 
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DiYARBAKlR 

MiLLETVEKiLi 

FEVZi (PiRiNÇÇiOGLU) 

BEY 
lı879 Diyarbakır - 19HI 

Diyarbakır Askeri Ruşııyest'ni ve 

ldadıyl bıtırdı Bır sure mulkı 

ıdarede çalıştıkran sonra ıtırım ve 

tıcareıle ugraşıı 1901:'1'da bir ara 

seçım sonucunda bırıncı donem 

Meclıs·ı Mebusan'a Dıyarbakır'clan 

ınılleıvekılı seçıldı. Mcclıs-ı 

Mehusan'dakı yerını ı, 1 ve ·1 · 

doneınierde de korudu ı9ı9'dcı 

lngılızlerce ıuıuklanamk Maha'ya 

suruldu. 19.22'de Malıa'dım 

kaçarak Ankara'ya gcldı ve 

TBMM ye katıldı Bırıncı Grup 

uyesıydı Nafıa Vekillıgı yııpıı . 

ıqzfıe Dıyarbakır'dan yenıden 

seçıldı . Ikınc ı Meclı~ · ıc de bır sLire 

Nafıa Vckillıgı yapıı 19ıidc 

1'1eclıs dışında kalınca 

Dıyarbakır'a döndü Aılesı 

sonradan Pırınççıoglu soyadını 

alınıştır 

Cevap: 

Milli müC'ahedemizi beyi:li bir i6tikbal 
ile tetvır etmek ıçin memleketin 
iktıt.adi t.eı:ıyet.ini ıükt.elterek butün 
varlığı ile bu mucadele.)e t~tirak eden 
halkımızın et.bab-ı rebahını 

hazırlamak lazımdır. 

Gerek bu ümn!yenın hutıulüne ve 
gerek hudutlanmızın daimi 
mat.uni:retını temin ıçin memleketin 
mühim noktalarını demioolları ile 
.}ekdiğerıne rabt ederek diğer in~aat 
ve müet.t.et.at- ı nabıa vücuda 
settrmek. irtan miiet.t.et.elerımizi atıri 
bir ut.u1e ibrağ ve her ralibe at.gari 
bir miiddet zarbında okuyup 
yazmayı öğretecek bir tarz ı tedrlt. 
ile maarlb ı ibtidalyeyl tamim 
eylemek touretiyle ancak milli 
miicahedemizi ~eytı.lendırmi~ oltmıı. 
kanaatindeJim. 

Ankara 29/3/38 
Diy arbaktr Mebu.su 
Natıa Vekili 
Pl r ln ççuade Feyzi 



DiYARBAKlR 

M iLLETVEKiLi 

HACI ŞüKRÜ 

(A YDINDAG) BEY 

lı883 istanbul - 1935l 

ı9oı 'de Harp Okulu'nu bıtırcrek 

pıyade ıegrnen nitbesiyle orduya 

katıldı. Çeşıtli askerı görevlerde 

bulunduktan sonra ı9ıı:;'ıe 

bmbaşılı~a yükseldi . ı9ıo'de 

Diyarbakır'dan rnılleıvekilı seçıldı . 

1921 de yarbaylıga yükseldı 

Meclis'in ba~ımsız üyelerindendi. 

ı9z3'ıe Meclıs dışında kaldı. 

1925'te alay komutanı oldu 

19.26'da ıılbay. 1933'1e ıu,gbay oldu. 

Bu görevındeyken öldu. 

Cevap: 

İMiklôl-i milliye nail olduktan 6onra 
~imdiye kadar milleti bir gaye-i 
me6ude.}e i6al etmekten uzak olan 
~ekl- i idare-i hükümetin ihtiyacat-ı 

milliyeye tevtikan yeniden te~kili 
iktiza eder. 

Tanzimatçılarm camla -i 06man('ye 
ııazariye6i gayr-i ~uuri bir ~ekli 
muhtevi bulunduğundan lıadi6at- ı 

tarılıiye ve içtimaiye önünde pek 
çabuk mecbur-ı ibld6 oldu. C6ki 
camiayı Tanzimat U6UH hükümeti 
yıktı. Kilçü/e küçüle tabii ve milli 
ftudutlarımıza girdik. Tanzimat 
u6ulünde ıHar etmek korkarım kı 
anayurdumuzu dahi bir mülllikeye 
6evk eder. A6rımızda dini te6aniidler 

bir devletin medar-ı beka61 
olmaktan pek uzaktır. Son hadi6atta 
evlôd-ı Re6ill'ün hilctbete kar~ı i6yanı 
ve dii~manlarla te~rik i me6ai6i 
buna pek acı bir mi6al te~ktl eder. 
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ı..lusal ba!ımsızlıt<ı en$t klen sonra, ~lndrye kııdor ulusu 
mutlu bir amncıı taşımak ı an urak otıın hukllmet y netımı 
blçım non ulu$!:' ııeretslnımlere uvııun olatik yenıdtn 
oluşturulması ger~klr 

Tonılmntçıların Osmanlı ulusli lo.uramı. b 1 nÇ$lZ bır blçlml 
ıçel tındtrı ıar h ve ıoplum olay b rı ön und~ pek Ç8bu~ ıfl4s 
etnıfk zorunda kaldı. Eski toplumu Tanılnıaı hııkOm~ı 
yöntemi yk! .KuçUie kDçülı! doj!al vt! ~lu~al sınırl.mmıu 

glrdık. Tanıım~l yönteminde r!>far rımek, korkanm kı 
anavuıdumuzu da tehllk~ye atar Çaıtımr2da dinsel 
dayanışmalaı bir devlet ın kalıcıtıtını ~eıamaktarı pek 
uzakııı. Son olavla·da, f'~vınmber soyundon gelenleıln 
hatifell~ karşı ayııklanmasrve dU~mantarla ı~blılt!i eımesı 

buna pek B(l bir 8roek oıu~ıurur. Halilelikle saltanatavrı ayrı 

du~Dnıllmelldl; 

Ulusun yönetımille ruhani yoneılm sıstemi de~ı~tırılıııelodır 

Hilaıet ve 6altanat ayrı ayrı telakki 
olunmalıdır. 

Millet idare6i ile ruhant idare 
6i6leml tebdi/ edilmelidir. Şimdiye 
kadar milleti bedbaltt eden U6UL-i 
Idare-i hükümet yerine milletin 
ikti6adi. içtimal inld~a~atmı temin 
edecek bir ~ekil Lazımdır. Aydın 
ceplte6inde umum Kuva-.vı Milliye 
kumandanı iken aldığım mtibaat 
beni nevmid edecek bir mahiyette 
değildir. Bu millette kavi bir devlet 
te~kili için muktezi tekmil 
kablllyetlerl pek yakından 
sördüm ve eminim ki adil. lıiir. 
mü6takil bir U6Ul-i idare altında 
muazzam bir millet vücuda getirmek 
mümkündür. 

Türkiye Biiyük Millet Mecli6i'nın 
lnktlô.b umde/eri pek derındir. 
Hayat-ı devleti yeniden te6i6e matub 
olan Te~ki/at-ı C6Mıiye pren6ipferı 
busiin millete mal olmu~tur. 

Ancak bu yeni ~ikirLerin bir berat-1 
necdt mahiyetinde telakki6i de 
doğru oLamaz. Hakimı,yet-1 
milli.}enin tecelll6i vicdanı miltlye 

tdbtdir. Fakat Jıer halde gaye 
hakimiyet- i. milliyeye 6uud etmek 
olmalıdır . 

Terakkiyi her berd arzu eder. Lakin 
bir heyet- / lçtimal_yenln terakkl6i 
içtimai. ruhi. ananevi. itikadi bır 
takım müe66irdtın zebun udur ki 
evvel emirde bu mileMiratı 
zulmetren çıkarmak ve yen/ hayatın 
yoltarım bu me~ale ile terıvır etmek 
lcap eder. 

Anayurdumuzda tarihin blrle~tirdiği 
Türk ve Kürd 'ün mukaddercit ı 

mii~tereke6i me6ele6ini yeni 

idaremiz ehemmiyetle mevzubalıi6 
etmelidir. Kürd 'iin vatana 

merbutlyeti yalnız din hi66i lle 
değtldlr. Mü~terek tarihin tevlld 

Sımö.ye kadar ulusu muı•u.ı eden t-UkOm•ı y!ineuml us lu 
yerin" ulusun ekonomık ve top umsal gelılflle5ın 
sağlayncak bır b çim gereklidir. Aydın ~ep!ı?<;i~dt> lo.uvll.yı 
m lllye gene ı konıuııınıyken aldı!Jm lılenım~r. ~n umut• ur 
ed cek nlıehkte deli Id r. Bu halkla sat m bır devlet k.ı.trmak 
ıçın gerek, bul .. n y~ıenekletı pe~ ya~ını!.ın g rd m ve 
emınlm kt, adaleUI. ezıı , bıı~ımsız blr yöne m u lO a nda 
çok buylll<. bır ulus olu~ıumınk olanakbdır 

rBMM'nın devrııııd Ilketeri pek dtlndlr !>evle yaşıımın n 
yeniden Kurulm.lS•r" yönelık o ;an anayasa prensipleri buı:ı n 
ulusa mıl olmu~tur 

Anc:ıı~ bu venı fikirletin bır kurtuluş buyrutiJ Cret•<l'Sı 
~ayıtması da dotru olamaz Ulusu o tg~menlıtln ortava 
çı~ması ı.lusun vıcdanına baCiı dır. Fak.ıt heıııdld~ amaç, 
ulusal esemenlıj!e yUl<selmek clm~lırlır 

ıterlemeyı her bırey ıster. Ancak bır toplulutı-n erterrıesl, 

::: 
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ettisi hitıtıiyat ile iktitıadi,yatın dahi 

buna tetıir vardır. 

Kürt Türktıüz ya~ayamaz ve Tiirk 'e 

Atı)a 'da mev'üd partak itıttkbalden 

Kürd 'e pek bilyük bir hLtıtıe · i gurur 
ve ~ere~ ayrılacaktır. 

Türk ve Kürt bundan tıonra yeni 
idare altında etıki tarlhin daha 

muazzam. daha muhte~em 

tıahibelerini yazacak/ardır. 

29 Haziran 338 
Diyarbakır Mebwu 
Hacı Şüknl 

toplum~!. ruhsal. geleneksel, lnan(la .ını btr takım 
etkenlerın ftklslne <!atanır kl, ilnce!lkl~ bu etkenleri 
karanlıktan çıkarmak ve yeni y;ı~mın yollarını bu me~ıe ~ 
uydıtılatmalı. gerPklr. 

Anııvuıd~mıızda tarihin bırteştırd ll !tır~ ve Kıırd lin ortnk 

ge leeeti sorununu. venl yi!netlmtmtıllnl!ml<ı ~rıdls oıe konu 
edlnmt<lidır KOrd'Un varana batfrh!ı yalnız d n duygusuyla 
dritı dlr Ortak tarihin doturduttı duyguiıırb et..onomlnın de 

buna .ıkisi vardır. KUrt TL k'sOz ~ayamu ve Tllrk'D 
Asy;a da beklt!ycn partak gelredten KOrd'e pek bDyOk br 

curur ve anı: payı ayrılataktır T rk ve Kurt bundan sonra 

~ı yi!Mtim attında eski tarihin daha bllyOlı. daha sllrkemll 
s;ayfa!ıınnı yuııaklardır. 

zg Harlron 2922 



DiYARBAKlR 

M i LLETVEKİLi 

ABDÜLHAMiT HAMDi 

(BiLECEN) EFENDi 

lı87ı Diyarbakır - ıC)Z81 

Rüşııyeyl bilirdikten sonra 

medresede egııım gördu. 1904'ıe 

başögreımen olarak devlet 

hızmetıne gırdı. 1909-1914 arasında 

Şeriye Mahkemesi Başkatipilgi 

yaptı. 1914're tekrar ögretmenlige 

döndu. Diyarbakır Sulıanısrnde 

çeşıtli dersler verdi. ıgıo'de 

Diyarbakır'dan mılleıvekilı seçıldı. 

Bırıncı Grup uyesıydı. 1923'te 

Meclis dışında kalınca 

ogretmenllge döndü. 19ı6'da 

emekli oldu. Aılesl sonradan 

Bılecen soyadını almıştır. 

Cevap: 

İ6tiklalimizin mü&mir ve be.v.vaz 
olma&ı için üç e&a6ın nazarı- ı 

itibara alınma6ı ve onların 

dü6tiıril 'l am el ittihaz olunma6ı 

Lazımdır. 

Birinci6i. belki umde-i e&a&iye olan 

adaleti -kemdhtye hakkahu-

veyahut bikadri'l · imkdn herke6e her 

hu&u6ta ve her yerde ve her 

zamanda ne~r ve tevzi etmektir. 

Adalet idare ı mülkün e&a6ı 

oldu9unu ibhama "el -adlil e&a&ü '1-

mülk" ve "bi ·ı ~ adli kdmetı'6-

6emdvatu ve'l -erdu" kelam-ı hikmet

ittl&dmlarını teemmill ve te~ekkür 

etmek kci~idir. 

Bunda u6ul-i ıdare- i memleket ve 

zimcim ı idareyı ehil ve erbabına 

tevdi ve me&alih -i nd6ın tedvir- ı 

umur ve tem~tyeti ve zamana göre 
inki~ab ve ikti&ab ı &ervet 

etmelerinin e&bcibını tehiyye etmek 

gibi levdzım-ı adalet dahildir. 

Geletea mııln vt'rlmU ve ı~ıklı olmasııcın Oç ı emt n 

ıllzö ane alınması vt' onlann eyl!'-'11 kesl ed n lmesl 

ıerı-klld r 

B1rinclsl, b~lkı ı emel ılke ol~n adal~tl halıkıyle ·va da 

olabıldltı n(!'• herllese her konuda Y~ her ycrdt' w h~r 
zamanda dalılmaktır Ad~ltt n devletin temeli oldutunu 

vurgul.lrnak,. "g!Skl~r vt' yer yilzO adaletle ayakta durur" 

dıyen lelsefr damgası ıa~n S(lzleri düşOnmrk yeterlidir 

Bunun Ilinde, memleket yöntime usı.lu, yOntt min 0.1şına 

veteıll ve uzman olanları grı lımek ve Insanların Işlerınin 

yerıne getirilmesi v~ zamana ıcııe ge'l$mesl V\' seıve1 

!'d nmrsı yollarını açmak ı bl adalti serekieri de vardır 

Ikincisi, ı:cnd ahtıkın salla$tı:ılın.uı vt' sllslenıı:esıd r. Genel 

ahlak dOırllllmczse. yalnız adalet daAolmak ıoplum alanında 

ama1tanan bollut.u v~rmcye veım~z. 

İkincı6i ahlak-ı umüminin tehzib ve 

ta6b(ye6idir. Ahlak- ı umumı ı&ldh 

edilme::6e yalnız ne~r-i adalet ~aha -i 

ictimaıyatta matlub olan be.vzt 
vermeye kibayet etmez. 

Bu kaziyeyi Fahr-i Kdinat 

fbendimizin icra-.vı adaletle beraber 

bi&et-i Ri&aletpendhilerinde 

mündemic hlkmetlerin en bahir ve 

en nevvarlarından biri ttmam - ı 

rnekarim -i ahlak oldusunu ve ha.}at

ı ictimaiye ve 6aadet-i hayatiyenin 
ancak kerdim-i ahltikın 

taammümüyle ha&ıl olacağını 

Cevamiu'l-kelim 'den olan "bu 'iMü li · 

utemmime mekarime'l-ahldkı" 
kelcim ı muciz-beyanı i&bdta delil-l 
celildir. 

Bunda in6anları dü~mü~ oldukları 

dereke-i cehl ü &übehden tahll& ve en 

vd6t ve en ~dmil man06ıyla hılye-i 

ilm ü irtan ve mukteza-yı a&ra göre 

6ildh- ı benn ü &anat lle tezyin ve 
teclıiz ettlrmek dahildir. 

Bu ilnermc, fvren n Ovc c Efend mlzin ııı!;ıltll yrr np 

Eti rmrkle bır! kle. Peyga~r' n rtınde ~ndr "~ 
b IEt il;ltrln "ben cıswn alıükı tamamlamak ç n 

gOndcrndlm" f>CzO de kanıtb~ı yOte tan ııır Bunun 1frıde 

dı!. lns.ınlıııı dUşmllş oldukları ceh~lcı ve yokJuzlu~tftn 
kurtarma\, vtı en cenl$ YI! kapsamlı anlamıyla b m ve 

küliiirün ı ıell Iden ve çat n gcrd.ler ne unun fen ve ı.arm 
s.t.\hlarıyla sil1 ernek ve donatmak da Qld 

Oçlinc05u, d nin yöntem kuraUarında ıam anlamıyla tutucu 

ve diler sorunlarda lama n ve olayların ve ıoplumsıı ı vıı 

yönetsel ya~mın cereklerınc ve zorunlulukianna cııre yine 

d ~ kurollarının tanıdılı kol.tyl kl~ra ve ızin Vl'm:rlere uyzun 
olarak llenci ve utlam ~lar Dzer lll' lwrulmu$ bır y61M!tim 

kurmaktır 

Bunun içioıle d~vlet y!lnellml ve ulusun yararını, dutru 

olma5ını vtı öyle sOrmeslnl sallayatak hUkllrnleı de vardır. 

ı ı.; 
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Oçüncü6ü dinin ahkdm - ı 
U6utiye6inde mana-yı tammıyla 

muhabazakdr ve me6ail-i 6aLre6tnde 
zaman ve hadL6dtın ve ha.>at- ı 

içtimalye ve ldariyenln icdbdt ve 
ilcddtına göre yine kavald-I 
diniyenin bah~ettiğt. te6hllat ve 
mü6aadcita tevbikan terakkıperver 
ve metin e6a6lar üzerine kuruLmu~ 
bir idare vaz ' ve te6i6 etmektir. 

Bunda idare- i mülk ve miLletin 
mevkubünaleyh ve medcir- ı kıvam ve 
devamı olacak ahkdm dahildir. 

Hulei6a 

Kazanılacak i6tlklaltmizin e6a6ı 
medeniydt-ı hazıra ve mı~kteziya t- ı 

a6ra göre bu ekanim l 6ela6e üzerine 
bina ve hü6n-i tatbik ile tezyfd ve 

te~yldine itina edllir6e zann-ı 

acizaneme göre en beyyaz ve 
6emereddr bir idare olur. 

Ankara 2 0 Mart 338 
Diyarbakır Mebıuu 

Ha md i 

Ozeıte: Kazanılacak ba!ırn5ıılılımızın temeli $ırndıkl uygarlık 
vr çaıtın g~rekltrine göre bu Oç ~u1s.1llık Osıün~ kurulur ve 
ıyi uygulamayla geli~ıırl1ır ve çolaUıhrs;ı. kanımca ~n ışıklı ve 
VNi m h bir v/lncıim Qlur. 



DiYARBAKlR 

MiLLETVEKiLi 

KADRi AHMET (KÜRKÇÜ) 

BEY 
lı88ı Diyarbakır - 1952! 

ı904'te Harp Okulu'nu blıırerek 

pıyade ıcgmen rutbesıyle orduya 

katıldı . Çeşıtlı askerı gört>vlerde 

bulunduktan sonra ıgıo'da 

ustc~men. ı9ı4'ıe yuzbaşılıga 

yukscldi. ı9ı9 'da Dıyarbakır 

ıandarma alayına atandı . Bu 

görev1ndeykC'n ıyıo'de 

Diyarbakır'dan mtlleıveklll seç1ldı. 

Bırıncı Grup uyesıydl. 1923'te 

Siverek'ten rnılleıvekıtı seçıldi. 

ıqı4'te b1nbaşılıga yukseldı. 

ı9z7'de hem Meclıs dışında kaldı 

hem de askerlikten ayrıldı. 

ı933'ten ıtıbaren çeşıtlı tıcaret ve 

sanayı odalarında çalıştı. 

Cevap: 

Milli mücahedemizin muvattakiyetle 
tetewücü için halkımızın milli 
mebkure ile alakadar editme6i ve bu 
atakadarlığın atiyen bir hald6 ve 
retah devrinin cimili olacağını idrak 
etme6i bunun için mılli har6a 
ehemmiyet verilme6i lazımdır. 

i6tih6al edilecek muvatbakiyetin 
6emeredar olma6ı her~eyden evvel 
u6ul-i hükümete münkad olarak 
ahlaki tedrl6ata. 6thlıi te~kilata 
giri~erek a6rl. maddı. amelt e6a6Lara 
teme66ilk ederek yürümek. 6iya6et-i 
dalıiliyede 6amimt ve ciddi tatbikata 
teve66Ül eyleyerek lıürriyet ve 
emntyet-i katiyeyi temin etmek 
terakki için her türiii muamelôt ı 
re6miyede adalet, 6ürat. 6adelik gibı 
milel-i 6aireyi mazhar ı rebah eden 
mücerrebata manı her~eyi 
rehgüzô.rımızdan kal' ve telabi- i 
matata ıkdam ile mümkündür. 

Siya6et-i hariciyemizde A6ya 

Ulusal sava$ımımııın başarıyla taelanması Iç n halkımırın 
ulusal OlkDvl~ lig lend rılmtsl w bu Ogllenm~ln ı;ııle<ekte 
bir kurtuluş ve refah dilnemınin etkeni oıacıı&ını kavraması, 
bunun ıçin ulusal k!ilture llnem ver ilm~~~ geıtklldıı 

uıetılecek başarının verımfl olması, herşeyden orıce I'Ukumct 
yönwrıınc boyun ete ı ek ahl.dk e&ıtımıno, satlık 
orgütlenmrstne girlşer~k çıı!)da~. ınadd , uygulamalı 
esas!Jra sarılarak vOrOmek,ll siyascııc ıçt•ntlldl ve ciddi 
uyı;u!Jm31Jra ba~vıırarak llzgOriG O ve kes n B nnll!l 
saıt:ımak. ,leıleme Için her t riO resmi ~lemlerde adalet. hıı. 
sadeiili gıbı. ba$ka ulusları gentıp kavu~uran dcocylere 
engel Mrşeyl yolumuıdan sökwP çıkarmak ve Y t r en $CYP 

karşılık bil$ka b ı şey kaUnmaya bakınakla olab !ır 

Dış siyaset mızde, k. ya sıyaseı ne sadık kalarnk ulusal 
harsla bırteşecetımll ve yarar ortaklıtma ı rectt m !ı 
ulusların heı tıirlil ge\~11161nc!cn faydalanmak fı~Yıları 

6iya6etine 6adık kalarak har6-l Mtlli 
ile tevhid ve te~rik-L menabi 
edecesimiz miLLetierin her türlü 
ınki~abmdan mü~tetid olmak 
tır6atları kaçıntır6a muhlik 
ba6iret6iztik otur. 

A6kerlik müddeti ka6r. bu müddet 
tah6il-i ibtidai ve terbi)e· i 
me6lekiyeye ha6rolunmalıdır. 

Ziraat. yol i~aatı. ~imenditer, 
makinı6t. ~obör. demirci, elekırık 
6anayi mektepterı nabi tatbikat ve 
tedrl6ata derhal ve her yerde kü~ôd 
ve lbtidar edilmetidir Kıtaa t-t 
a6keriyeye de bu tatbikat ve tedrl6at 
te~mit edilmelidir. 

2-2-38 
Ankara 
Diyarbakır M ebu6u 
KadriAhmet 

kııç nlırsıı, bu Ith ııı;.l blı 6nı:ıu~ 1 o ur 

Askerlık sı.resllr.ısıılt lma '• bu sOrt 6~enıme v~ mr tek 
etııımlnc ayrılmal dır 

Tarım. yol yapımı, dem ryollar. makınlst, şroför, demırci 
elektrık, enrlOstrl okuUan yararlı ctılim ve uvcırtamavla 
derhal Vl' heryllfdc açılmalı vt ~laulrnalıdır Asktrf birlıklar 
de bu uygulama ve e&itım kapsamıra alının.:ıhdır 

z.ıı.rpzıı 
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DiYARBAKlR 

MiLLETVEKili 

MUSTAFA AKiF 

(TÜTENK) BEY 
h875 Diyarbakır - 19ı;zl 

Darülmuallımi'nl bıılrdl. Ayrıca 

medresede ögrenım gördü 

ö~rermenlık ve maarı r ıdaresınde 

çeşıtlı kalemlerde katıplık yaptı . 

ı9o8'den sonra yayınlanan Dıcle 

ve Peyman gazetelerını Zıya 

Gökalp'le bir likte yoneuı. ıçı4'ıe 

Dıyarbakır Evkaf Mudurhiglı 

Başkatibı oldu ı9ıo'de 

Dıyarbakır'dan mılleıvekılı seçıldi. 

Bırıncı Grup uyesıydi. ıqıfte 

Meclıs dışında kalınca cskı 

gorevıne döndü. Maraş ve Urra'da 

Evkar Mudurlu~u yaptıktan sonra 

193ı'de emeklıye ayrıldı. Sonraki 

yı llarda özel okullarda 

ö~retmenlı~ını siırdurdt.l . 

Cevap: 

MtLU mücahedemizden müt.mir 

nettce alınmat.ı aMyi~in takvfmine, 

maaribin tam/mine ve bilha6t.a 
hükümetin blld-va6ıta ahaliye 

temat.ı t.uretiyle adaletin tevziine ve 

Türk dilinin ne~rine mütevakkıb 
bulundusu kanaatindeyim. 

Ankara 29 Ha.zlran 38 
Olyarbaktr Mebtuu 

M. Ald~ 

Ulusal ~ımımr.ıd.m ~rlmU sonuç abnmasmın dOıenin 
setianma sına. etiilmin Y<tVItnlaştınlmasına ve Ozelhkle 
tıtıkıım"tin dotnıdan doAruya tıalkl•llişkisi yoluyla adalrlln 
ridtıtılm3sına \'!TOrk dilinin yayılmasına b~!lı oldulu 
kanısın<lavım. 

:19 Hatlnın ıpzz 



DiYARBAKlR 

MiLlETVEKiLi 

ZÜLFÜ (TiGREL) BEY 
lı876 Diyarbakır - 19401 

Ilk ve orta ogrerıımlnı 

Diyarbakır'da ıamamladı Mülkı 

ldadısı'nı bı tırerek devlet 

hızmeunc gırdı Çeşıtlı 

mahkemelerde Ilakımlık ve .savcı 

vekillıgı yapı ı . T<ırırnla ugra~tı . 

ıgı2 ve ıg14'ıe Meclıs· ı M<'husmı'a 

Dıyarbakır'dan mıllctvf'kıll seı;ılclı 

ı 919'da lngı l ızlerce ıuıuklarıarrık 

Malta'ya sunıldLL Meclıs· ı 

Mebusan'ın son doneını ıı;ın 

tekrar Dıyarbakır nıılletvekılı 

seçı ldı . ı9ır'dc serbest bırakılmen 

Ankara'ya gelerek TBMM'ye 

katıldı. lozan Barış Konferilnsı 

heyettne danışmanlık yaptı 

ı923'te Dıyarbakır'dıın tekrar 

mılleıvekılı scçıldı. ı93ı 'de TBMM 

dışında kaldı ı935'ıe tekrar 

Dıyarbakır mılletvckılı oldu Vl' 

milletvekıllı~ını ölunceye kadar 

korudu. 

Cevap: 

Ne6H atimizi vücutlarını sürbüz 

dimaslarını hi66-i milli ile mücehllez 

bir ~ekilde }eti~tirme.ve. 

anavatanımı:ın ıhti.vacaı ı 

llakıki_ve6inl. köylülerimlzııı halet- i 

ru/ıiye6ine göre derpl~ ve ona göre 
teali6ine 6a 'y etmeye mütevakkıbtır. 

Ben bu blkirdeyim ne der6inız 
karde~im Necmettın Sa/ıır Be.v? 

Ankara 

7 Ni6an 19 22 

Diyarbakır Mebwu 

Zül~ade Zül&ü 

Ben bu r k .deyim; ne dersiniZ kar de, m Necmen n Sahrr 
Bey> 

1 Nisan 19:1:1 

ı29 
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EDiRNE MiLLETVEKiLi 

(AFER TA YY AR 

(EGiLMEZ) PAŞA 
lı879 Plriştine - ı9ı;8l 

ıqoı'de Harp Okulu'ndan si.ıvan 

ıe~ınen ruıbesıylc mewrı olup 

kurmay sınıfına ayrıldı ı9o.ı'ıe 

kurmay yuzbaşı rutbcsıylc mezun 

oldu. Çeşıtlı askerı gorevierden 

sonra ı915 ıe albaylıga yOkseldı 
ıqıfı'da kolordu kumandanı oldu 

ı6 Mart 19.:ıo'de Istanbul'un 

ışl!alını protesto ederek görev 
yapııgı Edırne'de sıkıyoneııın Ilan 

ettı Istanbul HukUmetınce 

gorevden alındı. Ancak Trakya

Paşaeli Mudafaa·ı Hukuk Cemıyeıı 

kararıyla Trakya Mıllı Komutanı 
olarak atandı ıqıo'de Edırne'den 

mılletvekılı seçıldı Ancak 

Yunanltiara esır duşaıgu ıçın 

ancak ıqı]'re Ankara'ya gelebıldl. 

Meclıs'ın bagımsız uyelerındendı. 

r9ı3'te yenıden Edırne mılletvekılı 

oldu Aynı yıl ıumgenerallı~e 

yukseldı 194'te mılletvekıllıgıni 

tercıh ederek kolordu komuranlı~ı 

gore\lnden ayrıldı Terakkıperver 

Cumhurıyet Fırkası'nın kurucuları 

arasında yer aldı ıqı6'da lzmır 

suıkastı gırişımi dolayısıyla 

tutuklandı . lstıklal Mahkemesi'nde 

yapılan yargılanması sonucu 

beraar eıtt. ıqı8'de ordudan 

emeklıye ayrıldı 

Cevap: 

Bugünkü medeniyet cileminin ilmi ve 
~enni terakki ve lnki~a~ e6a61arını 
taklıt 6uretiyle değil. tam ve kamil 
tatbik etmek azım ve lrade6lne malik 
kayıt6tz ve ~art6tz 6amimi ~ikri 
münaka~alar içinde ~erdin lıak ve 
htlrriJetıne hürmetkar kanuni bır 
devlet kuracak bir Mecli6-i Milli 
vücuda setirilme6ine miitevakkıbtır. 

t dime Mebu6u 
Caber Tayyar. 

BııgOni<G uygartık acunumın blUm w fen!eıd~l<lllerleme w 
gelişmesini t•klıt edeıelr. detıı. tam ve yetkınlık!e uygullımak 
karaılılık Vf! i~ıeml olan, kayıtsız ve ~a.rtsıı flklt tartışmaldıt 
lçınd~ her bireyin hak ve oıgurıoaııne ~ysılı yasalara b~llı 
bır drvltl kurdcak bil ulusal Meclıs oluşturulmasına ba&lıdır. 

ı.y. 



EDİRNE MiLLETVEKiLi 

FAiK (KALTAKKIRAN) 

BEY 
(1870 Edirne - 1948! 

Kastamonu ve Trabzon 

Rüştiyelen'nde ogrenim gördü. 

ı89o'da Edırne Nüfus ldaresı'nde 

kaılpllk göreviyle devlet hizmetine 

gırdi ı8çs'te gizli cemiyet kurmak 

suçuyla mahkum oldu. ıB ay 

Edırne Cezaevı'nde tutuklu 

kaldıktan sonra Konya'ya sürüldi.l. 

Cezasın ı tamam lad ı ktan sonra bır 

yandan devleı hizmetinde çalıştı 

bır yandan da ıarınıla ugraşıı. 

Meşruııyer' ın ilanından sonra bir. 

iki ve uçüncü dönem Meclis-i 

Mebusan'da Ed ırne nıi l letvekıli 

olarak !:örev yaptı. ıçıq'da son 

Osmanl ı Meclis-ı Mebusanı'na 

Ed ırne'den yen iden mılleıvek ı lı 

seçildi. ı6 Mart 192o'de Meclis'in 

basılmasının ardından lngıliz lerce 

tutuklanarak Malıa'ya sürüldu 

1 92ı'de serbest kalınca Ankara'ya 

gelerek TBMM'ye katıldı. Bırıncı 

Grup üyes ıydi. 1923'ten 1943'e 

kadar Edirne'den aralıksız 

milletvekıl ı seçildı. 

Cevap: 

Milli iötlklalimızi beyizdar ve 

6emeredar etmek için a6ri ve 6ahlb-i 

~uur bir millet yeti~tirmek Lazımdır. 

Bu da maaribin tamimi, mektep/erln 

a6r-ı hazır lhtiyacatına göre L6ldh ve 

tek6lrl ile kabiLdlr. Bir tarattan bu 

ciheti nazar- ı dikkatten 

ayırmamakla beraber. diğer 

tarabtan da tek6ir- L nübu6 ve mılli 

ikti6adiyatta tekdmül umur- ıı 

mül1imme6ini vücuda getirmeye 

ha6r-ı taaliyet edılmelidir. 

Halkı va6i mlkya6ta umur-u idareye 

i~tirak ettirmek için Te~klldt ı 

C6a61ye Kanunu'nun &iirat- i 

tatbıkini temin edecek kavaninln i 

m üteberrianın bir an evvel tedvın ve 

mevkii- i tatbike vaz'edllme6i 

lazımdır. 

Ankara ı Mart 1338 
Cd i rne Mebu&u Faik . 

~ 

:... ·, ' . ' . 
":"·e-y--~ .. ,~~~......_./;' 

Ulusal b.ıtımsı1lıtınıııı bolluklu ve verimiıkılmak l~ın çagd.ış 
ve bilmçli bir ulus yeııştwnrk ıerek''~lr. Bu da efitım n 
yayılması. oktıllann şimdiki vuryılın gerrkleılne goır 

dllzeiiRıp çot~ltılmasıyla alııbflıı Bir yandm btı yilnil gOzd•n 
J<açırmaıken bır vandan da rtklntikle•. nDfusu çot•lfmak ve 

ulusat ekonomtd~ lterleınr Içi . gereklll!nemli şteıl mrydana 
ı:~lirmek Ostundc yo~urıt.ıştırılmalıdır 

Halkın geniş olçlide yönetıme katılm~sılçın unayasanın hırla 

uygulanmasını u!llayatak liglll vıı.~aların bir an onte yapılıp 
uygulamaya konulması gert'klıdlr. 

1 Mott 1922 

1)1 
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EDiRNE MiLLETVEKiLi 

MEHMET ŞEREF (AYKUT) 

BEY 

lı874 Edirne - •9391 

Istanbul Hukuk Mektcbı'nı bııırdı . 

Çeşıtlı gazete ve dcrgıterde çalıştı. 

ızmır'de Hizmet, Edırne'de Yenı 

Edırne ve Trakya gazctell'rını 

yayınladı. Avukatlık yaptı . Son 

Osmanlı Meclıs-ı Mebusanı'na 

Edırne'den mılletvckılı seçildı ı6 

Mart ı9ıo'de Meclts'ın 

basılmasının ardından lngı l ızlc rce 

tutuklanarak Malta'ya suruldi.ı . 

ıqıı 'de serbest ~alınca Ankara'ya 

gelerek TBMM'ye katıldı . Bırıncı 

Grup üyesıydı. ı9ı3'te Meclıs 

dışında kalınca avukatlıga dondu. 

ı93ı'de Edirne'den yenıden 

milleıvekılı seçildı ve bu sıfatını 

ölene kadar korudu . 

Cevap: 

Yalnız bır ~eye mütevakkı;tır. Velud 
ve ~eyyaz olan mua6tr zihniyeti 
yaratacak milli terbiyenin milli 
mah6u6atımıza göre eviadımıza 
verilme6i. 

Bunun harıcınde her ~ey dedikodu. 
~aide6iz ldbtlr. 

Bugünkıi dldı~meler cildi ve mumtaz 
bir baalıyete cıkmıyor. Çünkü: Bıri 
mübrıt bır Garbi, 6teki mütevekkil 
bir Şarkidir. 

Dikkat ediniz: Mazlnin ke6ip 
devlnnek ihtiyacını ya~amak için 
Lüzumlu gö6terilen tarzı ruhumuıda 
bir ka6ap ogulluğu Izı bırakmı~tır. 

Halbuki hayat lti6 ve ~ikir ile 
kaimdır. 

Bunun lıarıcındekı ya~ayı~a i6e ~ekıl 
ve vaz'ı maltim lle ahara uzvıyetıni 
tevdi ederek gelip gecmekten ba~ka 
bir ~ey denllmez. 

Yalnıt blı ~"VI! batııdıı. CO<uklaıımıla. verimli ve t$ıkh 
çatda~ dtıldY'$1 yarsı.ıcalt ulusal etıllmın ıılus.1! 
özelliklerimi te gcırr vPrHmr\1. 

Bunun dı~ınd~ hrr~ev dPdlkodu, yararsı7 ı.ırıır. 

BugünkU dıdı~meler aktıCf ve ~e~kin bır et~ınliıte çıkmıyor. 

COnkO biri a~ırı bir Baıocı, oıekl kaderine boyun etrn bir 
Dogucudur. 

Dıkkal edınlı: r;~mf$ln. ya~mak Için ~esip dmrme 
geıet.slnlmlnlzorunlu cosıeren tl !lt, ruhumuıd;ı blr ka sap 
otullu!u Izi bıra~mı~ıır. Oysa va~m, duyıu ve du~nceyle 
varolur. Bunun dı~ındald ya~w ıse, blçim ve blUnen 
konumu 11~ ba~tuııarına c.nlılı!Jnt ••rerelı. selıp ~mel<ıen 
başka bır $t'V denıımeı. 

Ulusal s.wa~ımımızın ayırıcı ötPHi!l. yaralma gılcOdOr. Bu 
heıgıln birdi daha anıyor. Bunun Için uıu~al t!iliml ça&da~ 

Milli mücahedemizın mumeyyiz 
ha66a6L yaratmak kudreti dir. Bu her 
gün biraz daha artıyor. Bunun için 
milli terbiyeyi mua~ur zihniyeti 
yaratacak 6uretle vermek 
mücahedemizi ~eyizdar eder. 

Benim dü~ündü,ğüm budur. 

24 Mart 1338, Ankara 
Cdime Mebwu M ehmet Şere& 

anları~ yaratacak bıçomde vermek, sava~mımmo~klı ~Jiar. 
Btnlm dü$ündtJIOm budur. 

:14 Morr t9:U 



ELAZIG MiLLETVEKiLI 

HüsEYiN (GöKÇELiK) 

BEY 
h867 Elaut - •9nl 

özel ögrenım gordu ı886'da 

Istanbul Potıs Mudurlu~u'nde 

gorev alarak devlet hızmet ı ne 

gırdi 1912'de Bıtlis. 1914'te 

Dıyarbakır Polıs MudurO oldu. 

192o'de Elazıg'dan mılleıvekllı 

seçildi . Birınci Grup uyesıydı. 

lstıklfıl Mahkemesı liyelıgı de 

yaptı . 1923'ten ölümCıne kadar 

Elazıg milletvekili sıfa t ını korudu. 

Aılesı sonradan Gökçelik soyadını 

almışt ır. 

Cevap: 

Sevr Muahedename4ini imza etmekle 

i6tiklal - i ha}at ı:e namu6·t millımizi 

6atan ve bunu kabul ve ta6dik 

edenlerin ba~ta padi~ah olmak 

üzere cümle6inin İMiklal 

Mallkeme6i'ne veri/me6i ve Te~kllat ı 

C6a61ye Kanunu'nun daha ziyade 

Ila/ka ve köy/üye doğru tadı/ ve bila 

tehir tatbik edilme6me mtitevakkıb 

olduğu kanaatindeyim. 

Ankara 

12--' -38 
Claziz Mebıuu 

Hmeyin 

a . 

Sevr anılaşmas nı ımzalamakla ya$ilm batı sıılıtımııı ve 
ulusalııamusull' ulU satan vr bunu kılbul t'drn ve 
onaylayanlar•n. baJla padl)n olmak ere topunun 151 ~131 
Mahkeme~! ne veıllmeslnt!, anayasanın h k 'it' k0y10 
vararına daha dıııeltllerek gedktır 'mr-den uyıuınnmasına 
baıtlı olduf:u kıınısır'dayım 

•n 



134 

ELAZIG MilLETVEKiLi 

MuHiTTiN (ÇöTELi) BEY 
lı866 Elazıg- 1928( 

El.ızı~ Ruşııyesı 'nı bııırdı . T<ırınıl;ı 

meşgul oldu . 190ı'cJe Elcızıg 

beledıye başkanı oldu ı9ı3'te ll 

Genel Meclısı uyelıgıne ımındı . 

ı9ıo'de l.;tanbul'da toplanan 

Medıs·ı Mebusan'a Elazıg'd;ın 

mıllet'.iekılı seçıldı. Meclis'ın 

çalışmalarına ara vcrrııcsı uzerıne 

Ankcıra'ya gelen•k TBMM'} e 

katıldı Bırıncı Grup uyesıydı 

ı9ı3'ıen ölünceyt• kadar Elazı~ 
mıll~tvekılt sıfatını korudu Aılesı 

sonradan Çöteli soyadını almıştır. 

Cevap: 

Gaye i millımize vacHI olmak içın 

cıdden muıtelttden çalı~mak 

hükümete menabi-i mümkine·i 

ı:arıda t bulmak Lazımdır. 

12 Haziran 338 

etazlz Mebu6u 
Çötellzdde Muhiddin 

uı Silı amac mız r Jmtk (ın birlik olarak çıılı~mak ve 
hOkOmeıe cerçekç eel r byn klan bulmak gcreJı r 

ı:ı Hulrrın t9:ı:l 



ELAZIG MiLLETVEKiLi 

NACi (KARAALİ) BEY 

lı856 Elazıg- 19Jil 

Elazı~ Ruşııyesı 'nden sonra Malıye 

Meslek Okulu'nu bııırdı Malıye 

memuru olarak devlet hızmcıınc 

gırdı ı898'dc Urfa Mal Mııdurü 

oldu Çeşıtlı nıalıve 

hızmetlerındl•n sonra 19ı3'ıe 

aıandı~ı Konya Defıerdarlıgı 

görevınden erneidi oldu . 192o'dc 

Elazıg'dan mıllctv<'kilı seçıldı . 

19zı'de Zıraat Bank,ısı !<lım· 

Meclisi Başkrınlıgı'na seçildi 

Binncı Grup üyesıydı ıqzpc 

Elazıg'dan yenıden mıllcıvekılı 

seçıldı 1926'da Emlak ve Eyıarıı 

Bankası Idare Mcclısi ııyclı~ırıe 

getirılınce mıllctvekıllı~ırıdl'n 

ısııra eırı. 

Cevap: 

Şeriat-ı Ahmediye'nin ahlaim ı 

celtlet.ine arz-ı mutavaat ve ad/ u 
hakkaniyete tamami-i riayet 

mücadele- ı milliyenin hüt.n ı 

neticeye ıktiranına hadım 

olacağına kanaat-i kô.milem vardır. 

Ankara '5·3·38 
Claziz MeblUu 
Na ci 

.. 
u~, .. _.,.., 

0~..? . 1t'J\. ~"lt 

.o • c;:_ 

-,. .. ~. 

lst.lm d ınının yııcc htll:llm!l'rlno boyun etmenın vr ada ı ve 
l'nkkan(yetl' til m olaralı uvmanın, utusnl sa~ımın r;Dıel b ı 
sonucıı eıışmesıne hır.meı edeı.etine eksl~.sız bır lıanırn 

vardır. 

'35 
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ELAZIG MiLLETVEKiLi 

RAsiM (TEKiN) BEY 

lt877 Arapkir (Malat)a) - ıqJ81 

Arapkır Ruşııyesı 'nı bııınlıkıcn 

sonra , ı896'dn Arnpl-:ır ı nhrınıt 

Kall•mı 'nde kat ıp ol;ırak devlet 

hızıneııne gırdı ıgo8 'c kadaı 

çeşıtlı nıahkemelerdı" başkatıplik 

yaptıktan sorıra adlı~ eden ıstıra 

etrı ve avukatlı~a başladı . 1920'de 

Elazı~'dan mılletvekılı seçıldı . 

Bırıncı Grup u~esıydi. •9zfıe 

t-ıeclıs dışında kalınlıı El.ııı~';:ı 

döndü ve yaşanıının knl,ııı 

holumunu avukatlık y,ıparıık 

geçırdı 

Cevap: 

Milletle hükümet ara6ında 

müna6ebet-i 60mtmı)enin te6i6 ve 

idame6ine mutevakkıttır. 

22 Ni6an 38 
tlaztz Mebu6u 

Ra6im 

- . . . 
----:-....., ,_,,. :_,,u t\Jo' t_. 

.,;,;;, :- ,.,., -:-': ~:"":" 
-.J,..,_,-, 1 

L· 

Ulu'la kamu vcınetlml ara!. da lçıcnl k1i 1 ~k.t~rln kurulup 
sDrdOrlilmnlne tı.ltl dır. 

uNisanıg:z:z 



ERGANi MiLLETVEKiLi 

İBRAHiM HAKKI 

(AKGÜN) BEY 

lı894 Palu (Elazıg) - ı9;6l 

Dıyarbakır Sulırınısı'nı bııırclıktcn 

sonra ı9ıı'de Palu Mal 

Mudurlugu'nde ktıtıp olımık devlet 

hızmcııne gırdı . Bırıncı Dunya 

Savaşı sırns ı nda yedek subay 

olarak Dogu Ceplıcsı'nde savaştı 

ı919'da ll Genel Medısı uy<•sı 

oldu ı9ıo'de Erg<ını'den 

mılleıvek ı l i seçildi Medıs'ın 

bagımsız üyelerındendı . ı9ıj'ıe 

Meclı s d ışında ka l ınca menıur f yete 

döndü. ıgıc;'ıen sonra yurdıın 

çeşıtlı yerler ı nde nahıye 

mudi.ırlugu yapıı 1944'te emcklı 

oldu 

Cevap: 

Te~kllat-ı E6a6i.}e kanununun 
tatbikıne ve adaletin 6eyyanen 
ıevziine mütevakkıbtır. 

Ankara 10 Kcinunıuani 33s 
t rgani Mebu4u 
İbrahim Hakk& 

Alıayasan n (19ı1) uvr; ~nmasınıı ~~~ada ı t'~ • 

daM lmasına b.lf d r 

ıo Ocak J93:1 

E ... 

., 
ı: 
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ERGANi MiLLETVEKiLi 

MAHMUT (SIGNAK) BEY 

lı866 Istanbul - 1942l 

lik ve ortaögrenımını Bagdat 

Ruştıyesı'ndc tamamladı Palu'da 

çıftçılıkle meşgul oldu ı9ıo'de 

Erganı 'den mılletvekılı seçildı 

Bırıncı Grup uycsıydı. ı9ı3'te 

Mt'clıs dışındıı kalıncıı Palu'ya 

dönerek çıfıçılıkle ılgılcnrneyı 

surdurdu 

Cevap: 

lçtimaiyat ı diniyemize Ilakiki nayet 

ve ne~r- i adalet ile azimde öebat 
etmekten ibarettir. 

Ankara 25 Haztran 337 

Crgani Mebıuu 
Mahmut Kdzım Penahi 

Dlrm!l toplum görenelo.lerl IZ•' ı:Prçek uyum &!!ster'11~k YI! 

adalet yaymak le kararlıltktan ayrılmam~ktan Jbardtlr. 

;ı5 Ho ziran ı9;ıı 



ERGANİ MillETVEKiLi 

MEHMET EMİN (GiRAY) 

BEY 

lı876 Palu (Eiaı:ıg) - 1925l 

Palu RüştJyesl'ni bitirdikten sonra 

Palu Beledıyesı nde katıp olarak 

pılışmaya başladı D.ıha sonra 

Palu Belcdıye Başkimı oldu. 

ı9ıo'de Erganı 'den mıllt•tvt'kılı 

seçıldı . Ikıncı Grup uycsıydı . 

ıCJıfıc Meclıs dışında kalınca 

Palu'ya döndu ve ll Genel Mt·clısı 

ııyes ı oldu. 1925'te Şeyh Satı 

;ıyaklanması sıra!;ınd;ı, 

ayak lanmacılar ıarafınd;ın pusuya 

düşurulerek ölduruldı.i . 

Cevap: 

Adalet6ı:likterı her ~uretle muvattak 

olaml}oru::. Adalet dairedinde 

muamele olunur6a her halde 

muvaMak oluru;: Çünkü vilayet. 1/va 

ve kaza/ara gönderilen memurlar 

6ekiz a.yda bir maa~ alıyorlar. Sekiz 

ayda bir maa~ o memur alırda 

elbette ırtikab ve dU i muamele 

edecekleri tabiıdir. 

Bununla beraber memleket ahalt6i 

böyle 6u · ı muameleyı irtikcib eden 

memurların elinde edir olmu~ 

gibidir. Bır an evvel vatanı 

tehLikeden kurtarmak arzu eden 

zevat ı kırarn bu f~terin önünü 

almak üzere memurların maa~larını 

hiç olma;:6Q iki a_vda bır maa~ 

verll6in. Ondan 6onra memleket/e 

alakadar olmaJan vatanda kati.) en 

alakadı olmayan memurlara vazibe 

tevdi ediliyor. O memur da vazibe6ını 

bihakkın görmüyor. Biçare ahali 

AdJ ets ktrn lll Ur ~ çblr ~başar mıyoruı Ada ct 1~ nde 
d vran ı ısa. hrJll'yı b ~ ıu t n kil ı. sancak ve ıçel e 
göndrnlen luıma &llrevı cıl kiz ayda b ma;ı~ D ıyo~ ı O 
ı;llrevllleı sekiz ayd bfr mu~ 1iırsıı, flbrıte yol!iı.zlu~ 
yapacakl~r ve kil tO davrM >cakl.u, doCaldır 

BöYlece O e halkı bu g bı k!ltU davr~nan kamu görevlıler n n 

elinde koıe gibidır B ran llnce vatanılehıll:edr~ lwnaımayı 
stey~n savg n k. "''·bu ~ler n lin O almak çın gt;revli re 

hiç olmaısa ı ııyda b ı mu~ n drrs ler Ondan sonra 

JMm clı.rtte- llıı si o ayan, tt lilnd.l (yllıedc) gıs; olmavii 
gt;ml e 6drv ve 1 yor O gOrevi dr lldevfn haUıyta 

gt;ımQvor ZaYI Ir ha k ~kil ı 1 t nda ez tıyor. Bakin k:;ırıı 

baş vuruyor, b;ık.tnl klar da l!nfm veım yoı. s~~um bu 

kııdardır. 

c.t}aklar altında ezili_vor. Vfkaletlı>re 

müracaat ediyor vekiilet/er de 

ehemmi:ı-ete a/mı.vcır maru:atım 

bundan ibarettır. 

Ankara 'dan t7 ır -37 

Crgani Mebu.su 

M ehmetemin 
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ERGANi MiLLETVEKiLi 

NÜZHET (SARAÇOGLU) 

BEY 
lı86ı Çemişkeıek (Tunceli) - 1942l 

Çemışkezck Medresesı'nde egııım 

gördu ıBn'de Dersim'de noterlık 

yaparak devlet hızmeııne gırdi 

Çeşıtlı ıdari gorevierde bulundu 

Çemışkezek Kaymakam Vekılı iken 

192o'de Erganı 'den mllletvekılı 

seçildi Medıs'ın bagınısız 

üyelerındendt . ıq.!fte Meclıs 

dışında kalınca mt>murıyeıe 

döndu. ıqı8 'de enwklıye ayrıldı . 

Cevap: 

Varid olan bü:vuk bir ~ıuallnize 
mücmel cevaptır: 

Mülk ı:e milletın 6elamet ve 6aadeti 
ancak bir noktada hall ıi ta61 
olunabil ır. 

$ö)le ki millet · i naci)e· i i61ami)enin 
ananaH dinıye6ınden olan kitab- ı 

~ıünnet ve icma - ı ümmet ve tci 
ar~tan ter~e 6aplanmı~ olan 
Mı:raktı İlmıllal'ln nuzrağıno 
yapı~ıp bu imcidii 'd-din 6a)e6inde 
tevhid t me6ai ile dit~manlara kar~ı 
yekdıl ve yekvücııd bir 6avlet i 
kahramanane ile mukavemet etme61 
ve lman dolmu~ 6ineterlnl 
dıi~manlarm çilrük mermılerine 
can6iperdne serme6i lazımdır ve bu 
6uretledır ki milli 16tıklcil 
mücahedemiz bıısim de .vorın da 
beyizdar ve 6emeredar olabilir 
itikadındayım . 

Ankara 27 Mart 38 
Crgani Mebu6u Nüzhet 

Gcıll!n bOyOk b ı sorunuz• kJı.a yanıtı or 

Oevlel ft ulusun kur1ulu~ ve mullulutu ancak br noktada 
ç!izti cb tir 

ŞOyt~ ki, selAmete tri$tlılc 1 .lm ıılusunun ılln~el 
gelenekleri olan Ptıygambcr h d slcrl k lll ll, iJmmctl 
oyborliğl etmesille gökyu~nden verv zOne iaJllarml$ olan 
Mızraklı Ilmihall mma&ona yapı$•P· bu dt nin d If lı 
ı.aycs nde! birlikte çall$makla d ~manlara k :}! tek ııı~ Ol ve 
tek vDcud olarak kı; ramanca br otı~mla d rrnme lv~ ınanç 
doıu ııöt erin d şma ni on çOrilk mc rm ' ı ne lıafl• can no 
leda ederce::; nr prmes ırerekUdlr ve böyle k e ~'usal 
battmsızl k s;ıva$Jm m bugOn de yarın da bo u k pt rod w 
ver ml olab nancondayım. 

:11 M4tr 19:Z:Z 



ERGANi MiLLETVEKiLi 

RüŞTÜ (BULDUK) BEY 

lı874 Palu - 1924l 

lik ve orıaogrenıınını Palu da 

ıamamladı. Çıfıçılıkle meşgul oldu 

19ıo'de Medıs-ı Mebu~an'ın son 

dönemı ıçın Erganı 'den 

mılleıvekılı seçildi. Meclıs 'ln 

çalışmalarına ara H·rmt•sı uzerine 

Ankara'ya gelerek TBMM 'ye 

kaııldı. Bırıncı Grup uycsıydı 

ı9z3're Meclıs dışında kalıncA 

Palu'ya döndi.l. 

Cevap: 

Memleketin yol6uzluktan 
kurtulma6tna. mekteplerın. iyı 
mual/imlerin nezaretlnde idare6ine. 
Cibtcilerin ezilmeme6ine ve rlbtçiligin 
Ihtiyaçlarının 6Üratle temin 
olunma6ma ve ~imendıberler/e 
köprüterin in~a edilme6ine 
miıtevakkıbtır. 

Ankara t Hazir an 338 
Crgani Mebu6u 
R~tü 

Memlekttln yolsuzluktan kurtarılrmısırııı, okulların ~yi 

!igretmenlerln ı:ozetımlndc yl!netılmeslne, çlhçı!Nln 
~zilmtmesinc ve çlhçllıtın gerekslnimleıınln hııla 
kJrşıl anmasına ve dcmiryoll.ır•yla köprulerln yapıtmasıni 

bdllıdır. 

J Horiran 19:1:1 



ERGANİ MiLLETVEKiLi 

SlRRI (ÖZATA) BEY 
lı884 Çemişkezek (Tunceli) - 1936! 

Çemışkezek Ruşııyesi'nı bııırdı, 

ayrıca medresede egıtinı gördü. 

ı9o9'da Birecik Zıraat Bankası 

ınuhasebesındc katıp olarak 

devlet hızmetıne gırdı . Yurdun 

çeşırlı yerlerınde mal mudürlügiı 

y;ıpıı . ı9ıo'de Erganı 'den 

nıılleıvekılı seçıldi. Ikincı Grup 

ı.iyesıydı lsııklal Mahkemesı 

liyelı~i gorevınde de bulundu. 

ı923' te Meclis dışında kalınca 

ıncmurıyeıe döndü. 193ı'de 

emekliye ayrıldı 

Cevap: 

Mücahedemizin ~e.vizdar olmaöı için 
ber veeh-i zir maddelerin tatbiki 
lazımdır: 

Madde ı -MilLI i6tiklal 
mücahedemizın bidayetlerinden beri 

harekat-ı me~rua -i milliyemizi 
takdlren deöt-i 6iya6et ve 

muaveneti11i Büyük Millet Mecli6i 
hükümetine uzatan Sovyet Ru6y06L 
Hükümeti ile "bol~evlzm u6ul- i 

idare6lne ilti~at etmemek ~artıyla" 
6uret-l ciddiyede itti&akınuzı teyid ve 

idame etmek. 

Madde 2-Ti.irldye'nitı itila6ınırı alem
i 16Lamın ittihadında. ingiltere 
kudret-i maddiye ve maneviyeöinin 

6Ukutunda. llindıötan 'ın l6tihla6 ve 
ıMiklalinde ve bütün bu hakikatierin 

6emeredar olmadının Büyük Millet 
Mecli6i hükümetinin yed-i kudret ve 

6iyaöetinde olduğuna iman ederek 
cihan 6iya6etinin bize bah~ettiği 

Crgani/Stm 

Savaşımımııı. ışıklı olması aşatıdakl madd~lerın 

uygı.lanması geıeklldlı: 

ı· Ulusal ba~msıılık ~a~ım m,21n loaşından beri mcşr. 
ulusallıarrkrtledmlıl tJ~dlr etleırk siyaset ve yardım eD ni 
BMM hukumet ne uzatan Sovyet Rusyası hOk!ımetl lle 
"Bolşevlzrn v<lnetlm vonttmine kapılmamak koş"luyla" ciddi 
b ıçimde b~la~ıkııtımızı gOçı,.~ctırmek ve • Jnlüı mc k. 

:· Tlitkly~ "'" yOitselmeslnln lst~m dUnyasmın 
b rleşmesınde.lnı:lltercnln maddl ve manevı g c!iniln 
kııılmasında. Hindistan•ı, kut1ulmasınıl3 ve batJmsıılıgında 
ve bütün bu gf'l~ek!cıın venmll olmasının BMM hillüıme!lnın 
gOç ve sıvaset el nde olduğuna tam inanarak d~ııva 
siv;ı~ctınl~ bize baQışladı~ı lırs.1tliln en büyilk öl(ud 
vararl.lnmak. 

bırdOttan azami 6Urette i6ti~ade 

etmek. 

Madde 3 -Büyük Millet Mecli6i 
hükümetinin cidden halkın 
hukukunu, muavenetini kabil bir 
halk hükümeti olduğunu her yerde. 
hatta her köy ve ka6abada açık 
mev'izelerle halka anlatmak, halkın 
ebkdnnı tenvir, çocuklarını tedri6 ve 
talim bulunacakları malıallerde 
hallan umumunu tanzimjandarma 
ve memurin -i icraiyenin halka olan 
en uıak tecavüzlerini akim bırakmak 
üzere ~aza/l- i ilmiye ve 
ahlakıyelerinden halkın ı6tibade 

edeceği -her ne rütbede oluröa 
ol6un- mütekaidin-i a6keriye ve 
mülkiyeden kim6eleı· tayin ve 
bunların ir~adı ile halkın Ml6ak-t 
Milli ahidnameöine olan muhabbet 
ve merbutiyetlerini tahkim. malulm
i a6keriyenin halka numune-i mi6al 
olarak -mal memurları kar~t6tndaki 
ızdıraptan kurtarılmak üzere- terbih 

3• BMM hukllmetlnln sahldtn h~lkuı h ıki ıın , halka y•rdımı 
listOne alan bır halk h kurntti oldutunu her yerıı~. haııa her 
klly ve Jıasııbada nşık vanziaıla halka anlatmak, halkın 
lllur]eıln aydınlatmak, cocuklannın cjrlllıp ll!retllecctı 

yerlerde halkın geııclını duıenlcme, 3ndarma ve Ic ra 
(yürutm~) gllt!!VI l• rın n l"alkıı en ı.ıfa~ saldırılarını önlemek 
ıizcre, bıhm~cl ve nh ta ki c demiNinden ha kın vıır rl,ın ı<a~ı 

·l>cr ne rDtbt-de olursa olsun askeı ve 5ıvıl emt'klilerı!ı:ın 
klınscler atamak ve bunların aydınıaımasıyla ııallu Mılli 

Misak yemınme olan smı ve batlılıklıı. nı peklştlrmek, 
sakat k~lrnış a!.kcrlcrın halka Ornek ol<ırak ·ınal[vetgı) 
memurlan ka!);ısıoda ııd raplan k.urtattlrna~ Ozert?
refahlarını saQtam~k ve kt•ndıhırıne saygı gö~ıermek, 
a~kerleım yclım ve dul!arının h~klarryla ılgııı kamu 
götl'Yiılerln~ hU~ümN yasalarının ctkl51nl ve BdU]I!Irıl sUrekli 
ve elkll oldrak göstetmek. 

4· Ulusal b;ıAımsızlıl< savn~ımımııın b.ışından b~tl gerek 



ve izazları . eytam ve ercimll i 
a6kerlyenln hukukları.vla alakadar 

olan memurıne kovanın-i hükümetin 

nübuz ve modeletini mlitemadi ve 

mue66ir bir 6Urette SÖ6termek. 

Madde 4 -Milli iMik/al 
mücahedemizin bida)etinden beri 

gerek Anadolu 6alta-i cidalinde 

dü~man kar~t6mda gerek 

luanbul'da dü~manlar ara6tnda 

hayat ve i6tikba/ini Buyuk Millet 

Mecll6lhiikümettnln cimaline 

vakbederek çatı~mı~ olanlarm emek 

ve hizmetlerıni müteahhirine 

terciltan takdir ve /wkııklarını ihmal 

etmemek (iltlnıa6ı kökünden 

kat'etmek) 6Uret /yle adem ı 

memnuniyelin önüne geçmek 

6tıreıterıyle blmennlhl'l kerim miLli 

t6tıktal mücahedemizın beyızdar ve 

6emeredar otacağı kanaatttıdeyım . 

ı8 Şubat 38 
t rgani M ebu6u Sırrı 

Anadolu çnrpışma alanında du~man lı.aı~ısmda. ıerek 
lstaohul'd.ı dO~manlaı arasında va~am ve sclecetlnl 
bütDnııyle BMM hükumntınln emrllı-ııne ayırarok ç.ılı~mı~ 
otanların tmek ve hlımNirrlnl ba~kaların~ ye&leyrıck t~dır 
ve haklarını ~avsaklanıamak (kayıımayı k<!~ oJ nden koparm~k) 
sur~tlerıyle f Tanrı'nın lınlyle bağıınsııtık savaşınıommn 
ı~ıklı ve verırnil ola<atı kanısındayım. 

ı B Şubat 1922 

143 



ERTUGRUL MiLLETVEKili 

HAliL (IşıK} BEY 

lı879 ~t (Bilecik)- 191sl 

ı898 'd(:' Hıırp Okulu'ndan pıyade 

ıe~men ruıbeslylc rnezıın oldu. 

Sa~lık durumu elvcrnwdı~ındprı 

1904're ac;kerlıkten emeklı) c 
ayrıldı 19o6'dan ı9ı4'e kadar 

Sögüı Ruştıye ve ldadısı'rıde 

ö~reıınenlık yaptı Seferberlıkte 

)edck subay olarak orduya katıldı 

Terhıs olduktan sonra 192o'de 

'v Balıkcsır Kongresı'ne k;ıııldı . 

Aynı yıl Erru~rııl'd;ın nıılleıwkılı 

"eçıldı . Bırıncı Grup uyesiydl. 
ıgıfıe Erıugrul'dıın yenıden 

seçıldı . 1927'de Meclıs dışında 
kalınca meınl(:'ketınc donrrck 

bagcılıkla ugraştı . 

Cevap: 

.\.1tllı i6tiktal miicahedemizin 

beJizdar ı•e 6emeredar olma6ı ıçin 

lter ~eyden evvel millete benligini 
öğretecek hakiki bir maarie 
programınm kemal-i azm ii 6ebatla 
tatbiki. bütün ebrad-ı milletin (milli. 
dini. o6ri) talim ve terbiye.)ie 

mazhar('H~ti lazımdır. 

Billta66a aıle lta.)iatını tanzim etmek 
ve me6ut bir )uva dahilinde ne6l- i 

mii6takbeli mebkureli bir 6urette 
yett~tirmek için ind6 mekteplerıne 
daha bozla ehemmtyet vermelidir. 

İdari ve 6iya6i lnkı/abatı takip 

etme6i zarurı olan dini ve lçtimai 

inkılabatın me6ut bir ~ekilde 
i6tikrarı )ani dintn lturabelerden 

tecrid ve 6aıiyeti a6li.}e6ine ircaıyla 
yanit~ telakkiler yüzünden ahlak ve 
adar uzerindeki mu=ır te6irlerin 

ızale6i ve Avrupa milletleri 

derece6inde onlarta hem-ahenk 

olacak uecltıle ıkti6aden terakkı ve 

itila çarelerı ancak bu 6a.vede 
mümkündür. 

Ankara 3 Haziran 338 
trtugn.ıl Mebuau 
Halil 



ERTUGRUL MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA KEMAL 

(GüNEY) BEY 
lı88o Bilecik - 1941l 

Bilecık Ruşııyesı'nı bl!irdıkıen 

sonra ı9oı'de Söguı Bıdayeı 
Mahkernesı'rıde katıp olarak 

adlıye örguıünde görev aldı . 

ı çofıe sorgu hakırn yard ımcısı, 

ıço9'da mahkeme başkatıbi, 

ıqı:;ıe sorgu hakımı oldu. ıçı9'da 

Bılecık Beledıye Başkanlıgı'na 

seçılırıce sorgu hakımligı 

gcirevındC>n çekild ı . ı9ıo'de 
Errugrul' dan ınılleıvekılı seçildı. 

Meclis'in bagımsız uyelerındendi . 

ıqıfıe MC>clis d ışında kalınca 

Bilecik'te avukaılık yapmaya 

başladı. 

Cevap: 

Mücadelemizin 6emeredar olma6t. 
ha6aıl ı in6ani.)eyı cıhana 

tanıttınna)a ve beyizdar alma6ı i6e 
6a 'y·ı mtltemadıye miitevakkıbtır. 

Ankara t2 Haztran 38 
trtugrut mebwu 
Mu6ta6a KemaL 

• ...u . 

Savaş mımınn ver mil olması. n~n k dotası d yııy;a 
tanrttırmayıı ve boııuı.. o ma.sı ıu s rel<! ~maya 
bal bd ır 

ı2 H12rlron 292:1 

c 



ERTUGRUl MillETVEKili 

NECiP (SOYDAN) BEY 

lı890 Yenişehir (Bursa) - 1939l 

Yenışehır Ruşııye!'ı ve Mercan 

ldadisı'nde ögrenıın gördiıkıen 

sonra ıqıı 'de f'1ı.ilkıyc Mı'ktt•bı ' ni 

bıtirdı . ı9ı)'ıe Bursa ıl ınnıycı 

memurluguna atandı. Çemışkezek. 

Ha ran ve Ra ka Kay ınak:ımlı$ıı 

yaptı 192o'de Erıugrul'dan 

mılletvekılı seçıldı . Medıs'ın 

bagırnsız uy·efcrındcndı . ı9ı3'ıe 

Meclıs dışında kaldı . Aynı yıl 

Soguı Knymakmnlt~ı 'mı lllandı 

Yurdun çeşıılı yerlerınde 

kaynıakamlıgını surdurdu. ı94ı:;' ıe 

Sıvas Yalı Yardıması oldu Bu 

görevınden 1948'de emekli oldu. 

Cevap: 

.Yola: .vol 6a)e6inde madenler i~lt.>r. 

tabrika ve 6anat ltayatı ba~lar. 

t~6i:ler i~ bulur: rtttçinin malı 6evk 

edilir. para eder. limanlara 

i6kelelere 6ervet akar. 

Servet dthhate. tencidüle. ilim ve 

maribete yardım eder. 

İn6an bo~lusu. ir~an bo~lusu dolar. 

Her nevı J016uzluk ve y ok6uzluk 

kalkar. 

Ankara: ı Haziran 338 

trtusnd mebu.su 
N ec ip 

Yola yol pyes de ınad~n er ~ler, fabn'b ve sanat ~~mı 

ba,ıar,ı,~tzler ı, bulur, (lflç nin malı yollanır. para edtr, 
limanlara ISkeletere strvet akar. 

SeNet ,.;ıtlıl';a. Oremey~. bllım vtı beceriye yardım eder. 

Insan bo~utu. kOltar bo~lutu dolar 

Her ıorıo yolsuzluk vtı yo~uzıull kalkar. 

1 Hulratı 19:12 



ERTUGRUL MiLLETVEKiLi 

AHMET HAMDİ (AKSOY) 

BEY 
lı88J lzmlr - 1957l 

lznıır Mtilkı ldadısı'ni bıtırdıkıı•n 

sonra Istanbul'da Halkıılı Yuksck 

Zıraat Mekıebı'nde ogrcnım gordu. 

Çıfıçilı~ın yanı sıra gazcıecılıkle 

ugraşıı. ıqoB'den sonra lıııhaı ve 

Terakkı 'ye gırdı ve cemıyl•tın 

Çatalca sorumlu katıplı~ını 

usılendı. Yenıgün gaze tesının 

sonınılu mudurlugünu yaptı . 

ı <)ıo'de Erıu~rul'dan mı l lcıvekllı 

sc~·ıldı . Bırıncı Grup üycsıydı . 

192]'ıcn ı939'a kadar lzrnır 'den 

aralıksız mılleıvekıli seçildı . Mcdıs 

dışında kalınca gazeıecılık ve 

sıgorıacılıkla ugraşıı. 

Cevap: 

Ankara ı6 Te6Tinievvet 337 
Merhaba Necmeddin Sahir; 

Bence milli davayı kazanmak için ne 
lazım6a kaıandıktan 6onra da 

··ıey/zdar ve lıemeredar" olabilecek 

yine odur. 1~ dava.vı kazanabilmek 
yolun u gölıterebilmektir. 

Bu. mukaddelı milli davamız için 

yüce Türk lıeci)elıin i. yüklıek a:im ve 
imanı iki buçuk ~eneden beri bütün 

heyecanı) la gö6ferdi. Bugüne kadar 

.silahıyla öz yurdunu kurtarmaJO 
çalı~maktadır Jfer memlekette 

olduğu gibi biitün inkı/ablara. 
ihtilaliere milnevver/er pl~vd ve 
mukteda olurlar. yarını }ine onlar 

dü6ünecektır. Buna 6Üphe .}Oktur. 

Bugünün dat•a6ı .)arın içındir. Yarın 

da ve busün de ve bence ebediyen 

ya6amak ve butün dava etrabrnda 
devlet ıe~kilatı daltilinde 

Mtrfıtsbo N.S. 

Bence ulusal davayı kazanmak i( n ne sereklyor~. 
kazandıktan sonra d.ı ·ı~ıklı ve ver m!ı otabı etrk yınr odur 
lj davayı kaınnabılmc~ yc;ııunu gösıermrkllr. 

Bu kuısal ulus.ıl dava m ız Için Türk karakıerlııı. vD hcl: 
karar ılı k ve Inancınılki buçuk yıldır b Un heyeı:ıırıyla 
gllsterdt Bugüne kııılar si hıy!a Oz Vl .;ın kurtarmaya 
ça ~maktadır. He memtekette oldu w s bl büt!ln di!VI mtere. 
~nliş :ıılcrr ayd nlar linder ve 6rnek olurlar Yannı vtne 
on tar dlişuneceklr Buna ~pht yoltur 

Bugün 11 d;ıv;ısı yann ıç ndir Yarın da buSiin de. bence 
sonsuz yaşamak ve b • n dava çevres nde dııvlet6rgüı0 
ıçinde bulunnbılt'cek herhang b ı filuın DstOndr bır ~y 
vardır o şey. d;ıvanır en gOçlu etkenıdır O da usallık • 
sevı•sldlr Bu ulusal ~ı ve mancı:ı ııteşı o kıldar $ıdde! 1 
olmalıdır ki, onun alııvi bOIOn dürıva TOrkiU!DnOn ı~ ı tr ve 

bulunabilecek herhansı bikrin 
tet:kinde bir ~ey vardır. O 6e) 
davanın en kuı:vetli cimilidir. O da 

"millı)et " a~kıdır. Bu mil/ı a6k re 
imanın ate6ı o kadar 6edıd olmalı kı 

onun alevi bütün cihan 

Türklüğünün ı~ığı ve be~erl.yct ve 
in6aniyetin hürmet ettiBi mukadde6 

bır are~ ollıun . Bence butun 
methumat-ı mukadde6e " milli:.et"ten 

dosmu~tur. 

Binaenaleyh bence dava Türklük 
dava.sıdır. Türk kendi benli,Sini . 

zevk-i millilıini tattıktan 6onra 

önüne geçilmez blr lıel olur. Cb u ·ı 
be~er olan Türk ve onun dava6ı bu 

6uretle teyızdar olur. Benim 
kanaalim bu. Sahır ... Merhaba . 

trtugruL Mebu.su 

İzmirli O.smanzade Ahmet Hamdl 

.; J . 1 
-:- "'"' 1 J ,..._ ı ~' ı 
.,., ( :_ ~ 

-~ ----~ 

n~ntıtın saygı gOsterd! kutsal b r Blt'1 o ~ llence b t 
ıcısal kav:'amlar "ulusallık"ıan do!m tur. 

Dolayısıyla. bence dava TıukiOk davasıdır T~rk k~nd 
tı~titınl,ııhısal zevkini t.ıtLk1an sonra llnun~ scç lmoz bır ~el 
olur. tnsııntıtın babası olan TOrk ve onun dava~ı böylel ıkı~ 
bolluklu olur. Benım kanım b~. Sahlr. Merhablı 

ı60im19Z1 
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ERZİNCAN MiLLETVEKili 

EMiN (LEKİLi) BEY 

lı881 Bur.ıa - 19ı;ol 

Ilk ve orıaogrenırnını Bursa'da 

ıamamladıkıan sonra ı9o]'ıe 

Istanbul Nurnune-ı Terakı-ı 

ldadısı 'nı bıtırdı . ı9o7'de 

Kasramonu Bayındırlık 

l"ludlirlügiı 'nde devlet hızmeııne 

gırdi. ıqıo'da Kıgı Ka~·rnakamı 

oldu Yurdun çeşıtlı yt'rlerınde 

yöneıleilik ynpııkıan sonra ıgı9'da 

Pülurnür Kaymakiırttlıgı'na arandı. 

ı9ıo'clt' Erzı ncan'dan nıilleıvekili 

sc~·ildl. Ikinci Grup üyesiydi. 

1923'ıe Mecllo; dışında kalınca önce 

ö~rcıım•nlık, ardından taşeronluk, 

muıeıttl'tlik. tahakkuk nıemurlu~u 

gıbı gorevierde bulundu 

Cevap: 

Halkın hakkını temlne ue ddil bir 

idare te6i6ine mütevakkıbtır. 

Ankara, 7·9·'337· 
Crzincan Mebu~u Sadrettin 

Cbendl.zade M. Cmin. 

J,.\$.. • ~. • • -
-'-::' ... ~~ -e_. 

Halkın haklıını sağlamaya ve adal•tli bir yönetim 
kurutmasına ba~lıdıı, 

.......... 



ERZİNCAN MiLLETVEKili 

HüsEYiN (AKsu) BEY 

lı891 Erzincan - ıcn61 

Erzıncan Ruştıyesı 'nı bııırdı 

Aılesıne aıı genış ıopraklarda 

tarımla ugraştı Bırıncı Dunya 

Savaşı sırasında Abbasuşa~ınşırcll 

reısı olarak. aşıreıınden ıopladıgı 

mılıs guçlerıyle Ruslara karşı 

savaşu . 19ıo'de Erzıncan 'd;ın 

mılletvckılı seçıldı Ikıncı Grup 

uyesıydı ı92J.Il' Meclıs dışında 

kalınca mPm lekeıine dönC'rek 

ıarımla ugraşnıayı surdurdu Bır 

ara Tayyare Cemıyell ve Zirillit 

Odası iiyelıgı yaptı. 

Cevap: 

Milli 16tildal mücahedemizin 

be.vizdar olabilme61 dın ve vatan 
uğruna daima namu6kôrane 

çalı~ma.}a mütevakkıbtır. 

Ankara, ıı . t. 1338 

Cnincan Mebu&u Mir Hüaeyin. 

Ulusal bqımsızlık s.ıvaşımımızın bolluklu olabllmtsi din ve 
vuıan ukruna daınıa namus!u çalışmaya batlıdır. 

u.ı.ııı:u 

... 



ERZİNCAN MilLETVEKili 

ÜSMAN FEVZi (TOPÇU) 

EFENDi 

lı86ı Erzincan - 1939( 

Çeşıtlı dın bılgınler ı tarafından 

yetişt(rilerek müderrı!:>lık ıcazeıı 

aldı ı894'te Erzıncan 

tvh.Htulu~i.ı'ne atandı . ıgo8'de 

Erzıncan'dan Meclis-ı Mebusan'a 

uye seçıldı . ı 9ıı'de Meclis dışında 

kalınca bır sure camı kürsu vaizligi 

yaptı : 19ı8'de tekrar Erzıncan 

M ııftüsü oldu. 19ıo 'de 

Erzincan'dan milletvekılı seçildi 

Bırıncı Grup uyesıydi. 1923'te 

Meclis dışında kalınca Erzıncan 'da 

müftlilük görevine döndü. 1926'da 

emeklı oldu. 1939'da Erzıncan 

depreminde öldu. 

Cevap: 

Vataka-i t.ual malilm 

Tabirat-t ecnebiyeden cirı lit.an- ı 

maderı ile birkaç maddede hülci:t.a 
edebılirim: 

Temin-i emn ü at.ayi~e itina ve 
tevzl-i adalete ihtimam iLe dahiten 
halkın it.tirahatinı ve tıcaretint 
himaye ve tet.hin ve harice kar~ı 
talıt.il - 1 emn il itimad ile ecnebl 
t.ermayedarlarmm taht- ı vet.ayet ve 
et.aretine girmeyerek maadm ve 
t.aıremizden it.tıbademiz içirı on/ann 
t.ervetlerlnden ~imdilik lt.tibade 
edebilmemiz lle. 

Dahilen ~uabat-ı İt.lamiye 'yi 
,yekdiğeriyle t.evi~tirlp memleketin 
umranına müttehiden çalı~tırmak, 

vatanın candamarları nıet.abet.inde 

olan ~ot. eler ve turuk-ı hadfd iyeler 
vii.cuda getirmekle ve dt.ôr ı d iyiZnet 
ve bazail- i it.Lamıyemızı biiten i6paı 
ve ibraz ile ha ri çte ve aktar-t 
cihandaki t.unub-ı it.lamlyeyi bu 
merkeze manen rabt LLe ve teveccüll 

- (-- .. ·~~ 
·~~ ..... "' . . . ~, or; ...-... ..- · ~..ı. l,.. ..,.,J~ ·,...~ - e.:. -· . 

Soru katıdı bıl nmrktt' 

Yanıt Yabıı~cııerımlerden arınml$ ana dı lle b ı kaç r:ıAddtde 
llzeııeyeb lirlm 

G~ven k ve dılı~~~~ llzr m ııdal~l da! tmava öıfo.kat r•rne 
ıle Içe di' tı.llkın ra ~ı ve tfcMetinl koruma ve kolayla~tırma 
ve diŞi! kar~ ı:Dvenllk ve çUven s.allavar.ık yabıın<:ı 
'erma~darlann vasnık ve e\llıet erı alt na çırmeverek 
m1denı rlmlzden vb. yararlanmamıılç n onların 
!lerveıterlndrn Jlmdıl k yar.ırtanabllmemlz ıli!. 

ç•·ılde l5ıamın blliUmlerının bir b ıle In sl"'lmeiNinı 
sat ;ıyarıık U lkenin b:ıvındır lıaıo ııellrllm~sllçln birlik Iç! nd 
(41l$malı., vatan n nd1marlıın durumunda olan brayolları ve 
de'lllryot ~rı ~apmakla ve dlnln ~ l~rlnl ve lsıamlı~ın 
erclernlerfnl edımsel oli!ral..lı.'ınıtfamak v~ bdlrtm~kle ve 
dışanda ve dili'yanın her vanındakllst.ın sınınarını bu 
'1\Nkrze manevr batılarta batlamn~la ve (onL~mtl d n 
açısından duydu~Jan sev&~ ve lı~klteıl pekl$tırerck bir manevi 
sıyasd ıarzıyla v6n~trııck ve bu kiiWl!U elden bırukmamakla. 

ve revcibıt- ı diniyelerini Ikame lle bir 
6/yaut-i manevi tarzıyla idare ve bu 
kuvveti elden bırakmamak ile. 

Gerek henılı taalliim ve tallt.ılde 
bulunan t.ıbyanı ve gerek6e ümerd 
ve menıurfn ve bütün ebriıd- ı milleti 
bir müddetten beri içerlmize 
6erpilmi~ bulunan garbın mülevvet. 
60kak orta&ı medeniyetinden ve 
t.ııkııt - ı ahlakiye6inden tecrid ve 
multa~aza ve ancak hıreb ve t.anayi 
ve ultlm ve maaribini i.Hill&aL iLe 
ne:ilı olan dlnlmlzi. ırkımızı. 
net.limiıi. nıai~etimiıi Lbnci ve ibt.dd 
eden buh~iyat ve t.etahatlerin önüne 
geçmekle beraber millet i 
lt.Lamiyenin hıMiyat ı diniyelerine 
dokunulmayarak ve beraız~i 

it.lamiyeyi ıba ettirmekle beraber atıl 
ve bo~ bırakmayarak babrika ve 
ziraat ve 6air mekdt.lb ve e~gal 
vücuda getirip bu veçhite mılleti 
çalı~tırmak ve t.ervetlendhmekle. 

Bin elli tarih -i lıicrit.inden &onra ve 
bin ıki yii.ı a/tmı~ tarihinde irtfkdb 
olunmu~ olan iki hatanın ıt.Lahıyla . 

Gerek henuz okulda ve elitırnde ol&n çocukları ve gııre~e 
llstyOnetıtılerı. k.ımu &6revlılerinı ve ulusun butun bırevlerin 
bir ı;ilıedlr Iç m ız~ ~e'lllm•} bulunan Solının 1; rio 'IOMI<. 
ort~so uygarlıjtından ve ahllk du~OkiOtıınclen soyuılama ve 
korumJvla y ancıık ıenaatlar, endılstrl, b lım v l!ilt m 
!Jretmeklc ı~mu olan dınımızı, ırkımızı soyııınuzu, 
&Cfımı miıı botan wr kl!tuıe~tiren ahl.ik.'ı aykırılık ve zevke 
dUşkOnlülı.ll'rln linOne gc~melı.l~ b rtlkte,l !Sm nıllet n n dın 
dııygu ırına noKunulmnyarak ve lsl3mın kesın buyruklarını 
yerine geı rırken hareketsiz ve bo$ b r km ynı ak labr ka ve 
tillım Y(' başk.'ı k.ızmt yerlerı ve l~ IM olu~u p ııavıcce 
ulusu çııhştırmal ve servetlendıtmeklc 

ıoso tiicrf lı640 rlhlndi!Tl sonra ve u6o'ta 1 ı8tı4l 
dG:;ıılm ş olan kı vanlışın .ı nztııııme5 yle. 

Birincısı dınbifımlcrl b lglnlerını 6ırkılfnlerde:ı ve 
k IIOrletıtımden ayırm~mızdır. 

lkınclsl bundan dıılavı eskiden malıınrz iken blrsOre yitirmiŞ 
ohluAomuı molddl lılllmıerın ve ltültUıiln C~enımı lçlıı henDl 



Birtncitıi ulema-yı ulum -ı dini.venln 
gayrı tünun ve maaribten 
a.)ırmamızdır. 

ikincitıi bundan dolayı kadimen 
malımız iken bir müddet kaybetmt~ 
oldusumuz maddı ulüm ve maaritin 
tahtıili için henüz hakayık- ı 
İtılami.}eyı derk ve zevkekadir 
olama)an evladımızı mezhep ve 
metıleklerı iktizatıınca İtılamıyetin 
imilotımı tedrıtıatında hedeb ıttihaz 
eden Avrupa yeti~tirmetıi ve onlarla 
mütehalllk bulunan mualllnılerin 
taht ı terbiyeterme ve tıu ı 
telkınatları sirdablarına o matıum 
yavrucukları tevdi edegelmekte 
olmamızdan fıutıule gelen 
.}aralarımızdır kı bu tıebepten 
dakikaları teemmül eden bir kıtıınl 
halk 11itıtıe ı maarib vergitıinl lba 
e).ledısi halde evlatlarını mektebe 
vermeyip cahil bırakıyor. /~bu ikı 
keylbtıizllk tedavitıi iCin büyük 
himmetler tıarb olunmakla. 

Ctıatı terakkımız zikrolunan bu iki 

A~ıl llerlcm~mlz, anılan b~ lkı y!inıın d0ztl1ılme51 ve 
b ıle$! rılmes yle o r ŞIIyle k dın ve end strl b 1 mlerinı VI' 
et t ml ve medrese ve okullll rı erteımek. falı.at okıılların 
proıram ve Otretmen erın d e Itme k. 
Şu yilııie kı. htr okulun her sınıfında ırcnılcn rtıtim oranında 
gUnün ve fetser ni, bllzileııne eşdeğl'f ve d~yaıııklı din 
bil mler n ve IslAm gerçeki r ni Qvıatın.1k ve bunlıın 
Y~ds yanları ç r tmek ıçın ak 1 yQrutmeye YQ!e<l'k !!&ilim 
vermek çın sereki araçlar olu$turup uygun blçımde 

cllletin ıtılah ve telitiyle olur. Sö.vle 
kı ultim · ı diniye ve tıınaıye.)ı ve 
maarıbi ve medaritı ve mekatibi 
Ilerietmek terakki ettirmek bakal 
mekteplerln program ve 
muallimlerinın ıtılahı. 

Şu vechile ki her bir mektebın lıer 
tıınıbında olunan tahtıil nitıbetınde 
tünun ı hazıra ve hikemi)e 
tedrıtıatına nıuadil ve mukavım 
ulum ı diniye ve hakayık- ı 
itılamı.ve)i derk ve münkırini red ve 
ıtzcim icin ıtıtidlô.le iktıdar 
bah~olacak nltıbette ta/ltıll için lazım 
seten vetıail vücuda settrılip 
mürıa6ibi)le programiarına idhal ve 
tedri6 ettırmek ve Avrupa 'ya 
miibtedı tıtb.van talebe göndererek 
maraz- ı celtıllerine bır manevi ıliet- i 
ebrenciye mzımamıyla din ve 
dunyalarını gördilk/en ve iktibatı 
ettirdıkleri 6etahatlerıne teda etmek 
için bır varta i mühlike;ve 
dü~ilrmemek Için hakayık- ı 
İtılamiyeye vcikıb tuzala Jrı 
itılamıyeden iceile-i tıkre malik 

ulema.vı irtıcil ile biimin - ı cedide ve 
ulum - ı ~ınai)e t·e ~(\a6ı)e ve el6ıne i 
ccnebı)e vetıaireden luzumu mıkdar 
onlara tahtıli ettırip avdetlerinde 
buyük mik,Va6da darülmuallimin 
kü~ddıyla onların tedritıatından 
mükemmel mııallimler .vetı~tirip 
mekteplere onları muallim intihap 
ve ta.\ln ve tııb.)anımızın talim ve 
terbi)elerıni onlara tevdi ile dinine. 
vatanına. milletine ebeveynine. 
ananalına muhib ve hadım ve natı 
ve mütıtah~i/ ve tezait - i ah/akı}e.}c 
malik evlatlar yeli~tirip bu tıuretlc 
mıllet ireritıinden ihtilotı kaldırıp 
kelime i tevhid ıcabınca ıttihad· ı 
ebkdr viıcuda getirmekle 

Zikr olunan menati-i azı me hutıul 
bulmak ve halka emnıyet bah~olmak 
üzere ınedarıtı- i Ilmiye ıle mekatıbl 
telib edip maariti me~ilıat-ı 
Itılamıye i vekalet· i celilenin taht- ı 
nezaretinde idare ettirmekle dini ve 
dünyevi 6aadetler ve terakkiler 
tecelli eder 

Vdzı ı Kovanın Büyük Petro demı~lir 
ki ben kanunlarımı İtılamların 
kütüb i tıkhi)etıınden aldım. 
tetebbuatımda ondan etıatılı. metin 
mehaz bulamadım. Ancak bazı 
~eylerı milletımın mizacına tevbik 
ettım "tetıubhan ellezi entaka 'l 
ltakka ala litıcini'l muhcilıbın" buna 
müma6il bazı muhakkik bılozob ve 
hukukiJun ttıratları verhı/e terman 
ı ilahı mucrbi ahkôm ve mehcikim 
hükümlerini mukaddetı kitab- ı 

münzelin hükm · ı eeliline tatbik ve 
kütüb i tıkhiye ve alıkarn ı ~er·ı....,eye 
tevt ik etmek ıle e6atıat ı İ6lamiyeyl 
muhataza etmekle hakıki hürriyet ve 
teyz aver i6tiklcil ve payıdar 
inki~abat ve tıemeredcir 
muvabbaki)etler vücut bulacağma 
atıla ı~tıbah olunamaz ve hüve 'l
muvabbık. 

30 Haziran 338 
erzincan M ebu&u 
Müf)tH tıabtk 

Otıman Fevzi daLLeri 

yllneıuım~kle dın ve d nyıı m ' ulukLirı VI' Rer"emel 
ortaya ç kar 

Yasa koyuc B k Pe o dem $Ur kı. ben yasa r 
lsllml.ınn hukuk kitaplar ndan a d m, ncelemeler md~ 
ı10dan esaslı. satlam ka~ ı ak bulamadım Asıcak bazı 
~eri ulusurnun tıııyuna uydurdu m. • Allah ı tes b l !'de 
k,hakkım lıa erınd eslly~ı· 

JO Htuir11n 19.22 
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ERZiNCAN MiLLETVEKiLi 

SEYH HACI fEVZi 

(BAYSOY) EFENDi 

lı864 Erzincan- 194l 

Nrıkşıbendı derg<~hı Postnışını 

Şeyh Hacı fehnıı Ercndı'nın 

o~ludur Özel hocalardan ders 

alarak kendıni yetışıırdı 

Babasının olumu uzerine onun 

yerını devraldı ll Abdulhamh 

doneıııınde ı887- ı9!)4 arasını 

Şıını'ıı surgundl' gcı;ırdı Erzurum 

Kon~resı'ıw Erıırırnn dl•lcgt•sı 

olarak katıldı Heyl'l ·ı Tcmsılı~e 

u~csı oldu Sıvas Kongresı'ıw de 

katıldı ı9.-:o'de Erzıncan'dan 

mılletvekılı seçıldı Meclıs'ın 

bagımsız üyelerındl•ndı ı9ı3'ıe 

Meclıs dışında kalınca 

nıcnıleketıne dondu, kısıı bır sure 

sonra oldu. 

Cevap: 

"Bitımillahi Va'ıetıımu bı-lıablilldhı 

cemi'an vela teberreldi", kanun u 
ilôhlt.ine ıtlibaen azim ve iman ve 
tıabır ve tıebat ve metanete 
miitevakkı~ır. 

Ankara, t Mayw 1338. 

Türkiye Büyük MilLet Mecli6i 

azatımdan Cnincan mebutıu Ahmet 

Fevzi. 

( ~.;;.ıı_,~...,J:I"/~ ··rı 

.:., \.'..ı_...,.,.., ~ 1; ( _:.. 1. L 1 -:1'' ..ı,; b 

.. ~ıl'..;_,, ı/,,; -~.,.,... ·,.. (... J 

~f 
~ ...... . 

' 

"Toptan Alt.ıh ın ıplrnı sarılın vr .-ıvntıta dOşrnevın• dı~n 
Tanfl vasasına uv.uak kıırarlılık ve >man ve sabır ve 
kararından vazgeçmrme ve sa~ıam durmaya baAiıdır. 

ı Mayıs t9ZZ 



ERZURUM MiLLETVEKili 

AslM VASFi 

(MÜHÜRDAROGLU) BEY 

lı89 ı Erzurum - 1966) 

1908'de Erzurum Mulkı ldadısl'nı 

bıtırdıkıen sonra canlı hayvan 

tıcarcıı yapmaya başladı Bırıncı 

Dunya Savaşı sıra~ındtı Teşkılaı- ı 

Mahsusa'da çalıştı . Muıareke 

dönemınde lngılızlercc ıuıuklandı 

ı9ıo'de Enurum'dan ın ı l l eıvel-;ıli 

seçildi. Bırıncı Grup uycsıydı . 

1 923'ıe Mccl ıs dışında kalmasıncı 

karşın 1927 ve ı 93 ı yıllarında 
Erıurum 'dan yen ıd<•n scç ı ldı. 

1935' ıe ıkı ncı kez Meclıs dış ında 

kaldı . 1 937-ı947 aras ında Kars 

hayvan borscısı koınıserlı~ı . 

ı947·ı948 arasında Erıurum böi~W 

ııcareı mudurhıgu yaptı . ıgso 'dcn 

sonra Ankara'ya yerleşıı 

Cevap: 

ı -Bilci kaydü~art millette 
bulunmakta olan hakımi_vetin lıü~n - i 

muhataza6ı. E 
:ı:ı 

2·Anane-i dini)e re millimıze 
hürmet. ~ 

3-Memlekette kanunun hakım 
kıtınma6t ve tevzi-i adalet yapıtma6ı 

4 Mevcut cehli izole ilmi bir inkılap 
en beyizli ve en mühim vazitemıı 
olan maarib umiinmun prosramla 
takibi. 

s Milli hayatımızın en rok atakadar 
bulunduğu ikti6adiyatımızı bir 
mecra yı a6lide yürütebitmek ve 
beyizdar topra klarım ııda ziraat 
me6ai6lni ha6r-ı tedabir i ikti6adıye 
ile hadd i azamiye i6cil ve buhran ı 

lkti6adiye ka r~ı mücadele çarelerine 
teve66ıil etmeye mütevakkıbtır 

Ankara 29 Mart 338 
erzurum MebU6U 
A6tm Va6bi 

ı Kııyıtsu ~ruız uluita olan egemenUtın ıyi korunması 

2 Dınst'l ve ulusal ceten~klerc savcı 

J·Memlekeıte y.ı<.anın egemen kılınması V\' ad3leı 

datııııma~ı. 

4·Varoliln cehaletın s!Tınmc~ı. biiımsei bir devrim, t'n bolluk 
cetırici ve en önfmli ödevlmlı obn rt tim l~lerlnln programla 
lzlcmmesı 

s· Ulusal ya~mırnııı en çok llgllrndlrcn eko"om m ıl nsıt bir 
yolda yQr~tebllmek ve bolluklu topraklarımrzda tarım 
çalı)lllalar•nı ekonomık 6nlemlerte en v(lkiek 5 nırıı set rmek 
ve ekonom k bunalıma ka~ı SB'ia$11T1 çarelıırınr başvıırmayıı 

b.ll dır. 

... 
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ERZURUM MiLLETVEKiLi 

CELALEDDiN ARiF BEY 

lı875 Erzunım - 19101 

Askcrı Ruşııye'den sonra t-1ekıeb·ı 

Sultani'yı bııırdı ıRq:;'ıe Pnrıs'c 

gıııı w burada Hukuk r·akulıesı ve 

Sıyasal Bılınıler Okulu'ndan mezun 

oldu ı9oı'den ıtıbaren Kahırc'de 

avukatlık yaptı ı9o8'dc lsıanbul'a 

döndu "e f'-1ülkıye Mekıebı'nde 

anayasa hukuku okuınıaya 

başladı . Millı Ahrnr Fırkası'nın 

kurucuları ariisında yer illdı 

1914 ıe Istanbul Baro Bnşkanlıgı'na 

seçıldı . 19ıo'de son Osm.ınlı 

Meclıs-ı Mebusan1'na Emınını'dan 

nıilletvekıll seçıldı Bıı Meclis'ın 

başkanlı_gını da yaptı Meclıs'ın 

çalışmalarına ara vernıesı uzerıne 

Ankara'ya geç~rek TBMM 'ye 

kııtıldı . TBMI'-1 Ikıncı Bıışkanlıg1 ve 

Adlıye Vekıllıgı gıbı gorcvlerdt• 

bulundu. ı921 sonlarırıdt~ Roma 

ıemsılcılıgıne atandı Merlıs'ın 

ba~ırnsız ıiyelerındendı 1923'H' 

hem Meclis dışında kaldı hem de 

Roma ıemsılcılıg1 gorevı sona erdı 

Aneilk yurdıı donrnedı, Parıs'ıe 

öldu Hukuk alanınd.ı yt~zılrnış 

kıtaptarı bulunmaktadır 

Suallnlze Cevabım: 

Mılli i61iklal mücahedemiz ancak 

"tena Wl -vatan" çalı~makla 

kazanılabilecektir. Ga.}e i6tih6al 

olunduktan 6onra da .}ine bu 

dli6tunı rehber-i harekat ıttilıaı 

e.}Leyen i~erlertnin meydan ı 

mücahedeye atılmaları laztmdıı·. 

lira blkrimce en büyük mücaltede 

sayeni n i6tıh6alınden 60n ra 

ba~la}acaktır. 

Ankara 17 Kcinunwani 1338 

erzurum MebU6U ve 
Büyük Millet Mecli6i Roma 

Müme66iH 

Celatenln Ari& 

1 " · 
(; •.P~ 

V';;ji.i, ~ ,- . .u.JJV J~'q... 
w•:ü ,~.J-.;,'./-~ı. 

_., .. --/--
..-:-, ... , .,......_ ~ ': 1 .- vv,..;, ;...ı.,' ı 
• ol • , • - ı 

"'-:: ~/,:.,_,ı -~· .;.ır• .: .,,.... , 
/ • . , 1 'If# ~; . ,~;, .,.~. -: ,.JJ'( 

..,;.; ı.V-' ~, ~ ,..J)ı/ ~,.Ll' 
• - - - -. .,. 1 
-...Ll>,,..._"~ . ~ . . . - . 

\ 4C4V.-J'CI \ V I ;LJ ' 

.:.J,.~ J~<:.,.; ' , ,. . , 
._fi/ ı..,, yi/~ 

--_,~..,~~-...., 

Sotunıuo yonnım· 

Ulusal bal m ız ıl< sav~ mı m ız anı;ıık "va ta~ ııtrunda 
Ol ıve• C l~ınakla kıılanıtabllc ektır. Amac s lindıktar 

sonra da, yınl' bu llkeyı hı ekrı rrtıtıerr bayan ı$Cill'rh• ı n 

s.ııva~ım alıınınn atılmala ı B ıcld r Çllnkü llknmce, en 
bOyOk ~a'fl$ım ama n ~ttanma dan sorr.ı batiayaelki r 

JT0c111ı ıg:ız 



ERZURUM MiLLETVEKiLi 

HüSEYiN AVNi (ULAş) 

BEY 

lı887 Erzurum - 1948! 

Kr~ı Ruşııyesi ve Vefa ldadısr 'nl 

bıtırdıktcn sonra 19ıı 'de llukuk 

Mekıebı'nden mezun oldu. ı913 'ten 

ıııb;ıren Istanbul'da avuknılı~ 

yapnıay;ı başladı Bırıncı Dunya 

Savaşı seferbcrlı~inde Dogu 

rcplwsınde Ruslanı kıırşı savaşır . 

Savaş sonrasında Erzurum'da 

avukaılıg.ı dondu Erzurum 

Kongresı 'ne Bayazıı delegesi 

olarak kaııldı . ıqıo 'de son 

Osmanlı Meclıs-ı Mebusarıı 'na 

Erwruın 'dan nıılleıvekıli scçıldı. 

Meclıs'ın çalışmalarına ara 

vt.•rmcsı uzerınc Ankara'ya 

_geçer<'k TBMM'ye kaııldı 

Kurucuları arasında bulundugu 

Ik ı ncı Grup'un başk;ınlıgını 

usılendı lkı krz TBMM Bırıncı Reıs 

VckHJıgı'nc seçıldı . ı9ı3'ıe Meclis 

dışında kalınca Istanbul'da 

avukaılıga döndu. Terakkıperver 

Cumhurı yet Fırkası n ın Istanbul ıl 

orgutıınun yoneıımınde gorev 

aldı . 19ı6 'da lzrnır surkast girişimı 

nedeniyle lsııkfal Mahkemesı'ndc 

yargı land ıysa da beraat ettı 

1939'da Istanbul s. Norerlıgı·ne 
atandı . ı945' te Mıllı Kalkınmil 

Panısı'nın kurucuları arasında yer 

aldı . 

Cevap: 

Kazanelacak olan milli i6ttklcil 

mücahede6inln beyizdar ve 

.semeredıir olma.sı ne.ve 

mütevakkıbtır? 

Suali ırad bu)uru/dukta: 

Cevaben arı ederim ki milli ı.stiklal 

ıeJi:::dar ve .semeredar mucahedenin 

netıce6inde ha6ıl olur Binaenale)h 

~e_vizdar ve 6emeredar mılcahedenin 

neden ibaret olacağını tahlıl edelım . 

Mak6admıız milli ı6tiklalimizı 

kazanmak olduğuna söre bumm 

tarik-i tabii.sını aramak t't> o JCldan 

gitmekle mümkün olur Milli hudut. 

mılli i6tiklal mana6ını değil. belkı 

mtihim bir cüz'ünit ve)ahut 

çerçeve6ını te~kil eder Bu11un 

i6tilt6al ve mulwtaza6t dahi milli 

i6tiklali temin etmekle kabil olur. Bu 

i6e ~erait- i atiye rıayet/e meydana 

gelir kanaatındeyım. 

·~ r- ~!... 1, -:--. ~-

1 UlıısLm ıun ruhuna ı, em k ve hrr ıurlu duygular mızı 

ı -Milletimizin ruhuna nutuı ı:e her 

tiirlii lıi.s.sıyatımızı iblıama muktedir 

otacak derecede li.san ve 

edebıJatımızı ı.slah e.)lemek 

2·8ütün etrad- ı mıllete hukuk- ı 

tabii)e.sınden bihakkm ı6tıtade 

edebllme6i içın evvel be evvel 

i.stiklal-i ~ah.si6inln hudut ve 

mahiyetini ve i~bu mukadde.s 

hakkının 6tıret - i muhata::a.sı ıle bıı 

llSUrda lazım selen tedakar/ığı l.'C bir 

kelime ile ibade etmek ıçin benfiğini 

ögretmek. 

3 llıti_vacat ı hayatıye6ınt 

auın icabatma tevbıkan t•e en 

.suhuletli va6ıtalarla temının 

miitevakktb olduğu hu.su6atı 

bi'l amel gtJ.sterip bu .surette ilim ve 

benne a~ık kılmak 

4-flerke.sin .sa :vı nl.sbetınde umumi 

ve hu.su.si menat;ının ternın içın 

inti::am - ı içtimai}i mütekettil 

~·Ortak duygu ve kar ı klı ç 

-

-

1)5 



1)0 

kaı:anin tedvin ve bunları hu&rl- ı 

tatbik eJlemek. 

s \tu~terek hi6 ı:e mutekabil mena~i 

t•e liJan ile taazzuv etmi~ milletierin 

i~bu revabıtı ihlal edecek harir 

kuvvetlerı daha evvelden ke~bedtp 

vuku bulacak tecavüzat ı debetnıek 

çarelerıni dü~ünüp meJdana 

setirmek/e milli hudutlar muhabaza 

edılır re nıezkur hudut dahilinde 

->erait i maruza daıre-sinde 

ya.)ama)a "i6tiklö.l - i milli " derler. 

6-Türk milleti iıHiklcil · l millı-si ne 

kavu~mak için mazi6inden ibret 

alarak i6tikbalinin tarikini tayin 

eJie6in yani dü~tü,ğü yerden kalk6ın 

ve.Helam. 

Ankara: 29 KanunuevveL 37 

Cnurum M ebwu 
Hü6eyin Avni 

._.,, ı 

~ .... " 
1 
ı 

ulusl4rın bu ııııtı.ırı boucak dış gOçl~rlllnc~d~n keşrrdlp 

vapıbcak said rılan kOW$turmak çarelerinı dOştlnilp 
mı~ana grtlrmcı..ıe ulusal sınırlar korunur ve s!iz ~onusu 
sınıılar Içinde sunulan ko~ullaıiJ va~~maya "ııluo;al 
ba~ımsızlık • derleı. 

lDık ulusu utusııl ba~ımı.ız~jlırıa kavuşmak Için geçmlşınd~n 
br(!t alıırak geletetınln volunu bel rlesln, yanı d0$t0!0 

yPrdl!n kalksın WSSP~m. 

~90cdı9Zt 



ERZURUM MiLLETVEKiLi 

İSMAİL (ARSLAN) BEY 

lı863 Enurum - 1924) 

ı889'da Harp Okulu'neJan pıyade 
te~nıen rlıtbP.sıyle mezun oldu ve 
orduya katıldı ı8q4'te usıeğmen. 

ı8gg'da yuzbnşı , 1909'da 

bınbaşılıga . ıgq'tL' yarbayhga 

yüksL'Idı . ı9ıo'de, Erzıncan'da 

ıs. Kolordu Askerlik Şubesi 

Başkanı ıken. Erzurum'dan 

milleıvckılı seçıldı . 1922'de yaş 
sınırından askerlikten emeklıye 

ayrıldı Ikincı Grup üyeslydı. 

ı9ı3'ıe Meclis dışında kaldı. 

Cevap: 

tn&iı6i ve abciki i6tikamet lazımdır. 

29/6/38 
Cnurum Mebu6u 
İ6mall 

/ 

OınPI (subıekıın ve oe<>MI (obiPktif) dotruluk sarekiıdır 

29.6.19Z2 
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ERZURUM MiLLETVEKiLi 

MEHMET SALiH 

(YEŞİLOGLU) EFENDi 

lı877 Erzurum - 1954! 

Erzurum Mulkıye Ruşııycsı'nı 

bıtırdı. Ayrıca nıcdresedt• cgiıırn 

gördu. ıqoı'de ögreımen olarak 

devlet hızmetıne gırdı ı9o;'ıe 

ogrcınıen okulunu bııırdı Aynı yıl 

Erzurum Merkez lptıdaı 

Mckıebı'ııın Başogretml'nlıgı'rıc 

atandı ıqıfte bu okulun mudürii 

oldu ıqıo'da Erıunını"un ışgalc 

u~ranınsı uzerıne Bıırscı'y;ı ~WINek 

tıcareıle ugraşınaya başladı 

Topladıf:ı gbniJIIu kuvVPtlt'rle 

Anzavur ayaklanmasınırı 

bı:ıstırılmasında gorev nldı ı9ıo'de 

Erzurum'dan mılleıvckılı seçıldı 

Ikıncı Grup uyesl~dı 1923'tc 

Ml•clıs dışında kalınca lsıarıbul'a 

dondu. ı 9ıs'tcn bakanlık knnırıyln 

tasfiye edıldı~ı '9ll·~e kndcır 

ögreınıenlık yaptı. 

Cevap: 

Bade"l·harp mil/etme. milli)etine, 

irade6ine rabıta6ı lci)ezô/ azim ve 

iman Jahiplerini re'6ikôra setimıek 

~ecere-i i.Hik/ali kemirmekte olan 

bilumum ifıtlrat. mlkroplarmı Hac ı 

6iyaJetle tathir e.vlemel<. memlekette 

tahakkiimii, diktatörlüsü. e61ıaJ 

ltakimı)etini kaldırıp her~eyde kitabı 

ômir kılmak. be~er ki la.}etega)Jer 

bır kanun -ı ıabiı)e.}e maliktir. onun 

Jabahatını teJhil edecek Jabit. kati, 

la.}etesay.ver karaid-i idare vaz" 

eylemek. memleketin muhtaç oldusu 

nübu6. i rba rı. Jerveı i t>ür'at· i 

miimkine ile ikJdra ça/ı~mak ve 

lıalkı mübrit 60Jya /izme doğru t>evk 

ve ir6adla ıMiklci/imi;:in nabi 

Jemere6i iktitab edilebilir ve illa Id. 

Ankara 9/ı t/37 

Büy ük Millet Mecliai 

erzun.tm Azaamdan 

Metımed Salttı 



ERZURUM MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA DURAK 

(SAKARYA) BEY 

Erzurum Rüştıyesı ' nı bııırdı . 

Abdulhamıt rıleyhındekı 

faıılıyeılerı nrdrnıyle Sınop 

Kahc•sı'ne surgune gonderıldı . 

ıqoB 'de serbest kalınca Erzurum'a 

döndu. Aynı yıl Erzurum Eınnıyet 

Mudurlugu'nde ıkıncı komıserlıge 

aıandı . ıqıı 'de Erzurum Emnıyet 

Muduru oldu ıqıc;'te Ankara. 

ıqıide Adana Polıs Mudurlugü'ne 

atandı ıqı8'de ısııra t>derek Mıllı 

Mucadelc'ye katıldı ıqıo'de 

Erzurum'dan mılleıveklli seçildi. 

Meclıs' ın bııgımsız uyelerındendı . 

1923'te Meclıs dışında kalınca 

Erzurum'ıı dôndu. 1932-1935 

arasında Erzurum Beledıye 

başkanlıgı y;ıp ı ı . 193c; ve 1939'da 

Erzurum'dan yenıde r1 nlll l etvekıli 

seçıldı Mılleıvrkıllı~ı sürerken 

öldu. 

Cevap: 

Ankara 2 0 Nuan 338 

Memleketimizde kanunlarımızı 

kavlen değil tiilen hakim kılmaJO 
mütevakkıttır ve66elam. 

Cnurum M ebu6u 

Mu6taıa Durak 

ııo Nisan J922 

e yasa rm ır 54 
1 bat dn ves~e 

ı 
1 
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ERZURUM MiLLETVEKiLi 

NUSRET (SON) [FENDi 

Ilk ve ortaogrenımını Erzurum'da 

ınnıamladı . lstanbul'd;ı Faııh 

Mt'dresesi'nde egııırn gördu 

ı9oo'de Dörduncu Ordu'da tabur 

ımamı oldu. ı9o6'da alay ımamı 

yapıldı. ı9ıı'de Balkan Savaşı na 

katıldı Çeşıtlı askerı bırlıklerde 

alay muhulugu görevını surdurdu 

19.W'de Erzurum'dan mıllcrvekıli 

seçıldı . ı9ıı 'de alay 

muftulügünden emekliye ayrıldı. 

lkınci Grup uyesıydı 1923' te 

Meclıs dışında kalınca Erıurum'a 

dondü 

Cevap: 

Ananat ı milll_ye ve diniyemizde 

muhabazakar/tğı elden bırakmamak 

~artıyla itme mü6tenid memlekette 

bir inkılab · ı lrtimdi yapmakla 

hu6ul- pezir olabı/ir re·y. i 

irtihadında}ım . 

Ankara 4 Şubat 38 

erzurum M ebu6U 

Mehmet Nu6ret 

. ı 

·~' 

Ulusal"" d nscıl acteneklerımlzde ıutu(ulutu elden 
bır.ıkmamak ko~uluylıı m~mlekrtt~ bilime ddyanıın 
ıoplum~al bır lnkılup y~pmakla oluşabıleceAl görü~UnıJeyım. 

•Subot 19:1:1 



ERZURUM MilLETVEKiLi 

SüLEYMAN NECATi 

(GüNERİ) BEY 

lı89ı Ki~ı (Bingöl) - 1944! 

Ilk ve onaögrenıminı Kı~ı'da 

tamamladıktan sonra ıgıı'de 

Konya Hukuk Mekıebi'nı bııırdi. 

Bir süre Konya Ittihat ve Terakkı 

ldadısı'nde ö~retmen l ık yaptı . 

ı9ı3'te Erzurum'a geldı ve lttıhat 

ve Terakkı MektE>bi'nde mudurlük 

ve Türkçe ögretmenhgı 

görevlerinde bulundu. Bu arada 

Albayrak ad ıyla bır gazete çıkardı. 

Erzurum Kongresı'ne Karaköse 

delegesı olarak katıldı. ı 9ıo'de 

son Osmanlı Meclıs·ı Mebusan ı'na 

Erzurum'dan milletvekili seçildı. 

Meclıs'ln çalışmalarına ara 

vermesi uzerıne Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı. lkinı:i 

Grup'un kurucuları arasında yer 

aldı . 192o'dc kısa bır süre Matbuat 

Umum Müdurlugü yaptı Gümrü 

anlaşmasına delege, londra 

Konferansı'na danışman olarak 

katıldı. ıgı3'te Meclıs dışında 

kalınca lstanbul 'a yerleşti. 

Terakkıperver Cumhurıyet 

Fırkası'nın Istanbul il örgütünde 

görev aldı ı9ı6'da lzmır suikast 

gırışımı nedenıyle lsuklal 

Mahkemesı'nde yargılandıysa da 

beraat etti. 1937'de bir ara seçım 

sonucunda Zonguldak'tan 

milletvekili seçildi. 1939'dan sonra 

çeşitli okullarda ögretmenlik 

yaptı. 

Cevap: 

Pek Muhterem Necmettin Karde~im 

Pek mühım olan öualinize cevap 

vermek pek giiç iöe de 

dil~t1ndüklerimi birkaç 6atırda 

hula6a etmek duretiyle emrınizi 

lbaya çaLL~maktan da kendimi 

alamadım : 

a Uzun bir 6ulh ve a6ayi~. iMirahat 

devrinin temini lazımdır: ta ki 
Kar6 'tan İzmır'e kadar 25 30 mil.Yort 

Tiirkiin ya~amakta olduğunu 

iötatiötikterimi.ı riyat.ız gööterm.eye 

muva~bak ol6un. Çilnkii 150 

rnil,yonluk Ru6. yiiı kütıur milyonLuk 

Cermen. Bo milyonluk Latin ve 

miiteve66i Anglo-öak6on ve bunların 
tahtleri bulunan ırklar araöında 

devam edecek medd ii cezrın ~iddeti. 
altında ezilmek. on milyonluk bir 

Anadolu 'nun na6ibi olmaktan 
uıakla~amaz. Türkiye mukadderiitı 

Pele saym N. KardttŞım 

Pek önemlı olan r.cırunu:o vıınıtlamak pek güç ise de, 
duşOndOklcılmı birkaç satırda ozcıırverek buyıutun~zu 
yerin~ geııımrvr çalı~maktaıı da kendımı alamadım: 

a) Uzun bir b~ ı 1$ ve dOzen, ı aha ı etınl' dönrmlnln 
sa!lanması gerekir; ıa ki Kar~ ıarı lcmir'e kadar 2!>·JO milvon 
TürkUn ya~amnkla oldutunu ısıoıistıklerımır dotıu olarak 
gdsterrneyı ba~rsın. Çünkü ıso milyonluk R111, voz kUsur 
mllyonluk. Ceı men, 8o m!lyonlı.k La tın ve yayı:ın Anı:ıo· 
Sakson ve buıılara ba~ll ı rltıar arasında siiıup gıdecek olan 
geıgltln şlcldotl altı nda czllmtk, on mı iyonluk bir 
An~dolu'nun kaderı olmaktan aıakld~amaı, Turkiye'nin 
geiNetl bilgımsıı olarak elimızde kalamaz. 

b) GOçiO vr. kapsamlı blr kGltllr. satlam bır tiltım 
çerçevesinde ~er tıır ıu anlamıyla •yeni bir Turk ulusu• 
oıu~ınalrdır. Bu sonucu ~atldyacak nıtelıkler. ô~cler bu 

müötakillen elimizde kalamaz. 

b-Kuvvetli ve ~am il bır har&. metin 

bir terbiye rerreve6i içinde her türlü 

mana&ıyla ".venı bır Türk milleti" 

vücut bu/malıdır. Bu neticeyi temin 

edecek öeciyeler. unöurlar bu 

milleNe henüz. .va~amaktadır. 

c-Artık her terd, vatanın tıahibi 

bulunduğunu hi66etmeli. mazinın 

vatanı ellH vatandatı e6irsemek 

öi)a&eti. mukadderatın. Jabancı. 

tube.Yii ve bittabi 6ersüze~ı-cü bir 

zümrenin bdzicelıi olmakta devam 

eırneöi niha.yete ermelidir. 

d Zındelığinı kaybetmi~ bulunan 

dinimizin. mil/iyetimizi takvıye 

edecek bir öm/1 halini tekrar almatıı 
için 6iya6i cereyanların. muhtelif~ 

ihtira6kör amillerın te6iri,yle dalaLet 

ve zulmet perdelerı.vle ulvi ve ciddi 

e6aölarını eökı tıadeliğini. Türk llar6ı 
ile bezeyerek izhfır ve iade etme/ı ve 

Jlusıa tı3li yaşamaktadır, 

c) Aııılt tıeı bıfi!V vn\anın sahibi bulundu~unu ıtfndr, duymalı. 
geçmişin vaıanı vııtand~l~rdan esiıg~mek 5lVasctl, 
ge leeetin yabancı. asalak ve dotal olarak maceraı;ı bıı 
ıııb;ıkanı n oyuncatı olmaya Mvam etmesi sona ermclıdır. 

d) DiriTilıni kaybetmiş bulunan dınlmlıın, ulusallıj!ımrzı 
peki$tırecek dlrl bir erken halıni yerıiden almasılçin slva~l 
akımların, Çtşitll hırslı el~tnlerirı e!hislyle sapkonlık ve 
kar anlık ııerdr.lerlyle yOr.e ve ctddı esaslarının eski 
valınlı~ınr, Hirk I<OiturO lle bezever ek ortava koymalı ve ge rı 
...,.rmeh ve ls ıimlık, biiımsei anlamıyla TUrkU n lar•hfve ıılusaı 
dini olma klmlijinı almalıdır. 

el Dogunun ve Batının bOWn başvapı\laıı dllimııe (P.'Vrllertk, 
TOrk(e Oo~un uıı, ls!Sm d!iııyasıoın tek bilim dili halint 
getlrllnH·Iı, ulusal kltnplıl!m!l Dotunun k.ltDı ha1lne.si 
adıyla suslenmelıdir. 

161 
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l~lami_,et. ilmi mana~ı)ila Türl.:ün 

tarılu ve mılli dinı olmak huvı_vetmi 

iktı~ab e)lemelidir. 

e Sarkın ve sarbın bütün 
multa/leddtını tercüme ile Türkre.}i 

~arkın. 161am diinya.o.ının yegôrıe 
ilmı lt~anı halıne koyma/ı, millt 

hitt1pllanemi:i. ~arkın irban 

ha::.:ine6i unvanı ile tez)in etmelidir. 

t·Bu terbi}enin ı.:e e~a~ların temini 
ile b<.'raber iktiöadı:.;atımız da 

ınki->at edecek ve Akdeni:. 

Karadeni:. Ba~ra körbezi 

limanları.}la cereyan edecek garbi ve 

vat.atf Alıya ticaretinde ve billiltı 

lkliöad(-.atında Türk ili. Anadolu 

nütu:u birınci mevki/ lıaız olacaktır. 

Bu ictmabı sa)r i kabil bir neticedir. 

s ·Rakiplerimi: tara&ından imha 

edilmeden bu et.at.ları temin ı:e 

teöpir irin Türk senrtisi. Türk 

inkılapçtları her türlü ~alıt.ı 

. 
.J~·.Pi 

1} Bu etitım ve krlt'· n satıanma~ yla b r~kt~ ekonom mız 
d~ eel $ecek ve Akdfrılz. Karaden z, Basra körfezi 

lım lanyla yapılacak Batı ve Orta Asya tıcarN•nde VI' bullin 
Pkanomlslnde Türk lll, Anadolu etklsol>irlncl yere ıırıtocektır 
Bu ka( ınılamayacak [önlenemeyııcek bir sonuçtur 

&l Rakiplerımızce yok ed olmeden bu ke'crı satlamak ve 
saptamak 1 rı T k gençlı! n n, T~rlı dm mc lt nin her t 
k J Sf! ı kudan. erne den s.ovutlarwak b m n cıısteıd;ıi 
yoldalçte l n bütun kapsarruyla ortakl.lJ~ ol.trak bu $ ere 
yaşı~ ayırmalan gereklı 

Art k bize adalrt. uM<ıl be ik. u usııl d bl cı tı:i ', u usa ı 
yoL usııl d elı. gerekı r 

JOAtolrA: 19ZJ 

ilttirat.tan. emelden tecerrüt ederek 

ilmın göt.terdiğı yolda t.amimiyetin 

bütün ~iımuli.}le mii~tereken bu 

i~lere lıayatlarını hat.retmeleri 

lazımdır 

Artık bize adaLet. milll benlik. milli 

dil 

Bilgi. h üner. mılli .vol. milli dilek 

gerektir. 

ro Kanunuevvel 337 
Ankara 
t rzurum M ebu.su 

Süleyman Necat i 



EsKiŞEHiR MiLLETVEKiLi 

ABDULLAH AZMi 

(TORUN) EFENDi 

lı869 EskiŞE>hir- 1937! 

Eskışehır Ruşııyesı'nı ve Fatıh 

Medrescsı'nı bıtırdı . ı9oı'de 

müderrıslık icazeıl aldı Bu aradıı 

ı9oı'dl• Hukuk Mekıı-bı'nı bıtırdı 

ı9o3'ıe Manası ır lsıın;ıf 

Mahkemcsı hukuk daıresı 

uyelıgıne ;ıııındı . ı<)o8 'dt> Meclıs·ı 

Mı.•busan';ı Kutahya'clan 

nıilleıvckılt scçlldı . ı9ıı ve 1914'ıe 

Kuıahya'dan ycnıdPn SL•çıldı . Saiı 

Halim Paşa kablnesı üyf'lerı 

arasında soruşturmil y<ıpan ı;. 

şubenın başkanlı~ını ustlendı . Son 

Osmanlı Mcclı~·ı Mebusanı'na 

EskışE'hır'dl'n mıllcıvekılı seçıldı . 

Meclıs'ın çalışmalarına ımı 

vermesı uzcrıne Ankara'ya 

geçerek TBMM'yı.• katıldı. Bırıncı 

Grup uycsıydı. Serıye ve Evkaf 

Vekılligı gorcvınde de bulundu 

ıqıftc Eskışehır'den yenıden 

mılleıvckılı seçıldı 1927'dc Meclıs 

dışında kalınca lsıanbul'a yt'rlcşıı . 

Cevap: 

IMiklcil miıcahedemııın teyi:dar ve 

6emeredar olma6ı neye mütevakkıf. 

olduğu ltakkındakı 6ııale kar~ı ebkcir 
ve mütalaat-t adide 6erd ve if_van 
olunabilir. 

Bunlardan en muhimmı ve ba~lıca.sı 

milletin vahdet ii:ere hareketini 

muhabaıa ıe&rikaJa bôdi olacak 
ahvalden irtinab ederek ··va 'te6ımü 

bi hablillahl cemi'an ve/ci teberrekCı" 

ayet-i celile6ınin mebltum·t münibi 
üzere harekette devamı temin 

etmektir. 

i6tiklal mücadeleöı kuvvetle haöıl 

otacası gibi iötihöalden öonra onu 
mulıabaza etmek de ylrıe kuvvcte 

mütevakktb oldugu lttihadın kuvvet. 
tebrıkanın muclb · ı ıaab olduğu 

vekayi ve hadi6at-ı tarıhiye ıle de 

öabıttir. 

Bınaenaleyh bu e6a6ı muhataza.~a 

~ 
~k,d,;l 

~ 
ı..-ff-' 

B.1!ın:sııl k sav;ı~ımımızın boll 1• v ver mil oıma~mın ne-ye 
baglı oldutu yolondııJ..I soruya kl!rşı, ço~ sayıda lik r ve s~r-4 
Ileri sO ı lebilir. 

Bunlardan en Unemllsl vı batiica ı uı un IJhllk ıçı nd~ 
harekttln koruyarak ve billun me k! re yol aç.ır tk 
durumlardan &t!r durarak "Toptan Alla! ın p sarılı ve 
iY'l~tı dı.$meyln • kur ı u Ayc In y;ı arlı k vramı "V nncs 
harcilttı sOrduıu mesın ı.atıımı!k! r 

a.ıtımsızlılı savaş mı k vvctle ortaya çıkacatı, elde 
edfld kten sonra onu korumak d y ne kı.ıw ı e bali ot.ıcat, 
b n l<ııiM!t. ayrı man n zayı ı cı oldulı. ı o by vr 
oıau:;ır yla be r 

Onun 1( nd ki bu ~ koruf!IJY3 çı $1113k b s ı k 
sava~m mıı n bo u:beple nden 
b ,bm b 

z6 A#IIStDS JjiU 

öa'J etmek i~tlklal mucadelemı:.ın 

beyizdar ve öemeredar olmaöt 
e6babından birıni. belki birınci6ini 
te~kil eder. 

Ankara 26 Ağıuto6 338 
C4ki4ehir Mebu.ıu 

ve Umur-ı Şer'iye ve Cvkab Vekili 
Abdullah Azmi 

::: 
::: 

... 



ESKİŞEHİR MillETVEKiLi 

EMiN (SAZAK) BEY 

lı88ı Mihalıççık (Eskişehir) -

ı q6ol 

Özel hocalardan dersiNn ldı 

ayrıcrı uç\ ıl medrese C>g ııınıı 

gördu. Toprak sahıbi bır rıılenın 

çoc:ugu olarak ıarımla ugraşıı 

Daha sonra ticarete atıldı , kereste 

rabnkaları kurdu ıqzo'de 

Eskışehır den nıılleı"ckılı seçıldı 

Bırıncı Grup uve!>iydı . ICJz]'ren 

ıl):;o 'ye kcıdar tıralıksız l 'skışl•hır 

ınılleıvekılı uldu 1923 Sl'Çııtııne 

ba~ımsız olarak kıııılnıı~ . 

kazıındıktan sonra CHP'yl' 

glrmışlır 

Cevap: 

ı -,\hicadelemiıin 6emeredar 

olabılmeJi kabilijet- i ikti6adije 

Sö6temıemııe bağlıdırc 

2 Bunun içın netice-i mücadele 

memleket harap. lktt6adiyat 

temelinden bozulmu~ Ankara Büyük 

Millet A-1ecli6ı Babıali zthni)etinden. 

nazarı_vatçılıktan kurtulamamı~ 

olarak bu J C/da böyle SiderJek yine 

mahkiimu::. 

3 -Çarelerı vardır: Halen 

dt1~manlarımızı dü~ündürecek 

i6tikbalen iklit.at varlığı ternın 

edecek _vollara yürüme/i. 

4-Amele·i mükellebe uJulüyle 

akla. bemıe. 6erma.veye muhtaç 

olmaJan _vollara ordunun tlbd6ı . 

ia~e6i için ltarice para çıkarmaya . 

Her nıuhit kendı verdisi aJkerın 

elbitıetıini kendi6ine hiç olmaz6a 

e6ki u6ullerle yaptırmalı. 

- .; 

ı· Savil$ımımızın ... rımli olabnmeslekonomıl< yete~Jı: 
gosıermt-miıe ba!hdır. 

ı 

ı 

2• Bunun ıçin S<ıvaşım sonucu m~mleket yık ık, ekonomi 

ıemellnden bo11ılnıu~,Ank a BMM B!bııilı ılhnfyt>llnden, 

l<uramcılıkıan kunularnamış olarak bu yolda böyle glderıu•k 
vmc (ııynı duruma)ıoıunlu kahrız. 

)· ÇMeleri vardır $U sıra dOşmanı.rı dlliündarenk~ 

gele<ekte ekonom 1 varlı!J satlayatak yollara yllrDmeU. 

4· Çih$1 rma zorunlul &u yOntemlylt, akıl. fen, sermaye 
gerd.ıırmeven voıı.ra, ordunun glydirllrnui. beslenmesilçin 
dl$2rrya para çıkarmamaya. Her çe- kendi verdl&laskerln 
giyslslnll<endlslne hiç olmusa eski yllntemlerle yaptırmalı 
Bunı.rdan bl!l~V g!lıemeıstm lylmS('r ola ma m. 

Bunlardan bir~e.\ sörmezJem 

nikbın olamam. 

Ankara 22/3/38 
t6ki~ehir M ebu6u 

Mehmet t m in 



ESKİŞEHİR MiLLETVEKiLi 

EYÜP SABRİ (AKGÖL) 

BEY 
lı876 Ohri (Manasur) - 19;ol 

ı894'te Harp Okulu'nu pıyadc 

ıegmen rutbesıyle bılirerek ordu 

emrıııe verı ldı. Ittihat ve Terakkı 

Cemıyeıı'nın kurucu Oyelcrı 

arasında yer aldı . Kıdernlı yuzbaşı 

rütbesıııdcyken Resnelı Nıyım 

Bey'le birlıkıe Abdulhanııı 

yoneıımınc krırşı rnuccıdclc gınşıı 

ve daga çıktı . l ıııhaı ve 

Terakki'nin merkez heycıı 

uyelıgıne scçıldı ıl)ıo'cln ısııra 

ederek ordudım ftyrıldı Bırınci 

Dunya Savaşı sırcısında leşkılnı- ı 

Mahsusa'da çnlıştı . Fr;ınsızl,ırcıı 

tutuklanarak Maltıı'ycı suruldu. 

Dört yıl tutsak kaldıkıan sonra 

ı9ı8'de serbest bırakıldı ı9ıo'de 

Eskışehir'den mılletvekılı seçıldı. 

Yeşılordu Cemıycıı'nın kurucuları 

arasında yer aldı Mcclıs' ın 

bagımsız uyelcrındendı . ı9.! ftt' 

Meclıs dışında kalıııca Eskışt'hır 'dt• 

tıcarcı ve tarımla u~raşıı . ı gı6'd;ı 

lznıir suikast gırışımı neden ıyi<• 

Isıtkicil Mahkemesı'nde 

yargı landıysa da beraaı etti. 

1935' ıe Çorum'dan yenıden 

mıll etvekılı seçild ı . Bu sıfatını ıqı;o 

seçimıne kadar korudu. ıqr;o'dc 

Mecl is dışında kaldı. aynı yıl öldu. 

Cevap: 

Halk111 benliğini bilme6me. 

memlekette mevcut mektepleri 

roğaltarak bikir ve 6anat alemınde 
canlılık gö6terme6lne. menıleket 

i~lerinde riya. htr6 ve fıa,ya/ pe61ndc 

değil. milleti hakikat en .viik&eltmek 
ve onun hakkını korumak için 
çalı~maya ve inkılcib mucadelelerıne 
hazırlanmaya mütevakkıbtır. 

Ankara to (23) Temmuz 338 
~k4ehir Mebu6u 
tyüp Sabri 

Q.. . 

••~ıl<~sın bıınOtlnl bllmesınc, memle).~~ varolan okulları 
çota\ıarak llklr ve sanat dOnyasında cıınlılık gll\tcrmesıne, 
memlckeıı~l~rıntıc Iki yOziOI!lk. tutku ve hayal ardındı 
ko~m1ya deııı, ulusu ı;erçtkten vuks~llml'k ve onun hılı.kını 
korumak lçın çaıı~mayıı ve d•!vrım sııv~rmların~ 
h.ımlanrnaya batııdır. 

ıo (23} Ttmmuz 1922 
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ESKİŞEHİR MiLLETVEKiLi 

HACI VELi (BA YRAKT AR) 

EFENDi 

lı857 Mangalya (Romanya) - 1928) 

Tıcnrerle ugraşıı . Hurrıyeı ve ltılaf 

Fırkası'na katıldı . Bu panının 
Eskışehır şubesı başkanı ıken ı912 

seçımınde olaylara neden oldugu 
ıçın 1912'de tutuklanarak 
lsıanbul'a gonderıldı . Daha <:onra 
Eskışehır Beledıye Başkanı oldu. 
Osrnıınlı Medıs-ı Mebusaııı ' nırı 

son dônemıne Eskışehır'den 

mılleıvekılı seçıldi . r.teclıs'ırı 

çalışm.ılarına ara vermesı uzerıııe 
Ankara'ya geçerek TBMM'nın 
\·alışmalarına katıldı. Bırıncı Grup 

uyesıydı . 1923'te Meclis dışında 
kalınca Eskışehır e dondu. 

Cevap: 

Çibtrılıgı iter/etmeye. Ziraat 
Bankalarının 6ermayelerini 
arttırma)a. ziraat mekteplerinin 
hakiki ı6lalııyla memlekete nôbı ~elde 
ibragına. 6anatkdrlar 
yeti~tlrilme6iııe. ticaretimizin 
yabancılardan korunma6ına 

milletimizın ıkti6adıyatımıza /takim 
olma6ına ve demir ve ~o6e .;ollarının 
.;apılma6ına mütevakkıbfır. 

Ankara 30 Ni&an 338 
&ki~ehlr Mebu&u 
Hacı VeLi 

~_/..;.!....:.· ~-.... ..r..·~ 
o,...; • -. t .-

~ ~ .-J _., ~/:"".; ' O:.l~ ':-

~ C '" ,:::;. ~.,...... , ~ 

~ ..... : ..:s ,......J·- 1 ~ ,.s .... , 

~~~~ -; . .. ...,....~, 

~~,-~.-

Ç ftçı tl lt'r1eımeye, Zlruı lUnkalann n sermaye er n 
anırmayıı, tarım okullarının Eer~ekten dllıellllmeslyle 

memlekeı~ vararlı biçime sokulmasına, san•ıknrl•ı 
veıışlirllnıı!$ırı~. tlcııreılmlıın yabancılardan koıunm.ı~ıM, 

ulusumuzun tkonomlmbe egemen olmasına v~ demir ve 
kara vollarının yapılmasına batildu 

.JDN/sonıgu 



ESKİŞEHİR MiLLETVEKiLi 

HALiL İBRAHiM (SiPAHİ) 

EFEN Dİ 

[ı86ı Eskişehir - •9•71 

Esl·:ışehir Ruşııvesı 'nı bııırdı 

Tıcaret ve luletaşı madencılıgıyle 

u~raşıı. Sıvas Kongresı 'ne 

Eskışehır delegesı olarak katıldı . 

19ıo'de Eskışehır'den mılleıvekıll 

seçıldı. Bırıncı Grup üyt•sıydı 

ıçzfıe Meclis dışında kalınaı 

Eskışehır' c dönerek ııcrırt•ılc 

ugraşnıayı surdi.ırdu. 

Cevap: 

Memleketin mek~fıb. gayr ·i mek~üb 
maadinin i~letilme6ine. ticarelin 
tekemmül ve inki~atına çlbtçılerın 
umürunun te6hıline mütevakkıttır. 

ıo Haziran 38 
C6k~ehir M ebu6u 
Halil İbrahim 

- <· 

MemıC!ketln blUnen vt henu ke~fedıımem ~ m•denlrr n n 
l$letılm~~lne. tlcarPI n ~~~~!ır lme ve yetk n e$tırnmH nt', 
çlfıçılerln ı~lerınln kolavlaşurılmasına balhd r 

to Ho11tan J92:ı 

.. 
ii 
ı ... 
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ESKİŞEHİR MiLLETVEKiLi 

HÜSREV SAMi 

(KIZllDOGAN) BEY 

lı884 Gümülcine (Yunanistan) -

U)4ll 

ıqo4'tc Topçu Harbıyesi'nden 
topçu ıe~men ruıbesıylc mezun 
olarak ordu emrıne venldı . 

Abdulhanııt'ın yoneıımıne karşı 

faalıyetlerı yuzundeıı 19o7'de 
Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. 
lıtıhat ve Terakkı Cernıyetı 'nın dış 
nıerke7. uyesi olarak Parıs' tl' ~-eşıt lı 
faalıyetlerde bulundu Abdulhamıı 
yoneıımı tarafından askerlıkten 

nıılclıysa da Ikıncı Meşruııyeı 'ten 

sonra bu karar geçersız sayıldı ve 
usıe~menlıge yukseltıldı ı!.Jı.l.'de 
yuzbaşılıga yukseldı . ı9ı fte 
siyasetle ugraşııgı ıçın askerlıkle 
ılı:-kısı kesildı Bırıncı Dunya 
Savaşı sırasında Teşkilar-ı 

Mahsusa'da çalış t ı ltıihnt ve 
Terakkı genel merkeztyle 
anlnşmazlıgcı duştu. önce 
Kastamonu. sonra Yozgat'ıı 
suruldu. Sıvas Kongresı 'ne 

Eskişehir delegesı olarak katıldı . 
llJıo'de Eskışehır'den nııllcıvekıh 

scçıldı . Yeşılordu Ceınıyctının 

kurucuları arasında yer aldı . 

Bırıncı Grup uyesıydı lstıklal 

Mahkemesı uyelıgı de yaptı . 

1923'te Meclıs dışında kaldı . 

Çerkez Ethem ve arkadaşl arıylıı 

ılışkı kurarak hukümetı devırnıeye 
ı;alışrıgı gerekçesıyle ıqıs'ıe 

tuıuklandı. ancak 1926 başında 
suçsuz bulunarak serbest bırakıld ı . 
1935 ve 1939'de Eskışehır'den 
yenıden mılletvekılı scçlldı. Bu 
sıfatını ölenekadar korudu. 

Cevap: 

,\-1illı ı~tildal kurtarıldtlctan ~onra en 
evvel)apıtma.sı ıktiıa eden ~eJ 
milletm rulıı.vaı ve tıattatma muvatık 
bir idare tıı.Hemı te6itı etmektir. Ba~ka 
milletleri metıur eden idare 
~ekillerinden ~unu veya bunu tercılt 
etmek makul bır tavtııye oLamaz. Her 
milletın keııdıtııne mahtıu6 bır 
hutıutıi_vctt vardır ki umumi ~ekiller 
buna söre tadil ve tetıpit olunur. 

Tanzımaı devrı sarbın pek tena ve 
saJr i ılmi bir takfidi oldusundan 
milleti me~ut edemedi. Cn güzel idare 
milleti en :ı.}ade me.sut. mürebbelt 
kılan tııtıtemdir. Bunu bulmak 
bilozoblarımıza. içtimaiyatçılarımıza. 
iklttıadiyatçılarımıza dü~en bir 
vazibedir 

Şimdiye kadar memleketteyapılan 
ıhhiaLlerin va~b· ı mu~tereki 
vatanperverliktir. lçtimai. iktitıadi, 
idari bir inkılap için henüz mılletin 
ruhunda e~a6lı ve ~uurlu bir hareket 
dosmakrodır Son Anadolu 
müdabaallı ihtilali ortaya bir 
'Te~kilat ı Cda61ye" Kanunu attı. Bu. 
<tilphe6iz ıdare inkılabma doğru pek 

Ulusal batımsııhk kullarıldıktan sonra Dk llnce yapılması 
cerrken Şty,ulusun rııh ve sanalına uygun bl ı vtiueıım 
sistemi kurrn,ıkm. Ila~ kıl yluslan mutlu fden yo~etlm 
biçlmlerfnd~n ~unu ya da bunu veAiemek, akılcı bir öıiut 
olamaz. Her ulusun kendisine gü ı e bir ÖlellıAı v~rdır ki, 
genel bıçımler ııuna &llrf' dfti$Hrlllr vıı saptanır 

Tanzimat dönem Batının ~k kötO ve bil me aykırı bir takhdl 
oldulundan ulusu mullu edemedı En &Oıel yöntti m, ulusu 
en çok mullu, mOrelleh kılan sistemdir Bunu bulmak 
filozoflarım za, sosyotoglanmıza. ekonomisiler mlze dO $en 
brödndr. 

$ımdıye kıldar memltkdll' yapılan devrimler n ortak n teUtı 
'hltans~ıl kur. Toplumsal. t'konom k. yönetsel bir devrım 
lçın hl!nCOz ulusun ruhunda Hl!Siı •~ b'hnçli bır h"ekcı (yenO 
dofımakladır. 8U hıç kU$kU5Ul yı!netım devrimine dotru (ll!k 
ıçt~nhkll bır btllrtıdıı. fakat ulusun ruhuna, g~rP-kSınnnınP., 

tıamimi bir i<tarettir. Fakat milletin 
ruhuna. ihtiyacına. ananatına. 
taniline U.}gun olup olmadığı <tayan- ı 
tedkik ve münaka~adır. Şeklin 
güzelliği değil. uygunluğu 
oranılmalıdır 

Merl<ezlyet, adem ı merkezi,ycl gibi 
6itıtemler muhtelıb milletlerde 
mulıtelib neticeler Jıu~uLe setirmi<ttir. 
Son a6ırda miitemadı harplerle. 
mütemadi ricatlerte mıiltim ve mehıb 
coğrati :a}iata duçar olduk. Vatanın 
muazzam hudutlan daraldı. Bence 
bu küçulme <tô}ôn · ı etıet ve tee6tıür 
olmakla beraber "mılli toplanma" 
mahi)·etinde telakki olunmalıdır 

Ba<tlıca iki urıtıur hal ı hazırdaki 
vatan hududu Içinde ya<ta.vacaktır: 
Türk ve Kürt! 

Devletin yeni idare61 bu iki un6uru 
karde<tçe tevhıd edecek bir <tekli 
ılltwa etmelıdir. Bu ~ekil nedir. natııl 
<te.)!dir? Bunu ancak ınialabın 
netice6ı tayin edecektir. 

26/6/38 
t6k/4ehir Mebu.su 
Hü6rev Sami 

ge!enelrJerlnt, tıır h ne uygun olup oımadıfıılncelenmevt! v~ 
tartışılmav• deter durumdadır Biçimin sOzcllı&ı defıil, 
ı.yaunfuatı aranm;ılıdır . 

MPrkf'ldtn ve ~rinde n yilnetinı ı:tbı slsırmler ÇC$lli 
uluslarda çe~ıtlr sonuçlar doCuımu$tur SorıyOıyılda sUrekli 
s.ııvaşlarla, surrkO r;rrl çek lmelerle, Onemlı ve korkunç 
cotraty.ı kayıplarına utradık. Vaınnın boyDk sınıNrı daraldı. 
Bl'nce bu I<Oçülme eseflenmcyco ve OıOlmcye dfter olmakla 
biri kte, ulusal toplanma n te~&lndco sayılma ıdır 

lla)lrcıı Iki öfıl! şımdlkl v.ııan sın rl.lrı Iç nde rnavacaktır 
T tk ve KOrt 

Devletin yconl yönetimi bu lld oervı kard~$(1! bırle$lırecek bır 
bıç1mi lçermelıdır. Bu bıçım nedır, na"l $~ydır78unu ancak 
devrimin sonucu btllrlt'yrrrktır 

:ı6.6 1922 



EsKiŞEHiR MiLLETVEKiLi 

MEHMET NiYAZi 

(ÇAMOGLU) BEY 

lı863 Sivrihisar {Eskişehir) - 1945) 

Medrese ögrenımi gördü. Ticareıle 
u~raştı. 1920'de Eskışehır'den 

mil letvekili seçııcı. Birincı Grup 

üyesıydi. ı9ı3'te Meclıs dışında 

kaldı ve Esk ı şelıır'e dönerek 

tıcareıle u~raşmayı surdürdu. 

Cevap: 

Ananat- ı diniye ve mıltiye.}e rıayet 

etmeye, ikti6adi}atımızı tanzim ve 

memlekette t.endlka. ~irketler. 

babrikalar ve imalathaneler te6i6 
eylemeye. topraklarımm daha 

&eyy<iz bir hale getirmek Için buhar 

kuvvetinden i6tibade etmeye. ilıracat 

ve idhaLatımtzt tevzin etmeye. 
6iya6et-i hariciye ve dahiliyemizde 

emniyet. iötikamet ve kiya6et ibraz 

eylemeye mütevakkıtfır. 

ı Tenımuz 338 

e&ki~ehir MebU6U 

Mehmet Niyazi 

Dlns .. ı ve ulusal ııeıenckleTl' uymaya, ekonomlmlzı 
duzentemcye ve mcmlehrtıe sendika. şırketlt!r, latırıl<.'ılar vr 
yapımyerlerllwrrmıya.ıopr.aklnıımızı daha bolluklu bir 
duruma gtıırmek Için bulıar gll(Und~n v;ırarlanmaya, 
dışsatım ve dı~lımımızı dengclemcyl', dış ve ıç 
slva~ıunızdp güven, do!r~'uk v~ uyanıklık göstermey~ 
ba!lıdır. 

ı Tt!mmuz 1922 

-

ı6<ı 
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GAZİANTEP 

MiLLETVEKiLi 

ABDURRAHMAN lAMi 

(ERSOY) EFENDi 

lı875 Kilis- 19JO) 

Medresede ö~renim gördu. 

19oı'de Kilis Şerıye Mahkemesi 

zabıt kaubı olarıık devlet 

hıznıetınl' gırdı ıt}oidt' Ersanı 

Evknf Jl.1cnıurlu~u·na atıındı 

Yurclurı çeşıtlı ~Nierınde evkaf 

rıırnıurlu~u yaptıkran sonra son 

ol;ırıık Antep' c atandı . Aynı 

zıımandıı Anıcp Sulıanısı 'ndc 

ogretmenlık dr yaptı ıl)zo'de 

Gazıantep 'ten nıılletvekılı c;eçıldi 

Bırıncı Grup uyesıydı . ı9ı3'te 

Mcclıs dışında kaldı . ı9ı8'de 

Beykoz Evkıır Mcmurlu~u·na 

atanıırak devler hıznıctıne dondu 

1929'da enıeklı oldu 

Cevap: 

Hallan arzu eyledisi Jurette halkı 

4evmek ve kendimizı yani ~ah4iyet-i 

hükümetimi::i halka 6evdimıekle 

halk ile hükümet ara4ında 

miltekabit bır te4anüd. mütekciımil 
bir itimad vücuda getirmeye 

muva~~ak otur iöek nun i Bo rı ve 

büyuzdt ı cenab ı pe.vsamberf ile 

i4tikldl mücahedemizden 4emerdt ı 

mübide iktıtab edecegımıze ümid ve 

itimadım vd4ıkdır. 

Ankara 

t6/.f/38 
Gaziantep Mebu.su 
Abdurrahman 

Halkı halkın ısıed(lı blçımde sevmek ve kendimızı yani 
hUk.ılmetimlıln k ~llll•nl halka sevdırmtkıe, h~lk lll!! hUkOmet 
arasınd3 karşılıklı bır dayanışma. s~llşi<ııı blo cfıvellme 
oluıııırmavı ba~arır~ak, raN nın ıınl ve PE>ypmbcr"ın ı~ık 
getırlcilll!iyle ba!ımsıılık SD'IIa,ımımıldan fayd.ılı verimle• 
dııvşlrecrtımlze u mu ı Vi! cO ve n m tamdır 

J6 . .o.•9~~ 



GAZiANTEP 

MiLLETVEKiLi 

Aıi (CENANİ) BEY 

lı872 Istanbul - •9341 

Askeri Ruşt iye ve Amerıkan 

Koleji ' nı b i tırdi . Babasının ölümü 

üzerine tar ı m ve çiftçilikle u~aşt ı . 

! ttıhat ve Terakkı Cemiyer ı'ne 

katı l dı. Meclis-i Mebusan'a 1908 

ve 191z'de Halep, 1914'te Antep'ten 

mi llervekı lı seçı ld ı Son Osmanlı 

Meclıs i Mebusanı'na Antep üyesi 

olarak katıldı. Meclıs'in 

bası lmasından sonra lngılizlerce 

Malta'ya sürüldü. ı9zı'de serbest 

ka lınca Ankara'ya geçerek 

TBMM'ye katıldı. Birinci Grup 

üyesiyd ı . 1923 ve 1927'de 

Gaz ıantep'ten yenıden mılletvekıli 

oldu. Iki ve üçüncü dönemlerde 

t icaret bakanhgı yaptı Ailesı 

Cenanı soyadını almıştır 

Cevap: 

MILli icHiktaL miicadelemtztn teyizdar 
ve 6emeredar olabilme6t Için bütün 
kuvvetimizi dava-yı millinın 

i6tih6aline ha.sretmekle beraber 
i6tikbalde vatanımızın imarına 

mendbi-i 6ervetimızin inki~atma 
çalı~mak, halkın rebahını temin 
edecek. ne6Limizi tereddiden 
kurtaracak ticaret. ziraat. 

6anayiimizi terakki ettirecek 

müe66e6at viicuda getirmek. eviad- ı 

vatana taaliyet bah~edecek birlikler 
vücuda getirmek ıcap eder. 

Gaziantep M ebwu 
Alt Cenani 

Ulusal natımsızlık savc~ımıma•n bolluk ert rıc. ve vıwmh 
olabllmuılçın ıı OLOn gOcDmOzO ulusal davamııın 
kaıanılma5ına a~ırma~la b ıllkle, gele(eT!tc vaııırı mırın 
bavındmlmasına, servet kaynaklarımıtlfl gtlı$1ııı mrsınr 
çalı~mak, halkı~ ı:eıııısınl sağ!ayacııK. soyurnı.ıu çDıUm~l<ll'n 

kuııaracak tlcaıeı, ta"m w endıJ~trlınlzı l!eılcti'Cc~. kuıumlıır 
ol11$turmak, vata~ ço,uklarına ~lı~a alaııı suna<ıık bul kleı 
oluşturm.ık gereidr 

ı.y. 
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GAZİANTEP 

MiLLETVEKiLi 

HAFIZ MEHMET (ŞAHİN) 

EFENDi 

lı877 Gaziantep - 1959) 

Antep Numune Ruştıyesfnı ve 

Nıkayıp Medrescsı'nı bıtırerek 

muclerrıslık ırazeıı aldı . Aynı 

ınedrest>yt• ınııderrıs otrırak 

.ıı;ındı 19ı.ı' 1c Anll'p Eyraın 

1'-1uduru oldıı ı9ıo'dc 

G;ıziıırıtt'p'tm nıılletvekıli sc{·ıtdı . 

Bırıncı Grup ııycsıydı . 1923'ren 

19:;o'yt' kadnr G.ızıcırıtt'p'ıen 

• ıralıksız mıllctvt•kılı seçıldı . 

Cevap: 

ı\.1illi mucadele- ı me~ruamızın 

te}izdar olabilme~i bütün 
kuvvetimi;;i daı:a-.vı millinın 

it.tiht.aline ltat.retmekle beraber 

vatanımızm tmarına calı~mak 

halkın rebah ve t.aadetmi temin 

edecek net.limizi tereddiden haUi.~ 

edecek ticaret. ziraat. dınaatı 

terakki ettırecek müet.6tt.at vücuda 

getirmekle beraber dini 

müet.t.et.elerımlzl muhabaza etmek 

eulad ı vatana baaliyet balt~edecek 

ittibak ve ittihad vücuda getirmek 

ica p eder. 

Ankara 2 Temmuz 338 

Gaziantep Mebu6u 

Ha&cz Mehmet Şahin 

... ;.~ )J'-~ i!Y/ -" ,/ ')Nt/-' 

,;~ j.!P ~~ u.,~n ";; 
~~ ı..~~L> ~~·~.v·~/,ı 

. . . . ..ı ..) ~ · ı vi ~ 
~ı ı/W "'"".V o{r- . ~ . . . . . . . . 

• • • ı .'> ' • ıl ..: v~' ~ ~..:;-ı.),~.;; ..... _:., ,.~" . 

.e..:.•Je>v .,_;,;,../,..;..J ,~:, ıı;., ,-,; ''.(; . . . . . 
,ıi'J ..,w ' -fl~·~ _:...)ı.:· ;>pJIJ' . . . . ,. 
.ı•/ \..·~, ._,-ll ' t./ "r' 
~ , , • ı;,.- • • .. • • • 

~J-V. 

~..(P 

Yasal ulusal savaşımımıım bolluk cellrrt olabilmesi bCWn 
gLcıım .. zO ı;lusııl dav.ının kaıanılm.uına ayumakla biriıkte, 
vatıının bayuıdırıhnd$ırıa çah~m~k. halkı rı ıd.ıh ve 
mutlulutunu saıldyatak. ı;oyumuzu ç~runıtkten kurtnraıak. 
ticaret, tarım ve sanatları ll•ıı~t~ctk kuruml~ııılıı1hH makl~ 
birlikte din k.urıımlarımızı koıumak. V/IliR çocuklarına 

talı~ma alanı varatacak batiaşma ve l:ılrteşmelcr ydpmall 
gerekir 

::ı Trmmıu 1932 



GAZİANTEP 

MiLLETVEKiLi 

ALi (KILIÇ) BEY 
lı889 Istanbul - 1971! 

Istanbul Gedıkli Kuç-uk 'Zabıt 

Mekıebi'n1 bılırerek ıyon'da 

asısubay oldu ve devlet hızmetınc 

gırdı . Gorevdekı başarısı 

nedenıyle ıçoq'da ıegmen , ı9rs'ıc 

üsıegmen , 19ı8'de yuzbaşılıga 

yukseldı. 1919'da ıstifa cdrrek 

ordudan ayrıldı. 

Maraş- Gaz ıantep Havıılısı 

Kuvıı-yı Mıllıye Komutanhgı'na 

atandı ıqıo'de Gazıantep'ten 

mıllctvekılı seçıldı . Bırıncı Grup 

üyesıydı lsıiklal Mahkemesi 

uyeligı de yaptı . rgıj'ıen 1939'a 
kadar Gazıantep'ten aralıksız 

rnılleıvckılı seçildı . Takrır- i Sukun 

Kanunu'nun ardından kurulan 

Ankartı l sııklal Mahkenıesı 

uyclıgıne seçıldi. Başıa lzmır 

suıkası gırışımı davası olmak uzcrc 

bırçok davaya bakıı . 1924 ıe Iş 

Barıkasa'nın kurucu l arı arasında 

yer rıldı . 1939'a kadar bankanın 

yoncıım kurulunda çalıştı . 1934'te 

ordudan emeklı ed ı ldı . 1952- ıq6o 

arasında tekrar Iş Bankası 

yönetım kurulu üyesı oldu. 

Cevap: 

Hakımıyerine bllci-ka)dü~art 

viuiü '1 )ed olan milletin kabul etmi6 
olduğu Te~kilat- ı C6a6i)e 
Kanunu'nun memtekette tamamı - ı 

tatbikine miltevakkıbtır. 

Ankara: ıo/ı2/37 

Gaziantep Mebu6u 
Kılıç Ali 

- ~ 

~,. 
-- v-ı_.;: -

~ --
- ~~..s-~ • <" ,. , . : ... _.;.., , 

/ 

Eı~mentij e byıt:w ~z el koymill bulunan u n 
kabuıeıml$ oldu! anavau n rntmlrkl'!ıe tam o!A11k 
uygulanmas na bafbdır. 

JO.U.J92J 

-

173 
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GAZİANTEP 

MiLLETVEKiLi 

RAGIP (YOGUN) BEY 

lı876 Istanbul - ı 95ı;l 

Ilk \'C ortaögrenımını Mekke'de 

ıanıanıladı . Istanbul'da Mekıcb-ı 

lrran \C Menşe-ı Kuııab-ı Askerı'yı 

bıtırdı ı89;'ıe Seraskerlık 

f"'uhasebat Daıresı'ndc katıp 

olarak devlet hızmeıınc gırdı 

lttıhaı ve Terakkı'ye gırdı . 

Cemıyeıın Hıcaz Sorumlu 

Kaııplıgı·nı ustlcndl. Suriye 

vılayetınde de~ışık 

memurıyetlerde bulunduktan 

sonra ı919'da Antep Tahrıraı 

Mudurlu~ü'ne atandı . ı9zo'dc 

Gaziantep'ten milletvekılı seçildı . 

Bırinci Grup üyesıydı . 1923're 

t-1echs dışında kalıncn rncrnurıycte 
döndu ı9ı4'te Malatya, 1925' te 

Korahısar-ı Şarkı Tahnnıı 

Müdtirltigü·nc atandı 19ı6'd;ı 

eıneklıye ayrıldı. 

Cevap: 

ı -Kalp/erin ittilıadı. bikirlerın itilahı. 

ecdanun reavünü dairedinde bütün 
ebrcid ı miller elele vererek ba~ta 

hi66-ı din ve melairim i ahlak olmak 
~artıyla lter berd kendi varlığını 
tamamen mevcudiyet-i milliye ve 
vatani)ede görmek ve bilmek. 

2-(Hfwl-i intıhab) haMa-i 

mümtazt6ini ihraı ve i6timale 

çalı~ mak. 

3-Her ~eyi mahalline vaz' ve 6arb 
etmek ve maltailinden gayrıden 
e6ırsemek ve kılıkanmak dUretLerıyle 
zulümden telta~i etmek. 

-4 (Stya6et) mazmunlarında 
aldanmamak için baöiretkarane 
teceMü6 ve tenkidde bulunmak. 

Ankara - 20 Mart 38 
Gaziantep MebU6u 
Ragıp 

ıto Mart ıp:u 

ıık ~nöncôr br 
n all. 



GAZİANTEP 

MiLLETVEKiLi 

YAsiN (KuTLUÖ) BEY 
lı889 Halfe el (Şanlıurfa) - 1973! 

Toprak scıhıbı bır aılenin çocu~u 

olarak tarım ve çırıçilıkle ugraşu. 

ı 92o'de Gazıantep' ten mılletvekı l i 

seçildi. Bırınci Grup uyesıydı. 
lsıık l al Mahkemesi üyeligl de 

yaptı. ı923'ıe Meclis dışında 

kalınca menı leketıne döncrel.. 

ıar ım la u~raşmayı sürdürdü 

Cevap: 

Milli l6tiklôl miicalıedemizin 

~eyizdar ve 6emeredar olma6t. 

bikrimce. arideki e6a6atın inkl~ab ve 

teminine mütevakkıbtır. 

ı-l:6a6atı ldyetegayyer ve lôyezel 

olan Mi6ak-ı Milli daire6inde 

hakimiyet ve 6altanat-ı milliyenin 

i6tikrarına matub Tüı·kiye Bilyük 

Millet Mecli6i'nce tanzim ve ilan 

ediLen Te~kilat-ı E6a6iye Kanunu 'nun 

tamami-i tatbikiyle beraber Türkiye 

halkının içtimal ve ikti6adl ananat 

ve kablUyetine göre tılyatıet- i 

umumiye nazar- ı dikkate alınarak 

Te~kilat- ı E6a6iye Kanunu'nun 

Türkiye Biiyük Millet Meclitıi'nce 

lüzum görüldükçe tadlli ve bu 

kanuna mii6tenid kavaninın 6ilrat-i 

tanzim ve Ilanı. 

2-Türkiye hükümetinin Anadolu'da 

i6tikrarı bilhatı6a Kızıl ı rmak 

Ulusal Ilatımsızı k Jnv~ımımızın balluk getirıci ve v~rlmli 
olması. fikıımce aşajıdakl e5-a5ların salianmasına ve 
g~ll$ılrıım~ınr b~jlıdır 

ı E:sa~lar; dı•tl~mez v~ b limsil olan Ulusal And 
çmçcvesınde ulusal egrm•'n! k ve saltanatın karıırkılmasına 
yllnelfk otarak TBMM ne~ dilzl'nh!nen ve açıklanan 
arıJVaSanın tam ola ı al<. uvı:uıanmasıyıa birlikte T .. ııdyc 
halkmırı toplumsul ve ekonomık gelenek vr yeıcneklcılne 
s!irc senet sıyaSt't ı:öz!lnunt' alınarak anay;ıs.oını TBMM nce 
gerekli gOrOldUkçe delllştlnlmcsl ve bu yaSilyoı davanan 
vasalann hal~ dUzenlenlp a1ıklanma~ı. 

~· Tılıkıye hUk.Omctın.n Anadolu'da v~rleşmesı ve ilıellıkle 
Kızılırmak daııyiarında blr blşkenı kurulıııa~ı. 

3 H•• ılde ulusaL dınsııl, çağd~ş ılkeieı e ıl•tan;m ytlk.54Pk ve 
orta. olabıldl!ınc~ vatıo ok !lar kurulması. enduwl meslek 
okultarının buntJıl veAl•net~'k açılması VP bu okullıırıı 

civarında bir makarr- ı ltükümet 

te6i6i. 

3 MiLLi. dini, aHi etıa<'.Lara mü6tenıd 

her vilayette ali ve tali mümkün 

olduğu kadar leyli mektepler te6i6i. 

tercihan tıanayi mektepleri kü~cidı 

ve buna meccanen talebe kabulU. 

-4-Tiirkiye Biiyük Mıllet Mecli6i'nin 

kabul edeceği bir kanunla mekan ve 

makam-ı lıllabetin tayin -i derece 1 

kudret ve kudtıiyeti lle mertebe- i 

iclô6 ve tıelafılyet-i me~riıa<'.ının 

alem-i İ6lam 'a ~am il bır tıurette 
tah d idi. 

s-i6tlkldl-i millimizi halefdcir 

etmemek ~artıyla topraklarımızın. 

memleketterimizin a.srl terakki ve 

tekô.mülüne llô.dim 6ermaye ve 

~irketlere te6hilat lraetıi. 

Ankara: 24 Te~rinievveL 37 
Gaziantep Mebwu 

Ya.sin 

P<""s ı iipnc alın 35 

4· TBMM ~In kab u ı edecet bir yu.ıyla haııe t·~ ver VI! 

makamıııın, g ç v kutsallık deıeces nın saptanmas ıyi 
oturma kal nın Vf' yasal yt'"ldsln n Istim ~rıyasuıı 
kıı;ısaya< k bı~ımde sınırlaııdı ılması. 

~ Ulusııl batımsızlıtımızı çı&neı-ıe'llek koşc uyla 
top akLırımızın, memleket erımlıın çııtda;. Ilerleme ve 
gel~mcsıne tı zmeı edecl'k Rrmaye ve şlri<etlere ~ olaylık 
g!hterllrıesı. 

24Eklmı9:tJ 

c 

g 
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GELiBOLU MiLLETVEKiLi 

CELAL NuRi (iLERO BEY 

lı882 Gelibolu (Çanakkale) - 19181 

Mekteb- ı Sultanı ve Istanbul 

Hukuk Mcktebı'ni bıurdı 

Ardından amme hukuku alanında 

doktora yaptı . 19o8'den :.onra 

çeşıtlı gazete ve dergilerde yazılar 

yazmaya başladı 19ı6 'da 

Edebıyaı·ı Uınumıye dergısını . 

1918 de. bır yıl -.onra Ileri adıyla 
ynyınlnnnıilya başlııyncnk olan Atı 

g;ııcıesını çıkardı . Son Osmanlı 

Ml•l'lıs· ı Mehus;ını'na Gelibolu'dan 

mlllctvl!kıli se~ıldı \st.ınbul\ın 

işgalind(•n sonra tutuklanarak 

Maltu'ya suruldu 192ı'de serbest 

kalınca Ankıır;ı'ya geçerek 

TBMM'ye kaııldı. Bırıncı Grup 

uyesıydı. ı9ıfıe Gelıbolu, ı9ıi ve 

1931'de Tekırdag'dan mılleıvekı l i 

scçı l dı 193s'ıen sonra Meclıs 

dışında kaldı . 

Cevap: 

Mtlli icHiklal mücahedemlzm 6emere 

ve teyi=ddr olma6ı için milletin 

hukumete 6ahıp olma6ı lazım gelir. 

699 6ene6inden beri miite~ekkıl olan 

hükümet-i 06manöe bir t.ara) t'C 

hükümetçı/er tabaka- ı 

içtimai.)e6inın talıt · ı inlıit.arında ıdl. 

Bunlar vatanı bir malıkône ve 

milleti de o malikanenin demirba~ı 

addedi.vorla1·dı . Bu tabaka 

müretbehen ya~a.,abilmek için 

paraya mulıtaçtı. Bu parayı sanimet 

t.uretıyle elde etmek dılt.turunu 

mukteda bildiğinden milleti 

a6kerliğe t.evk etti. Bundan tariltin 

en kerih emperyalizmlerınden biri 

doğdu. Bo~bo.)una Yemen'de, 

engürü6 ovalarında. Kiicerat 

t.ahillerinde. ~arkta, garpta Türk 
kanı aktı Türk'un bundan ıt.ritade.si 

ne}dı? Saray ve Babtali muhat aza -i 

mevcudıJet ve temin -i t.ômôn ve 

ı. usa batımsırtık sav;ı~mıırızın V<"rlm ve bolluk pı rlcl 
olmasıl~ırı ı: u~un hOkOmN~ sahıp olnuı11 a~reklr. 699 
yılında ber kurulmU$ olan 0\manıı devitti bir saray ve 
hUkOm~tçller toplumsaııabıtiYISnıın tekelı all ndıydı 

Bunlar vııtanı bir malıklneo, ulu~u da o mahUnenln 
demırbaşı sayıyorlardı. Bu tabakanın refah Içinde 
va~ayabllm~k ıç n paraya prcks nıml vardı. Bu parayı 
g.ıınrmtt elde eımev Ilke i'd ndı&lnd~n ulusu ukerUie 
VCinclttL Bundan ıarlhın ton ~ırk n rm(M'ryallzml~rlnden b rı 
doğdu. Bo$u~una Ytmtn'de. EnSllrOs ovalarında, GOcerat 
kıyıLıırınd , dofud.ı bal da TUtk kıını aldı Tütk'On bunclın 
elde eı· yarar nevdl' Saray w 1Ubı31ı kendi varlıltını 
korumalı ve ~n& nlilder edınmek Için ulusu ~ubo$una ve 
ltend sının olmayan şava$1atda kırıyordı.. 

Fetı'hler dönem kııp;ınd C,an mel a ma olanalıııla~ı 
Bunun ard ndan borçtanma mod çıktL <;an m ct alma, 
borçlanma yani kOhne (esk ml$) Blbılll bu lk ~nden ba$ka 
b r Oreı m yolu bulamryordu Osmanb Devletın n çOI<.meslyle 

t.ervet Için. millerı bo~bo~una ve 

kendi6ine ait olmaJcın mulıarebciıta 
kırıyordu. 

Devr- i ~ütııhat kapandı. Ganimet 
it.tihale mertebe~ine vardı. Bunu 

müteakip it.tikra;: moda6ı ba~ladı. 

Ganimet, i6tikraz .. . )ani köhne 

Bôbıali bu iki6inden bao>ka bır çare-i 
i6tilt6al bulamı)ordu . Devlet -i 

06maniye'nin çökme~ı.vle l'ilrk 

milleti de çökmü~ ol du. Halbuki 
menati i ikti6adıyemi:i tem6il ediri 

bir hükümet ol4aydı ba~ımıza bu 

bela lar gelmezdi. Türk h ılkilmeti 

emperyalizme lıacet glJrmeden kendi 

calt~ır. kendi yer. ken d ı lerakki 

eel erdi. 

Hürriyet ı.ıe i6tiklalimizi i6tiltt.al 

ettikten 60nra hükilmetımize 

6ahip olmalıyız ki 6a)imiz me~kılr 

ve 6emeredar ol6un. yani hükümet 
Türk halkının ihti)'acaH 

hayatiye6inden dosmalı ve onun 

Tı.rk ulusu da çökmll$ old~ Oysa bız m ekonol"llk 
çılııırldrımızı temsil cdld bTr hOkümcı olsaydı, lıa$ımııa b 
b~IJiar gclmezc: .. TOrk hDkOmetll.'mpt'ryalızmr ba$vurma 
ger~&ınl görmeden kendi ç.ılışıı, kı•n.:. yer, ktndılleılerdl. 

ÖzgOrtuk ve batım~rzlıtımrıı elde e ı tilden $onra 
hü~ıim~timlıe sahıp olmalıyız kı, emeRımlz övlllmt'v~ dtier 
ve wrımll olsun. Yani hilkOmeı TOrk halkın yıı~ms.al 
gcreksınımlerıoden dotmalı ve onun genlljlı ne ve 
gelışmııslnıı bakmalıdır. 

Şlmdiyıı kadar ulus, saray lle B3bı11 oln hayv:ın sOrU~O gibi 
bir şeydi. Hiç sannuım ki, bir Meclı~'te grrçl'kttn ıemsll 
edılen bir ulus kendı yararlan dı~ında bır hOkOmete 
d~yanııbllsln. Bir ulus. ke'!d si bir hlıkClmeı kurarsa 
Ilerlemesının çaresini bulmu$ olur Ben bOllin Osmanb 
tarihin ıtrenç b r em~ryallzmln olaylar dlz~l sayarak 
yadsınm ve asla o tarıhi!! Gvtlnmem. 

ıs.ı. ı9:u 



rebalıiyet ve tekamiiliine 

bakmalıdır 

Şimdiye kadar millet 6aray ile 

Babıcilı'ni n meva~i6i kabılinden 
bir~e.vdı. Hiç zannetmem ki bir 

mecli61e cidden mazhar- ı tem6ıl olan 

bir millet menabii lıarıcinde bir 

hılkümete da)anabil4in. Bir millet. 

kendi bir hükumet te~kıl eder6e 

terakkıyatının care6ini bu/mu~ otur. 

Büttin tarth-i 06mani'yl kerilt bır 

emperyalizm 6il6ile-t hadı6atı telakkı 

ederek inkar ederim ve a6la o tarih 

ile ibtilıa r etmem. 

Ankara ıs-HJJB 

GeliboLu M ebu6u 

CelaL Nuri 



GENÇ MiLLETVEKiLi 

ALi VASIF (TELLi) BEY 

lı871 Erzurum - 1936l 

ı89s'ıe suvarı ıc~men rutbesıyle 

Harp Okulu'ndan mezun oldu ve 

ordu hızmetine gırdı Çeşitli askerı 

bırlıklerde görev yaptı . ı9oı 'de 

usıegnıcıı, 1905' ıe yüzbaşılı~a 

yukseldı . Dı~arbakır jandarma 

Tııbur Kumandanı Iken 1919'da 

l'ıncklıye ayrıldı 192o'de G~nç'ıen 

mılleıvekılı scçıldı . Bırıncı Grup 

uyesıydi. 1923'tt' M!'clıs dışında 

kcılırıc:;ı nwınleketıne dondu. 

Cevap: 

Sıya6ette i~tigal etmez her an ve 
zaman milletın emrine ôm<ide 
lôyezel bir orduya malik olma6ı ve 
her memur vicdanını haki m bilerek 
i6tıkametle mükellet olduğunu 
vazibe-i icrada ku6ur etmez ve 
kanun - ı hakıkımiz olan Kur'an - ı 

Kerim 'in emrı vechile adaleti ebrad- ı 

mtllete tevz ie muvabbak olur ve en 
büyük dü~manımı: olan cehaletin 
izale6i ve maaribimızin ananat ı 
mllliyemiz daire6inde teve66Ü ve ta 
köy ihtiyarlarına varıncaya kadar 
te~milinl ve bu 6ayede i6tihlô.kôtın 
izale ediLme61 ve L6tilı6alatın 
terakkt6i uğrunda re '61kdrda 
olantarımız da ~ah6iyatı bırakır ve 
her &edakcirlı!Jı göze aldıra rak 
çalı~tr6a o gün bu mülk millet 
i6tiklal i tammiye nail olur ve ıllô 
beldh .}Oktur kanaatttıdeyim. 

ı Temmuz 38 
Genç Mebu&u 

AU Y<Ul& 
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wnr/A. vasıf 

Siyasetle utı&lmavaıı, he ı an ~ıusun bllvtuluna harır, 
bıtımslı bıı orduya malik olma~ı w hıır kamu goırvıısı kımrlı 
buluncu nu (vicdanını} varaıç bll•rek ııotru davıatınıakl.ı 
yuk~mlU oldutunu (kııvrar). yUrOtmP ödPvind~ kusur eımez 
ve gerçek v ı$ ıınrz olan Kuran'ın huyru!u uyarınca aıfa!ctl 
ulusun bırııyleone d.ıtırmayı ba~ıır ve cı buvuk 
d0$manımrı olnn cehalrtln kaldırılması ve t!&Uımimlzln 
ulusal gelenekler miz çerçevesinde ynyılması ve ıa ~öy 
Yilllılarına varıncaya kadar g~nı$1ttılmcslnlve b6yl• kle 
lUketım n kaldır(ataiOılması vr Orcılm n arıımıması utrunda 
b.:ı$ımızda olanlar da k~lsell !l bırakır wı ht'r l!zvrr vi gOl" 
a~rıık çalışırsa, o C(ln bu devlet, bu ulus ı~ m ba!tmsıztıta 
erış r vtı b.:ı$kll kurıulu$ yoMur klınısı dayım. 

ı Temmıu ıg3:z 



GENÇ MiLLETVEKiLi 

MEHMET CELAl 

(SARAÇOGLU) BEY 

lı888 Adana - 1928! 

Ilk ve onaögrenımını Adana'da 

tamamlad ı ktan sonra. 191ı'de 

Mtılkiye Mekrebi'nl bııırdi. Bucak 

müdtırlügu ve kaymakam lık 

görevlerinde bulundu. Kulp 

Kaymakamı ve Genç Sancagı 

Murasarrıf Vekı lı iken. 1919'da son 

Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na 

Genç'ten mılletvekılı seç ı ldi 
Mecl ıs faaliyetlerine ara verince 

Ankara'ya geçerek TBMM 'ye 

ka ı ıldı . Ikınc ı Grup uyesıydi . 

1 923'ıe Meclis dış ında kaldt Aılesi 

sonradan Saraçoglu soyadını 

Cevap: 

evveUi 

Kudret ve n ü~lUd milleti metin 
e.sa.sata rabt ederek .serbe.st- i tam lle 
hakimiyetini idare edecek 
Ldyetegayyer hukuk-ı abiiyelerini 
vermekle alem-~ümıil bir tarzda ilim 
ve irhan ·ı umumımızi tev.si ve 
terakki için her nevı me.slek 
mekteplerinin kü~ôd ve tezyidı 

Saniyen 

Milletlml.ıi. mü6tehlik vaziyet-l 
mühlfkeöinden kurtararak mü6tah6ll 
mevki-i hala.sına setirmek için 
ikti.sad ve nabiamızın .süratle 
lnkl~a~nu gayet metin ve ruh/u 
e.sa.sata rabt eylemek lle beraber 
büyük bir azim ile hariçten her türlü 
mevaddın dahile girmeeSine mani 
olmak her neye vabe.ste i.se derhal 
milLetımizin her berdinin o .semte 
doğru azami derecede baaliyete 
.sevkiyte ümit ederim ki gaye-i hatve 
atmı~ oluruz. 

Ankara 25/ 4/38 
Gene Mebwu 
CeLaL 

alm ış tı r. _,;.,•..; •, ,e.. 
'( A. J t ; (" •.).1 ' 

;._,w( 

/~ 

lık olarak 

Ulusun gOwnQ ve nUfu\unu satlam esaslara batlayarnk tam 
bır llıgü ı1Ukle eg~menlotını kuDanacak detlşmez temel 
ha~nnı vNml'kle evrens~ı bır bıçımde bıllm ve sen~ı 
küllürumilıil genışletrnek ve 'lerltımek Için her ıurlü male~ 
okı~ larının aç lma" ve ço!!alıılma.sı 

ıkı nd ola< ak 

Ulusumuzu lehll~eU ıu~ellcllık durumundan çıkarirak 
kut1ulmuş nreııcillk konumuna getınııek ıçin ekonomi lll! 
bayındırlıtımtıın tıızla gellvrıesınlııayet sallam lll! ruhlu 
ll~elere batlamakla bırlikte büyOk blr l<aı;ırlılıkla dışnrıd.ln 
hıı.ı ıüılu maddrnm ıçeııye &llmt'Sinın ônlenmM.ı her nt'je 
dayanıvorsa. derhal ulusumuzun her bın~yının o amaca 
d~ru en bU yuk lilçlıde çalışmaya vönlendırilınesıvıe umarım 
kı, erek ııdımınt almış oluruz. 
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GENÇ MiLLETVEKili 

ALi HAYDAR BEY 

lı88o Diyarbakır- 19Zll 

lik ve orıaö~renınıını 

D1yarbakır'dcı ıaınanılad1 ı9oı 'de 

gırdigı Askerı Tıbbıye'den 1908'dc 

ıabıp yuzbaşı ruıbesıyle mezun 

oldu . 1909'dıı Maltepe Askeri 

Hasıanesı'ne atıldı . Ardından 

çeşıtlı asken hastanelerde gorev 

yaptı . Alay başwbıbııkcn ı92o 'de 

Genç' ten millervekılı scçıldı . 

Bırıncı Grup uycsıydı . 1923'te 

Genç'ten yenıden nıılll·tvekılı 

sl·çıldiyse de aynı yıl ıçınde ôldu. 

Cevap: 

Mt6ak ı Millı dahi/mde hiir ve 

mü6taldl olarak dmôH milliyemizin 

inki~ab ve terakkı6l için medeni 

milletlenn terakkı yolunda ~itndi,ye 

kadar takip ettikleri hatt- ı hareketin 

bir ıhtiyacat ı a6rlyeye ve 

milletımizm ahval-i ruhlye6ine evbak 

bir ~ekılde tatbik ve idame6iyle kabil 

olur bikrmdeyim ebendim. 

Ankara 29 Te~rinievvel 338 
Genç Mebu6u 
Doktor Haydar 

Ulusal And çeıç~esınde Ozıilr ve ba!ımsız olarak ulusa! 
emellerlmızln gelıştıriimesi ve IINletilmesl içın uYJar 
ulusların l~rk!mc yolunda 51mdıye !<Adar ızledlklcıf h.ırPkr.l 
çizgisinin çagda~ ger~ksınim lereve ulusuıııuzun ıuh 
halleıın~ uvı:un bır bıçımde uygulanması ve sur d urulml!slylt 

olabiiır sOrlı~Ondeylm ~ltndlm. 

Z9 llurrı ı9:1:1 



GENÇ MiLLETVEKiLi 

FiKRi FAiK (GÜNGÖREN) 

BEY 
lı88-c Elazıg - 1956l 

lik vt• orıaogrenımıni Elazıg'da 

tamamladı Burada MOikıye 

ldadısi'nı bııırdıktf'n .sonra 

lstanbul'a ~cldı ve 19oR'dc 

Darulhmun Edebıyaı Şubesi'nden 

rnc·ıun oldu . lswnbul'dıı 

Davutpaş<ı ldadıst'nde bır yıl 

ögrctnıcnltk yap1ı klfln sonra 

polıslık ıncslc~ınc ~eçtı . 1909'd;ı 

b;ışkomiscr. 1911'de <'tnnıyet amın 

oldu Van, Hulep, Bursa, Aydın'da 

polis nıiıdurlllgu yaprıkwn sonra 

1919'da Malııtyu rnutasarrıf 

vekıllıgıne, ıqıo'de E~ın 

Kııymııkanılı~ı 'na atandı Bu 
gorevındeykt•n 19ıo'de Genç' ren 

mılleıvekılı seçıldı . Mcclıs'ın 

ba~ımsız uyelerındendı 192)'te 

Meclıs dışında kıılınca lsı<ınbul'a 

yerleştı . ı9ı.7'den 194fı'da emeklı 

oluncayakadar Tekel'de usı 

kademe yöncıicı olarak çalıştı . 

Cevap: 

Ne kazanılan za~er ne ıe.sbit edilen 

~ekl- i hükümet ne de busünlerde 
hararetle miizôkerôtına devam eden 

Lozan Kanberantıının ııelev bütıin 

mutalebatımı.ıı kabul ı:e ta.sdik 

ejleme.si pek mii.ste.sna vazi.vet-i 

cosratiye.si bulunan .vurdumuzun 
i6tıkbôlini kati)en temin edemez. 

Bu azim muvabtakiyetlerın beyizdar 
ve .semeredcir olma.sı ancak ve ancak 

ebnid ı milletten herbırının 

haktkaten hakim{)etinl idrak 

edebilme6ine mütevakkı&tır. 

Şimdi hal -ihazır evl(vci yı um tiruna 
terettüb eden en mukadde6 vazibe 
milleti kendı6ıni tekmil mana.sıyla 

anla)abilecek bir hale getirmektır 

Yok6a onun meclı6ı de. hükümeti de 

32.{te ilan edilen me~rutiyet i idare 

gibı mutlakiyetren zıyade ba~ına 

bela olur. 60Julur. ezilir ve o zaman 

Ne kazanılan ut~u. ne s.ıpıanan hııkOmet b çı ml ne de 
bugünl~ıde g5ıilşmelerl sıcaklıkla lOr~n Lozan Konferansının 
tulalrm kJ bızim buıün •stek!~rımızı kabul eım~slv~ 
onaylama~ı. pek avrık. bl! co~rafva durumunda bulunan 
yurdumuzun g•lecejinl kesinlikle sajlayamal. 

Bu büyUk tıaşarılann bo ll~ k eeıırıd ve verimi' olıtl<lsı ancak 
ve ancak ıııusun bırl!yleı nden hNbırınln ı:~ıçckıen 
~emennjlnl kavrama~ına b;ıtbdır. 

Şımdiişlerin bol$ınd.l olanlara dılşen en kutsalödev, ulusu 
kendisını lam ;anlamıyla anlay.ıblleuk bir duruma 
getiınıekılı 

Yok5a on n mecl sı de hilkOmetı d•. ı908 de 11.\n ~len 
anııyısalı y6netlm g bl ba$lna mutlakiyeiten çok bel.l olur, 
soyulur. u r ve o zaman kazan lan unutuluı, çiz en sın ıLır 
da silınir-

u Aroldı J9aa 

kazanılan ımutulur. çizilen 

hudutlar da .silinir ... 

" KanunuevveL 1338 
Genç Mebwu 

Fikri Faik 

c: 
c: 
E 
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GENÇ MillETVEKiLi 

HAMDİ (YILMAZ) BEY 

lı879 Siirt - 19381 

Ruştıycyı bıtırdıktcn sonra adlıye 

örgutundc memur olarak devlet 

hızmeıınc gırdı Mahkeme zabıı 

katıplı~ı . mahkeme başkattplı~ı . 

ıcra ınerıııırlugu. noterlık gıbı 

gorevierde bulundu Genç Serıye 

Mahkt'tnl'Sı katıbı ıken Erzurum 

Kongresı'ne kıwldı . ıqıo'de 

Gt•n(ten mılleıvc·kılı seçıldı 

BırırKı Grup ııycsıydı . ıqı)'ıe 

Meclıs dı~ınd,ı kalınrcı Btngôl'e 

b;ıglı Ç.ıpnJ..çıır',ı ycrll·~ıı ve 

yaşıınıını avukaılık yaparak 

surdurdu 

Cevap: 

Milli ı~tiklcil miicalıederru:irı beyrzdar 
ve 6emeredar olma6ı i6e Mı6ak· ı 

Millimiz daıre~inde Mrb· ı sa.} ret ve 
ibra:-ı taali.}el 6uretiyle a:im ve 
~ebat edilerek ittitak ve ıttihad ıle 
te6ônüd· i tam hu6ule setirmek ve 
mamatih ciddi)et ve ~amimi.vetle 
hareket ı:e 6art·ı makderet olunma6ı 
ve hu6u6i.}le kalıraman ordumu::un 
matlub verhile tecltiz ve te6lihı ıle 
takvo·e6i ve veMit ı naklıye6min 
tan:im ve ıkmali ve yolların tamirı ve 
bı menni'l -kerım du~mantarımızın 

mağlub ve inhizamıJla vatatıımızdan 
tard ve teb'idı ve bu 6uretle vatan 
muazzamımızırt pence i zulüm ve 
telvi6Lerinden i6Li lılci6ı ve 
binaenaleyh bu gayelerımize va6ıl 
olduktan 60nra ehem ve elzem olan 
emr i maaribın bır kat daha ta 'mı m 
ve ıek6irme 6a'y u sa.vreı olunma6ına 
miiteı:akkıb bulunmu~tur. 

r7 Haziran 38 
Genç MebU6U 
Harndi 

V ... 0 .•, • • ı o o . 1 
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Ulusal bajıruızltk sava~ıınımııın bolluk setır cl vıı verimli 
olması Ulusal Andımız v·rçeveslnd~ ~ııba har(amak ve 
rı kınlık gosiNılerck !«ır arlılık ve 5C.'bııtl~ b.ıcıa~ma, bırl~~me 
w tam bir dayün~m• o1U$1urmak ~· ancak ciddilık ve 
l~lcnii~IP davtannıak ve gu' kullanmak ve ilzelllkle kiılıranı•n 
ordumuzun gerekiıCı Rlbl donatılmak Vf' sllahlandın1tl1ilkla 

p~klltlıılmesl •e ı~ıt araçlarının dQrenlımmes '"' 
tamamlanma~ ve voll.ırın onanlma~• ve Tanrı nın vardımryla 
du$manlarım ıın yl.'n 'glye ve çökUnt(lye uAratılarak 
vatanımızdan sUrOillp atıl m sı w böyltl kle ulu vauınımızın 
onların zal m ve k r etl(r JH!nç•lerlnd<'n kurtatılnt3sı ve 
dolayısıyla bu amaçt.ınmıza er $l kten sonra en önemli ve en 
ll!ltkU olan et ı m ~ler n n bir kat daha vavs nla~ıırılmııs na 
ve ~otaUılm&sına ~ııb.a ı:ö~ter lmf5me tıatıı butunmilltUr 

17 Hozitarı 1922 



GüMÜŞHANE 

M İLLETVEKİ Li 

MEHMET ŞüKRÜ 

(ÜÇÜNCÜOGLU) BEY 

lı87ı Torul (Gümüşhane) - ı9z9l 

Ruşııyeyı bıtırdl ı9oo'de Tapu 

ldaresı ' nt> kaıip olarak devlı•ı 

hızmeııne gırdı Dahıı sonl'a 

beledıycc ı lıkll• ugraşıı . ıgw'dl' 

Torul Bcledıyc Başkanı iken 

Gumuşhane'den nıılleıvcl\ılr 

seç ı ldi Bır ı nc ı Grup uyesı 

olmasına karşın sadece bır döm•m 

mıllervckıllı~ı ytıpıı ve ıcm'ıe 

Meclıs dışında krı l dı . 

Cevap: 

Memleketin ikti6adiyatmın e6a6/ı 
6urette tanzimine mekteplerın 
roğaltılma6ına ve mtlletin en bti;yük 
derdı olan yolların her~e)e 
takdimen .vapılma6ma 
mtitevakkıttır. 

Ankara 25 Haziran 38 
Gümii4hane M ebu6u 
Mehmet Şükrü 

o- -

Mt!mle~cı t!konomlslnın esaslı blçlmdf dı;ırnl~nmuıne, 
o~ulların çotaıııımasına ve uıııs~n en bDyOk derdi olan 
yııllar n her~I.'Yl~ linOne alınarak yapılmasına bat~dır 

:ıs Hariron ı9u 
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GüMÜŞHANE 

M İLLETVEKi Li 

MUSTAFA (DARMAN) 

BEY 
lı872 Gümüşhane - ı<)l6) 

lik ve orıaogrenımınl 

Gumuşhane'de tamamladıktan 

sonra Askerı Tıbbıye Mekıebı'nın 

Eczacılık Böhınıu·nc gırdı ı8qs'ıe 

eczacı ıegmen rutbesıyle rnewn 

oldu Bınbaşı ruıbcsıylc Erzıncan 

Askerı Hasıanesı Başcn:ıcısı Iken, 

1914'te emekliye ayrıldı. 

Eskışehır'e yerleşıp ecıacılık 

yapmava başladı ı9ıo'd(' 

Gumuşhane'den mılletvekılı 

seçıldı. Meclıs'ın bagımsız 

uyelerindendı ı92]'te Meclis 

dışında kalınca EskışE.'hır'c dondu 

Cevap: 

Muanıelat ı re6miyede tak6lm-l 

a ·mal me6ulıyet ı ~ah6iye 

Muamelaı-ı umumiyede ittihad-ı 

ebkcir tevhıd·i nıe6ai emniyet-i 

miitekabile 

Ankara 23 Ni6an 338 

Gümü~hane M ebwu 

Mu6ta~a 

Resıni t$1emı~rcle şboıQmO, k$ sel sorumluluk 

GenPIIşıemlerde llkır bır ıtı, çalişmaların blrl~tırllmesl, 

karşıl•klı su~eıı. 

~3 Nison 19~.:1 



GüMÜŞHANE 

MiLLETVEKiLi 

RUŞEN (OKTAR) BEY 

lı863 Gümüşhane - •9341 

Gumüşhane'dc idadıy ı bıtırdikıcn 

sonra. ı879'da Lıva Tahrırat 
Kalenıı 'nde kaııp olarak devlet 
hızmeııne girdi. Çeşıılı ılçelerın 
ıahrıraı kalemlerınde gorev 
yaptıktan sonra. ı889'da Zıraaı 
Bankası'na memur oldu ı9o8'de 
Ikıncı Meşruııyet'in ılnnından 

hemen sonra Gümüşhane Cezaevı 
Mudurlügıi gorevıne getırıldi . Bu 
~örevınde Iken ı9ıo'de 

Gumuşhane'den mılleıvekili 

'it'çıldı Bırıncı Grup uyesıydı . 

19.z3'te Meclıs dışında kaldı. 
ı925' ıe bucnk müdürlOgLine 
aıanarak devler hızmeııne döndu 

ıg.z8'de emeklıye ayrıldı . 

Cevap: 

Memleketin adli ilctit.adi ve irbani 
t.ahalarda yükt.elmeMne 
mütevakkıbtır. 

Ankara 20 Mayu 338 
Gümtl4hane Mebut.u 
Mehmet Ru~en 

Memleket ın oı! ~ı. ekonom ve l:!iltllı at.nlar nda 
yDkselmnlne bal ıdır 

:ıo Mayıs ı9zz 

c s 
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HAKKARİ MiLLETVEKiLi 

MAZHAR MÜFİT (I<ANSU) 

BEY 
lı8n Denizli - ı948l 

Ilk ve ortaogrenırnını Edırne'de 
ı.ım.:ırnladı, ı8qı'dc Mulkıye 

Mekıebı'nden mezun oldu ı8qs'c 

kadar ögreımenlık yaptıktan sonra 
Idare meslc~ıne geçtı ı897-1908 

arasında çeşıılı ~crlerdl' 

kaymakamlık yapııkıaıt sonra, 
ıi.Joq'da Güınülcıne ınuırısarrılı 

oldu Ardından Lazısıan. Ml•rsın , 

lzmı t ve Ba lıkesır muıas;ırrıllıklıırı 
~orl•vınde bulundu. 1919'dn Bıılıs 
Vniısı oldu Erzurum Kongresı 'ne 

Bıtlıs. Sıvas Kongresi'ne Hakkarı 
dclegcsı olarak katıldı Heyet-ı 

tcmsılıye uyelı~ıne seçıldı Son 
Osmanlı Medıs-ı Mebusaııı'na 

Hrıkkarı 'den ınılleıvekılı S<'(ıldı 

Medıs'ın raalıye ı ltınm• .ır.ı 

vt>rınesı uzerıne Anknra'ya 
geçerek TBMM'ye katıldı . Bınncı 

Grup uyesıydı . lstıklôl Mcıhı...eınesı 

üyelıgı de yaptı . ıgıfıc 

Denızlı'den mılletvekıll seçıltlı. Bu 
dönemde Şark lstıklal Mahkt:>mcsı 
Başkanı olarak başta Şeyh Salı 
ayaklanması ve gazeıecılcr davası 
olmak uzere bırçok önemlı dcıvaya 
baktı . t9Zl - 1939 arasıncin Denlzlt, 
1939- ı946 aras ı rıdcı Çoruh 
mılleıvekıllı~ı yaptı. 1916'cla 
Meclıs dışında kaldı . Zıraat 

Bankası yönetım kunılu uyt'lı~ı 

gorevınde bulundu. Antları, 
"Erzuruın'dan Ölunıune kadar 
Ataturk'Je Beraber" adıyla 
yayınlanmıştır. 

Cevap: 

Senelerden beri ebendiliğı nci -ehiller 
tarabmdan ga6b edilen mulıterem 

köyliimiiztin ebetıdiliğini kendi6ine 

ıade lle hakkma lıiirmet etmeye ue 
emr ı idare.vi on lara uerecek yani 

lıalka doğru gıdecek. idarenin te6l6i 
ıçın tan:ımi muktezi kanunların 

6üratle teduin ue tatbikine 

m üteuakkıbtır. 

13 Nt&an 38 
Ankara 
Hakkari M ebu&u 

Mazhar Mü~it 

Y ll ard r pfendiı ! , yeırrs z ~ ~ll rce el nd~ n zorla a nan 
sayı n köykm z n ef dılitı kendısıne serı v~r ıoıelı, 

haklarına savsı glisıercu~ ve yönetım ~ erin onlara v recek 
yanı hnlk.ı doRru &ld~cel; v n~tlmln kurulması ç n 
dOıenlennrs gereken yasaLırın hııla çıkarıtmasına ve 
uyg11laıımasınil bati dır 

ı3 NıSQn 19:1:1 



HAKKARİ MillETVEKili 

TUFAN (ÜLKER) BEY 

lı87o Ba~ka le (Hakkari) - 1948! 

Mcdresedc ogrcnırn gordıı 

ı8R8'dt' Hakkarı l<ıhrıraı 

Kaleını'nde evrak nwınıır 

yardımcısı olartık devlt•t hıınıetıne 

gırdı Çeşıtlı rnah~rınelerde 

kaııplık. btışkaııplık. mahkeme 

uyelıgı yaptı . t9tH'dc <ıt<ındıgı Van 

lstın;ıf Mahkcmcsı tiyelıgını 

surdururken 19ıo'dc Hakkarı'den 

nılllt'tvt'kılı seçıld ı Meclıs'in 

brıg ı nısll uyt'lcrıııdt'ndl. 1923'ıe 

Meclıs dışında k<ılınca kısa bır 

sureticaret ic u~raş ı ı . ı gı4'te 

Adıleevaz Savcılıgı'na atanarak 

devlet hıımeıınc dondu ıqıide 

eıncklıye ayrıldı . 

Cevap: 

Halkın ihtiyacatını temin edecek 

6urette me~ruti devlet te~kılatmın 

icra ve t6laltına. vatanm alakadar 

mütehaMı6 mütebennin ve ınııMakim 

memurların i6tihdamına . ahidirn -t 

~er'iye ve hukuk ı e6a6ıyeye evtak 

bir tarıda kavanin tedvini)le halk 

davalarının 6ilratle ıem~i_vetıne. 

mılletin cidden ınıılıtaç oldusu nur-ı 

maanbin köylere kadar te~miliyle 

ilim ve ben mekteplerinin tek6imıe 

ve ıMul-i tedri6in te61ulme. 

ikti6adiyatımızın mtlleli ezeC'ek ~eki/ 

ve 6urette değil a6rı ve memlekete 

kabll - i tatbik olacak tarzda buhar ve 

makine kuvvetiyle tecltızine. köy 

banka ~irket ve ba'brikaların te6i6iyle 

ilıracatımızı ve a6keri 

münakalatımt:zı ternın için ~o6e ve 

demı1')ollarının in~a6ına ve garptan 

ziyade ~ark milletlerole olan 
müna6ebat- ı ikti6adiye. 6ı}a6ıye ve 

Hatkın grreMın mlrı/nl ~tla'(ilcak b~ mde an~~'>Al dııvl~t 
~rsııııın~n wrc• tmesine ve dılıe tılmc~lnc. vatanl.l ıı:llı 
uzman biigın ve dilrO~t tuımu ııörcvlılerınırı çııtı~ıırılmasına, 
şaıı~t tı~kOmlcılne ve tcmP.l haklara uvgun bir yolda 
yasaldıın y.ıpıtmnıyla nalk dJvalaıınuı llula g~rDlmeslııc. 
ulusuıı gerçekten ceırbınlıııı olan caııım ·~ıtının kftvlcr 
kadaı yayılmasıvta lı lım ve !en olt•JIIar nırıçol lt lmasına vr 

rllt•m yöntemin n kolayla~tırılmasına, ckonomlmlıfn ulu~u 
ezccek b ç md e detn. çatda~ Ye memlekcıte 
uygulanab ı:'!:!! k b ç :nd buhar v~ mak ne ıı:OcOyle 
doaııııtmasına.lt!Jy h.1nkalar n n, $ rk ı w labr ka lar n 
ku !ınasıyla df$Sal m mıı ve aı.keı7 ııliı$ mımıı ~tlamak 
Için kara ve dem r yollannın yap tmasına ve b ı d n çok dolu 
ulııslarıyl.ı olan ekonomik. s yaul v~ maddi $kiler! ılin 
peld~t mes ne ve ulusun vaıtıtının kilitiye 
ku!lanılmamuına bııil d r 

:ıs Hannnı 1922 

maddiyemizin takvi)f6lne ve 

milletin var/ısının 6Ui6timat 

edilmeme6ine miitevakkıtıır. 

25 Hcuiran 38 

An kara 

Hakkar i M ebmu 

M ehmet Tu~an 
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ISPARTA MillETVEKiLi 

CEMAL (MERSiNLi) PAŞA 

lı8n Mersin - '94•1 

rB9r; 'ıc Harp Okulır'nd<ın pıynde 

ıegrnen ruıbesıyle nıewn olnrak 

kur rnay sınıfına .ıyrıldı. ıHCJ8 'de 

kurmav yuzbaşı alıırak Harp 

Akadcmısı'nı bııırdı ıço8 'de 

albaylıga yukseldı. Balkan 

Savaşı'na katıldı . 19ı4' 1e 

ıuıngenerallıge yukscldı ı9ı8 'de 

4 Ordu Komutanlı~ı ·mı atnndr 

Bırıncı Dünya Sıwaşındnkı 

başarıları göz önllndc 

bulundurularak aynı yıl 

korgenerallı~e ~'Ukscldı ı9ı9'dıı 

Askerı Okullar Genel 

Mufeıttşlı~ı 'ne atandı . Aynı yıl Alı 

Rıza Paşa kabıncsınde Hnrbıye 

Nazırı oldu. ı9ıo'dc son Osmanlı 

Meclıs · ı Mebusanı 'na lspı1rı.ı 'dan 

nıılleıvekılı seçıldı: lngıHzlerce 

tutuklanarak Malra'yn sunildu 

Istanbul hükümeıınc(' ordudıın 

eıııcklı edıldı . ı9ıı 'de serbest 

kalınca Ankara'ya geçerek 

TBMM 'nın çalışmalarına katıldı. 

Ikıncı Grup üyesiydi. ıgı)'te 

Meclıs dışında kcıldı lınıır suıkası 

gırışımınden sonra lstıkl[ıl 

Mahkcınesı ' nde yRrgılananık 

bcraaı ettı. ı939'da lçel'den 

yenıden mılleıvekılı seçıldı. 

Mılleıvekıllı~ı surerkt.·n oldu 

Cevap: 

Ankara 

ı8 - " - 38 

Cvvela Mılletimizı kendi ~ah6iyetıne 

ve kendi mevcudlyeti t.iya6iye6ine 

dair bir blkir 6alıibı ktlmalt. 

Hükümetin. müdmin-ı umüru. 

milletin munevverleri. matbuat ve 

mektepleri bu bikri uyandırabılırler. 

Sani)en-Milletımtz tabii hududa 

malik olmalı. 

Tabii ltududu olmayan milletler 

raltat edemezler. Bu hududu milletın 

zihninde ktıd61 biranane haline 
6okmak içın miiverrlhler. ~airler. 

edıpler. memurlar. amirler 

çalı~ malıdırlar 

Salı6en -Milletimizin ikti6aden 

.}Ük6elme6ıne manı olan e6bab izale 

edılmelidir. 

"Siya6etin amıid · ı tıkarft.l iktit.attır. " 

.• , ... ~ .L! 

k olarak ulusumur. ktmdi ki~ li! w kendi sıva 1 varlıtı 

tıaklunda lik ır 5atı bl kılmalı H Gmet n !~leri yönetenleri, 

ulusun yd ni .ı, basın ve okul! rı bu filırı uy;ırıdırmh liriN 

lklnd olarok ulu~umuzun dotnl sınırı.m olmalı Dot ı sırıırı 

olmavan uluslar rahat edemezler. Bu sınırı ulusun z hnınde 

kutsal br gelen~k lı tıne sokmak Iç n tarıhç ler. ounlar, 

edcb yatç la , kamu gOreVI er, yOnetıCl N çalı~malıd r!ar 

0((1nw olarak ul mu7un ekonomlle balumdaıı 
y!lkselmölne enı ' eyen st>bep'er s nme d r. "SıyaStl n 

omurıası ekonomld • 

Dllrd ne olarak T ık d !oln rlarımrıın lçmdc vaygınla$ına 
Ç~ tl !Qplumlar n vicdanlanndaki gizli ve kuvvetli bat, 
d dr. 

ıs .•. ıg;u 

Rabian -Türk li6anı hududumuz 
dalıilinde taammüm etmelı. 

Muhtelib cemi_vetterin vıcdaniarında 

gizlı ve kuvvetli rabıra lı6andır. 

l.sparta Mebu.su 
M er.sinlt Cemal 



ISPARTA MillETVEKili 

HACI TAHiR (KUCUR) 

BEY 
lı885 Uluborlu (Jspana) - 1960! 

Ri.ıştıyeyı bııırdl aynı 7amanda 

medrescdt• ogrcnım gördu. 190ı'de 

Uluborlu Bıc1nyet Mııh~enıesı 

kalemınde görev alarak devlet 

hızmeıınc gırdı . ı9o8'de Hukuk 

Mcktebıne ~ırdı ve 19ıı'de mezun 

oldu . Balkan Savaşı'na gönüllü 

olarak katıldı . Terhıs olunca 

Istanbul'da tarım ve tavukçulukla 

meşgul oldu . Bırıncı Dunya Savaşı 

seferberlıgıııde yedek subay 

olarak Makedonya ve Fırat 
cephelerınde savııştı . Savaş 

bııınce Karaman'da tarımla 

ugraşmaya başladı . Ardından 

Uluborlu'ya dönerek Mıllı 

Mücadele'ye katıldı ıqıo'de 

Isparta'dan mi l letvekılt seçi ldi 

Ikıncı Grup uycsıydı. Is ı ikiili 

Mahkemesi uyelıgi de yaptı . 

1923'1e Meclıs dışında kalınca bır 

süre Isparta'da hıılıcılık yaptı . 

Sonrakı yıllarını avukatlık yaparak 

ve ıarımla ugraşarak geçırdı. 

Cevap: 

Ankara 
17 Hazi ran 338 

Memlekette kanunu hakim kılmak 
hu6u6undaki emellerımizı labzen 
değil biilen i6pat etmek, 

maaribımızde e6a6lı te~kilat vucuda 
getirmeye mütevakkıttır. 

16parta M ebu6u 
Hacı Mehmet Tahir 

-~ · 
<!-"·~ ... ..., 
,. 
.;~~·r~:. .. u ;, .;...:;, -e 
·~'.:. t: .. ,. , • .,._. • .,, ıL.J J / A4. ' 

• _ .., ,JJ~.., ~~ .. <A- t-' ,., ;,. t,... ... 

4 .. .-j.:;, ,.;:;_," 

..; ,.._ ~ '----. 

MemıeMne yasayı egemen kılmak konusundak com~ ~ mlıJ 

md~ detll, uygulamada kanıtlamak, C'lltlm m ıde Ha b 
llrgütl~nme oluşturmaya batiıdır 

11 Ho1iron 19:1:1 
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ISPARTA MiLLETVEKili 

İBRAHiM (DEMİRALA y) 

EFENDi 

lı88ı Isparta - 19191 

Isparta'da rüş ı ıyeyı bıtırdıkıcn 

sonra lsranbul'a gcldı ve rqoq'dcı 

Fatıh ledrcsesı 'ndcn ıctızeı aldı 

Isparta'ya donerek tarım ve 

guly.ı~ı tıcarettyle meşgul oldu 

ı9ıı ve ı9ıı'de Isparta ldadısı 'nden 

dın bilgısı ve ahlak ogreınıenlı~l 

y.ıpıı . Bır ara Uluborlu'da 

mahkeme üyelı~ı yaptı Mıllı 

Mucadcle'nın başında ıop l;ıdı~ı 

gonullu kuvvetieric N;ızıllı 

cephesınde savaşı ı. ı9ıo'de 

Isparta'dan mılleıvekılı seçıldı . 

Bırincı grup uyesıydı Ölunıunc 
kadar Isparta'dan aralıksız 

ınılleı~.ekılı seçıldı 

Cevap: 

Beko yı 60tvetı mılletlerin 6e.vb-i 

~ehamettir 

Cihanın nazım ı icleiLi ancak /ı un ı 

sayrettır 

Vatan a~layLa ibnci yı hayattır gaye -i 

uLvi 

Gıda -yı ruhumuz cimcilimiz zeıık - i 

~ehadettir 

Ankara 3 Ni.san 38 
!.sparta mebu.su 
TahLr Pa~azade lbrahim 

• ...:, ~,:,.M, .j_,!.. J ı.;. 

----~Al~~·~· ~d~ 
~~ ~ 1$. .. ..:~ı.; ı ~-' .. 

. .... ~~;.J,JJ .:..\., i_h, .~,!...· 

uıusl.lı n n rzıc güç ~ n n uı atıl yil tOk k 1 ıdır 

Evrenın b yük! l n n c! ı n!cyıclsl yalnıZCia Cl.,.n!l kan dır 

Vatan Sf'olgıslyle yaşamı !Ukeımı·l<tır yuksekamaç 

Ruh~ muzun bes nı, emellerımiZ $Chlllık zevkıdır 

3 Nısan 1922 



ISPARTA MiLLETVEKiLi 

HüSEYiN HüSNÜ 

(ÖZDAMAR) EFENDi 

lı875 Isparta - ı96ı l 

Ilk ve onaogrenıırıını Isparta'da 
tamamladıktan sonra ı89;'ıe 
Konya Zıyaıyc Medresesı'nden 
rcazcı aldı . ı9oı'de Isparta Sadıye 
Medresesı'ne muderrıs olarak 
arandı. ı9ıı'd(> Serıye Malıkemesı 
zabıı karibı oldu. 1916'da Isparta 
muhulu!ıüne geıırıldı . ı9ı9'da 
Nıızı l lt Kongresı'ne katıldı . ı9ıo'de 
Isparta'dan mılleıvekilı scçıldi. 
Bırıncı Grup uyesıydı ı9.13'e kadar 
Isparta'dan ara lı ksız mi lletvekili 

seçildı 

Cevap: 

Re'tıikcirda bulunan hükümetın her 
i~ınde adalet ve halka rebah ve 
tıaadet ve ~erıat-ı ltılamiyenin tarıti 
vechile her umürunu tatbıkte tıür'at 
götıtermetıine zatımieri tedmlr ve 
mazlumlara muavenet ve tıekene- 1 

halkın evvelci maarıbine. tıanı)en 

nabıatıma dikkat ey/emetıine 
m iltevakkı&tır. 

Ankara 

25 Haziran 38 
Itıparta M ebmu 
Hütıeyin Hütınü 

B~U bulunan h kOmeun hrr ı~ d~ adalet vr ha ka refah ve 
m t uk ve m ~enat n n Un ladıtı glb h r !$i 
yapmakta hızlı davrıı mnın;a, rul m yapıı ;ı tepe eytp 
zulüm g!lrenlme yaıdım etml'Sıııe ve yeıtqn. hal~ın öner 
ejlt mlne, sonra bayındır ha~ ıetlrilmesıne dikkal eımesınl' 
bill dr. 

:ıs Harlron ı9:ı:ı 

;;: 
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ISPARTA MiLLETVEKiLi 

İSMAİL REMZİ (BERKÜN) 

BEY 

lı870 Yalvaç (lspana) - 19ı;ı;l 

Yalvaç ' ıa ruştıyeyı bııırdıkıcn 

sonra ı88j'de Tahrıraı Kalcnu'nde 

memur olarak devlet hızmeııne 

gırdı 1904'tc nufus ıdarest 

başkatıbı oldu . ı9ı4-ı9ı7 arasında 

Yalvaç Beledıye Başkanlı~ı yaptı . 

19ıo 'de tekrar b~ledıye b.ışkıını 

seçıldi Bu gorcvındeyken 

tsparta'dan mılletvckıl ı seç ı tdi 

Ikıncı Grup uyesiyd ı ıqıfıen 

sonra t-tectıs dışında kaldı 

Cevap: 

Menabi i amme ve hazineyı it.Hiıdab 
eden miie.söe6atın te~ekkülüne ve 
iktıöadiyatın ı .}'Ük6eLtecek tedabirin 
ittihaı:ıyla akdolunacak i6tikrazatın 
memleketın imarına ve :iraatin 
ıhtı.racatına Jıa.srına ve hıikümetin 
haL ı hazır te~kilatı gayr- ı kabi 
oldusundo tı sayet e6a6h te~kilat 
lcra6ıyLa hükümet amirLerınin 
halkın içinden tntihap edilme6ine ve 
nevcihi te~kilatının memlekete 
6üratle tatbikine mütevakkıbtır. 

8 Ni.san 338 Ankara 
I.sparto Mebu.su 
İ.smalt Remzi Ankara 

t8-4-38 

-c 

Kamunun ve hazınt>nln varartarını amaçlavan kurumların 
olulmasına ve ekonomisini y~kseltrctk onlemlrıın 
alınm.ısıyla yapıla(ak burçlanmalaıın nıemlekrtın bayındır 

h.ıl~ getı rılmnsine ve tarımın ıereksınımlerınc ayrılması na, 
hükümetin limdl vaıol•n llrgull~nmesl veıerslı oldulundan 
caveı esa~lı orı:üll~n~ıc yapılmasıyla hDkOm•ıl yGnetrnltrın 
halkın lçınden seçilmesine ve buca~ örgutlenmeslnın ülkeye 
hızla uygulanmasınA batiıdır 

8Nistını9:1:1 



ISPARTA MiLLETVEKiLi 

MEHMET NADiR 

(SÜLDÜR) EFENDi 

lı8;6 Isparta - 19z8l 

Isparta'da ruşıiyeyı blıırdlkıcn 

sonra ı88ı'de !ıva ıahrıraı kaııbı 

olarak devlet hızmcııne ~ırdı Bır 

surc sonra memurıyeııen ayrıldı 

ll Abdulhamıı yöneıımıne karşı 

fıkırlerınden dolayı Konya Vl' 

Sıvas'ıı suruldu. Meşruııyeı ' ın 

ıl;ınından sonra lsparıa'dn 

ııvukaılık yapmaya bcışlııdı . ıgı8 'de 

lsparıa Belediye Başkanı st'çıldı 

Bu gorcvındeyken 19ıo 'dt' 

lspıırıa 'dan mılleıvekılı seçıldı . 

Ikıncı Grup uyesıydı 19ıfıeıı 

sonra Meclıs dışında kaldı . 

Cevap: 

E:vvela dalıilde emnıyet ve a6ayi~i 

bihakkın ternın ve idame etmelidir. 

Saniy en tedri6at ı ibtidaiyeden 

ba~layarak maaribi ileri 

götürmelldlr. 

Sali6en 6anayiı te~vik ve himaye 

etmelidır. 

Rabian memleketimizin zıraat 

memleketi olma6ına nazaran 

terakki -i ziraare hadim ôlcit ve 

edevcit ı bennoe i ziraatin denin ı 

menılekerte imalıne muktezi 6anayi 

haneler vııcuda setinimeli ve bunun 

hu6ulüne degln dlyar ı ecneb/yeden 

celbi zaruri olan bu ci/cH. edevatın 

6uhuletle celbıne ve zilrraa bedelı 

muka66atan alınmak tızere ehven 

bıyatla 6atılma6ını temin edecek 

e6bôb ve ve6ciilin i6tikmciline himmet 

olunmalıdır. 

Biilada tadiid olunan me6ail 

Onct lçerldt gGvenlık ·~ duzenl h1kk;yla satlamalı vt 

sOrdDrmehdır. 

Ikıncı ol•ralt.llko~rrtimd~n başlayarak Ptitımi ılen 

götllrmelldir. 

OçOncO olarak endUsırlyl yOrtklendirmrtl ve korumahdrr. 

06rduncD olarak memleketimizin bir tarım memlrketl 
olmasından OtDrO, tarımsal Deritomeye yarayaak ltnnt tarım 

araç gereçlerin n O~ke Içinde yapılması Iç n gereldi tndııstrl 
evleri olu~ıurutmalı vt bıınun gerçekle~mesint! detın yabancı 

tllkel~rdrn getirltınesi zorunlu olan bu ar~·ge•tçlerln 
kolayca getırilmesi ve ıanmcılara bedel taksiıle alınmak 
Ozt're ucuz fiyatla satrtmasını saliayacak sebep ve vesile erin 

tamamlanmasına çall$ılmalıdır 

Yukarıda sayılan soıuntar hOkOmetçe gbz linüne alınır ve 

gPrtotl yerr~C &etlrılırse Ortaya kovmayı ba~ardrtımız 

Ittikümetre nazara alınır ıoe 

mukteza6ı iba bu)urulurcSa 

i6tih~aline muvattak olduğumuz 

i6tiklcil pa)idar ve ller türlü 

te~ebbıMatımız 6emeredar olur 

kanaatindeyim. 

ı6 Kllnunmani 339 
/cıparta Mebwu 
M ehmet Nadir 

batımsızlık kalltı ve her ır.rlil&lrl~ mlm ı Yl'rlmU olıır 
kanısındayım. 

ı60cakJ92J 
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İ ÇEL MiLLETVEKiLi 

154. ALi RıZA (ATAIŞlK) 

EFENDi 

lı86ı; ibradı {Antalya) - 1942] 

Mut"ıa rüştıyeyı bııırdlkten sonra 

Konya f'<1edresesı 'nde ogrenım 

gördü. Muı kadı naıbı ve mahkeme 

başkarıplıgı yapıı . Hassa kadılığı 

ve Muı Beledıye Başkanlıgı 

görevlerınde bulundu Tarım ve 

tıcareıle u~raşıı . Medıs-ı 

Nebusan'ın son dönemine 
lçel'den milletvekılı seçıldi. 

Meclis'ın bngımsız üye lerındendı 

lstıklıil Mahkemesi üyeligı 

gorevınde de bulundu 1923'ıe 

Meclis dışında kalınca tarını ve 

ticareıle ugraşmaya devam eıtı . 

Cevap : 

Bütün ~aibe-1 taaMubdan dri olarak 

dti 'l-beyôn mevadd-ı e6a6iyeye 

bihakkın 6anlmak ve b/Ilen bununla 
amel etmeye ba~Ladığımız gün milli 

i6tiklal ve mücadelemiz beyizdar olur 

kanaatindeyim: 

BiriıtCi6l "Kitap". ikinci6i "Sünnet". 
uçüncü.sü "/cmd-i ümmet", 

dördüncı16ü "kıya6 ı bukahci "dır. 

İ~te bu dört eöa6at daire-l 

bôhıre6inde an'anat- ı diniye ve 

miLliyemize ednd bir tecavüze 

meydan ve imkôn vermemek ~artıyla 

ve var kuvvetimtzle çalı~tığımız gün 
aradığımız meyvalar kendi6ini 

gö6terir ve Hazreti ALlah mu in ve 

zahirimiz otur. (ve ilLa beLli) 

Ma'rüz e6a6at daire6inde ve 

taaMubdan dı·i bir 6urette zulmet-l 
cehli i.zdleye 6ar~-ı md-ha6al-l gayret 

etmeli ve emr- i celfl - i maarl~ekl pek 

a~ıun baıtnazlık kusuroaıında~ :ınmoş olarak aşatıd• 
nçıklanan ıemel maddelere ~ah yi .ı sarılmak vt1 uygulamada 
bununla eylem yapmaya başlauıtımız gOn, ıusal ba!lomsızlık 

savaşımımız bıılluk gel ı olur kanısındayım. 

Bor n(ısl Kıra ı;. lkı~c sı S nneı, ilçuncusü l(ıplulutun 
(oyblılikll) k.ıırdrt, dördıJnc.ııo:o hukuk bilJı~ler n n 

kurallaşnu~ yorumlar dır 

l~e bu dön temelin ı~ıklı çemberi d<:' dl~sıol ve ulıJS;JI 
gel~rıeklerlmıze alçakça bir saldırıya olanak vermemek 
koşı.luyla ve var gucamuıle çalıştıltımıı gun dradı!lımıı 
ınevvatar lumdısonl ııösıerlr ve Tan ı yaıdımcımız olur (ve 
ancak o zamanı. 

Sunulan temeller çer(eves nde ve ba~ıızlıktan arınmı$ 
ol.ırak celıaletin klıranhıtın• kaldımaya sonuç alıntnCilya 
dctın çabalanmalı ve yGce eıtıırm ~eılnde besbelli olan 
lluütı ıa temelondell vıkarak e~ıtim •$1erını bırl~tırerek 

d~ikdr olan ikiLiği td temelinden 
ylkarak emr-i maaribl teulılden 

yürütmeLi ue Liizumu pek rana 

malum olan teceddüde Aurupayı 

6ebahat 6Uretiyle taklfd değil hakiki 

bir 6urette 11a6LI oLmalıdır. 

Her tarobı dü~manla çeur/Lml~ bir 
millet olduğumuza nazaran 

rnaöaribdt-ı a6ô.kiri de utak bir 

tadilat ile ibka memürfn-i dahiliye 

ordularını e6a6lt bir 6urette ten6ik 

etmeli. adama i~ aramak 

itiyadından berasatla i~e adam 
aramak uöulünü takip etmeti. 

Nevahi ve ~ım1lar kanunlarını 

acilen ikmal ve mevki· i tatbike 

koymalı. Te~kilat-ı C6a6iye 

Kanunu'nu daha 6arth bir 6urette 

teu6i ederek halkın i~inl halka 

vermek 6uretiyle emniyet-i dah/liyeyi 

temin ue a.6ayi~ -i mahalliyeyl tar6in. 

11e münevuerdnımızı hazine-l millete 

göz dikmekten mü6tağnı bir hale 

yGrlltnıelı V< gurç•·tl .ıpoçık bılınen yenR~meye, Avıupa ya 
~Jence d!ı}kDnlüjOylr öyiWnert>l< de,! 1, CNifk bor b c md 
er[Şllmeı dr 

Her yanı da~manla çevıılf bir lu s olrJujumuza b<lkarak, 
a~>.erllk gıderlerıni k~ç~k bır deit~okllkle koruma lı, ıç ~lerı 
göreviM•! oıdulaııııı esaslı ol. :-ak yt-nlden örgı. emell, 
adama 1~ rama alışkanltjını bırııkaıa~ işe adam arama 
yöntemını ışlcmell. 

Bucaklar ve $0t~lar \komOnlı>r) vasalarını hııla tamami ynrıık 
uygulamayB koymal~ Anav.soıvı daha 1çık seçık bır bıçlmde 
gcnı~ •'!erek halkın ışınl halka,., mıek yoluyliı .ç guvrııU(:ı 
s.ı(:liımalı, yerel duleni ~kfşılrmelı -~ aydınlarırnızı ulusun 
haılnesıne goz dl~melcıl gerekmeyetck bır duruma 
gaıırmt'L i Sanaı.tıcareı, t.ırım, eklncılıle tzmet edeloolecek 
bir du ı uma yOks~llılmelo: boşa harçıımaların. k/l!iJV\! 
k:ıll~nmaların, yolsuıluktar n 6nı.~u almaıı, sahlplenme ve 



setırmeli. Sanat. ticaret. ziraat. 

hmi6ete hcidim olabilecek bir hale 

irtika ettinneli. i6rat. ıbıar. 

6Ut6tımal. irtikdb-ı irtı~anın önünü 

almalı. te6cihub ve lııma.veyi kiilliyen 

men· etme/i ve bu 6urette bu kara ı 

halkın altından kalkamayacak bir 

lıatc setcn tekô.Lib-1 mlllı.ve i 

emirıye6ini talıbib ve berih bir nebe6 

almalarına kati.}en me..}dan ve 

ımkan vermelıdir. 

i6tanbul hükümet-i 6cibıka6ının u6ul 

ve nlzamat ve kavô.nin i 6ciire.sini 

kopya etmekten. i6rab ve tbıartarını. 

6U/6timalat ve irtikcib ı irti~ôlarını. 

le6alıüb ve himaye u6ullerinı kör 

körüne taklıt eylemekten beragat 

ederek ~u mü6ait zamanda 

büt('emızi lıaltmize göre tevcizün 

ettırmett ve tukarci jt halkın 

tahammiilber6ci vergiler. zulümler 

altından kurtarma/ıdır. Ak6i hali 

malıvımızı mucib olacağından 

ümidim vci6tktır: arzu bu.vurulur6a 

bu muba66al bir layilla yöndenneyi 

vaad ve takdim -i hürmetler eylerim 

ebendim. 

30 Te~rini6ani 338 

İçel Mebu&u Ali Rıza 

korumayı toptan vasaklamalı, b6ytelil<le yoksul hıılkırı 
~lıından kalkam.t~catı bir duruma gelen ulusal vercılcr 
harın~ıllmcll ve rahat bfı nefes Birnalarına kesinlıkie olanak 
Soı~k l anm,,lıdır, 

Istanbul'un C$ !.;ı hGkDmetınln yönt~ın. tilıOk ve 61tl.l 

vasalarını kopy• eımeklon, bosa harcam~ların•, ktltOye 
kuUanmı ve yolsuılukl.lnna, s.ııtılplenmt' ve koruma 

yöntemietine kllrO körOne llykllnmeyl bırakarak. $U elvt!r~ll 
zamanda bOtçemııl dururnurnun core denklt1t rmfU ve 

VOksul halkı dayınılmaz Vl'rJlll'r, zulnm~r alı ndan 
kurtıırmabdıı. Yoksa yılolmamıza yol açacatına kl'slnlıkte 
lnınıyoıum.lsttnırse. ayrıntılı bır rapor gllnd~rmt'Yf söz 
verır ve sanılar sun.ınm tlendım. 

)o Ko sım 19:1:Z 
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İÇEL MillETVEKili 

HACI Ali SABRİ (GüNEY) 

EFENDi 

lı885 Muı (İçel) - '9471 

Ilk ve orıao~renırnını Sıli lke'de 

ınnıamladıktan sonra lswrıbul'da 

Hukuk Nekıebı 'ndcn mezun oldu 

Tıcareıle meşgul oldu Tarsus 
kadısı ıken Mıllı Mucadcf(.''yc 

katıldı 1910'de lçel'dcn 

nıılletvekılı seçildı . Ikıncı Grup 

uyesıydi. 1923'tc Meclıs dışında 

kıılınca memlckcııne dönerek 

<~vukaılık yapınaya başl.ıdı. 

Cevap: 

.Millı anane ve 6evi)emi:e nazaran 
~ah6i tahakkumlere mahal 

kalmayacak e6a6ata tevblkan ~eki i 

hükümetimizin te6pitine ve 6aha 
t6tlh6a/at ve lkti6adiyatımızda 
me&ai i mevcudenin &üratle 
tanziminden doğacak &emerat· ı acUe 
ıle ılmi. irtimaı . ikti&adi 

tekcimülatımmn i&tih&aline germi 
vennekli5imize mütevakkıbtır. 

20 Mart 38 
İçeL Mebu.slarmdan 
Hacı ALL Sabri 

-~c 

Ulusal gel~ndlerlmlıe ~~ dUıeylmız~ gi!ıe, kişısel 
baı~ıcılıta yer borakmayacak ılkeler uyarınca hDkOmeı 
bıçlmımııın sıı~tanmasına vı: uretım ~"ekonomı nl.:ınınd.ı 
şimdı Id \Oiı~m~ıarın hulıı dOzenlenmı><;onden heıııen doQ.ı<ak 

vcrımlll•klc bılomsd, toplumsal, ekonom\k llerl•melerlmlzln 
ortay~ konulma~ına sıcaklık (önem) verlimesine batiıdır 

~o Matt 19~~ 



İÇEL MiLLETVEKiLi 

HAYDAR LüTFi (ASLAN) 

BEY 
lı885 Gülnar (içt>l) - 1963] 

Trablusşam ldadisi'nı bilırdikten 

sonra Istanbul Hukuk Mekıebl'ne 

gırdi. ı9oq'da mezun olunca 

Kosova Yenipazar savcı 

yardınıcılıgına atandı . Hunıus ve 

Hayfa'da Bıdayet Mahkemesi 

başkanlığı yaptıktan sonra ıgı6'da 

BeyrutıLa sulh hakimlıgıne atandı. 

19ı8'de Beyruı'un Fransızlarca 

ışgalı uzerıne gorevınden ayrıldı 

ve Sılifke'de avukaılık yapınaya 

başladı 19ıo'de lçel'den 

mılleıvekılı seçıldi lkınci Grup 

üyesiydi 1923'te Meclis dışında 

kalınca Mersın'de avukatlık 

yapmaya başladı 1930 1938 

arasında Silifke Hazine Avukatlığı 

görevınde de bulundu. 1946'da 

Demokrat Parıı adayı olarak 

lçel'den tekrar milleıvekıli seçildi 

ıgso'de politıkadan tamamen 

çekilerek avukatlığa döndü. 

Cevap: 

Cn acı yok6ulluk içinde uzun 6eneler 

6üren muharebaHan i6tiklal 
mücadele6ine atılan milLetimiz 

6ar6tlmaz imanıyla kazandığı 
6emere-i me6ai6ini beyizdar 
edebllme6i. e6ki devirlerin 

ananatmdan yani hakimiyet - i 
tabıiyeden 6ıyrılarak hakimiyet i 
ikti6adiyeye 6ahlp olabilme6indedir. 

Hayat-I be~erin. mücadelat- ı daime61 
temadi-i ııtırap değil, temin-i rebah 

olma6tna nazaran ihtiyacat- l 
medeniye üzerine iktiMb-ı ilim ue 
maribetle 6mai ve ikti6adi mevkii 

de6t-i kudretinde tutabi/mektir. 

ya~adığı topraklar ü6tünde 
levazımat-ı medeniye6ini i6tlh6alden 

dciz kalan milletler. buhar ve 
elektrik devrinde mahkum-ı e6aret 
buluttaeağına göre 6abur ve 

miitevekkil. belaketlerden der6 almı~ 
milletimizin bu 6aha i cidalde dahi 
muvabbak olacağına eminim. 
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En acı yoksulluk Içinde uzun yıllar ~urrıı sıı•~lard,ın sonra 
ııaaımsı:lık savaşımın~ atılan ulusumuron sarsılmaz 
ınancıyta kaz;ındıtı ~mrk uronUnu bolluk gelırıcı kılabılmesı, 

t!'kı dön~ml~rın gelenl'klerlnden, yani boş l~fın 
l'gemenllğinden sıyrılırak ekonomık ~ı:emenll~e sahıp 

ollblimıeslne ballıdır. 

ln~n yaşamının sOrekti savaşımının (anıatı) nt ı çekmeyi 
sıJrdGrmek değil, rt'IJh sa~ıam.U. olması dolayısıyla, uygar 
srrekslnlmler Iç ın hHım ve ~teri cdınerek endDstnvel ve 

e~onomik konumu eDnde tutabılrn~ktir. 

y.,şadı~ı toprak i,, u~ıunde uygar g<•ıeksınlmlerı uretemeycn 
IJiustar, b~ har ve ~~e~ırık döneıninde kölelite mahkOm 
k.ııacaklarına ı:Ore, so bır ve te;ıel<kuiiO, ıeliı~~tlt>ıdon rl•rs 

1ımı~ ulusomULun bu utra~ a!<ınında d~ bıışarılı olacıı&ına 

gıJYenlyorum. 

vsınıı ulusa ıohbrı ol:ın h!ikümeUn bu konuda a~ır ~ buvak 

Yalnız milletiere rehber olan 

hükümetin bu noktada ağır ve 

büyük bır vazlbe6ı vardır. Milletin 

kı.sm ~ ı münevverlerlni devair ue 

~uabatında cem 'eden hilkiimete 

milrerettib baalıyeı ve müzaheret 

burada ba~lı ba~ına bir {mıil i 

müe66ir olacaktır. 

Tahakküm ve tagallübü bir z1hniyet 

kabul eden bu 6tntbın . hakimiyet-ı 

mı/liye önünde alacağı veclıelerle 

hamule-i me6uliyet/ te6pit ve 

hakimiyet i ~ah6iye bir bikr- i 

taa66ub ve kat'lyet ıle reb'edildikten 

60nra bu mü6abaka-l lkti6adlyede 

mevki- i hakimiyetini elde edecek 

olan mil/etimiz. bin mahrumiyetler 

içinde 6ahip olduğu ı&tikla/-i 

tammmdan fll66emend -i beyz 
olabilir. 

Ankara 20 Agwto6 338 
İçel mebwu 

Haydar Lilfti 

< 

'f-/..r,r'·_,:, .~,~ '~"' ...!1(( ... _,, 

~..:.. ... .:..w .:; ;.,u • 1 _/ • - , , . . , ~ ,_w,_, ~J~ ....-. . .. 
1'- ... ~,~.,f .;, l''f,:." ,f,,,~~ 

. / . .. 
-:':-'4JI , ~/ ·-:'.V 71J ... ... ~ 
~" ~·!'.:.- ;/ ,J)r.- ~/' ~f 

bır ödcvl vardır Ulu,un aydınlar bölümiıno dallar<nda ve 
daırelcrlndP toplayan tıOkOmcte dO~cn et~Jnlık gösterme ve 
vardom etme rşlevı, buıada başlı ba~ına etkili bır eıkcn 
olacaktır. 

Baskıtıbğı ve ıorbah~ı kendisine zı:ınıveı edin~rı bu sınıfın, 
ulu !>lll egemenlik 6nilnııe yapatab Vbnt'lrnPlerlıı sorumlu lu< 
yykıınO s.apıama~ ve kışi~eı eg•mcnlık [demokraı.ı yandaştıtı 
ıınl<ımııoaJ bir batf1azlık ve kesinlik!~ kaldırıldıkıan sonra. b 
ekonomik y.ırışta egemenlik konumunu elde edctel<olan 
ulusumuı, bırço~ yo~.sulluklar iç ı nde P.rlştill tam 
batı msıılıtın bolluk gctlrıcılıtlnden ııııv alabıllı 

3n Agusıos 1922 
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İÇEL MiLLETVEKiLi 

NAiM (ULUSAL) EFENDi 

lı874 Anamur (lçel) - •9J81 

Nedresede cgııım gördu Sılifke'de 

serbest a\ukaılık olarak 

çalışırken. 192o'dc lçel'den 

mıiiNvekılı seçıldı. Meclıs'ın 

bagımsız ııyelerındendı ıqıfte 

Meclıs dışında kalınca lçcl'c 

dondıı H' avuknılıg.ı devarn ew. 

Cevap: 

Haricen makul ve müteyakkız bir 
4iyat.et takibi. 

Dahi/en de hükümetle millet in illm 

ve irbanı kcibil olarak kemaL i 

adaletle müttellıdane ve baalane 

çalı~maları milcadelemizın beyizdar 

ve 6emeredar olma6ının yegane 

cimiL i miı6fakillidlr. 

t7 Te~rlnievvel 38 
İçel Mebıuu 

Na im 

Dışarıda akıllı vl.' uyanık bir ''Y~~Ptlzıemrk. 

Içeride de hukOmeıl~ ulu~un, billrrı ve lüiııuru O~ıiPntrelı., 
bırleşmış ve edımst>l olnrak (Dh$nıaıarı. snva~ımımızın bolluk 
geJırrd ve ve tım ll oımıtsınrn ıek bol!ımsıı etk~nldır 

17 Ekim ıg:::z 



İÇEL MiLLETVEKiLi 

ŞEVKi (GöKLEVENT) BEY 

lı886 Gülnar (lçel)- 1955l 

Stlıfke'de riışııyeyı bıtırdı Ayrıca 

medresede o~renlm gordu 1905'te 

Gulnar Tahrıraı Kaleını 'nde katip 

olarak devlet hızınetane gırdı 

Noterlık Bı da} et Mııhkernesı 

uyelı~ı gibı gorevierde 

bulunduktan sonra ıgı4' tt• BıdayN 

Mahkeınesı ıabıt katiplıgıııe 

atandı . 1920 yılı başında bu 
görevanden ısı ı f<ı edert>k Mıllı 

Mücadele'ye katı l dı . Aynı yıl 

lçel'd('n millcıvekıll seç· ıldi. 

Meclıs' ı n ba~ınısız ııyclerındendı 

Isııkitil Mahkemesı uyeligı 

görevınde de bulundu ıgıfıc 

Meclıs dışında kalınca Gulnnr'a 

donerek ııc;ıreıle ugraşıı 

Cevap: 

Ankara 17 Mayt6 38 

Hulat.a-i etkar: memleketin 
kurtulmat.ı: 

ı -Dahilde emnı_vet ve a6aJi~in 
mi.Lt.takar bulunmadı. 

2 Sexvanen ö merf bir adalet ıemını , 

3 Muamelat-ı devletin ba6ıt ve 
halkın ananat ve ahval i ruhiye6ıne 
qöre tanzim edilmet.i. 

~ Tek6ir l nüpt6 edllme6i e6babınm 
it.tlkma/1. 

s -lkti6adi hayatın be.vnelmilel bir 
~ekılde ut.ul ve kavaid ı.ıaz 'ı, 

6 Ziraatin ben nı bir 6urette i cra6ı_vla 

memleket ihtiyaçlarının teminı ıle 
ka bildir. 

İçel M ebu6u 
Şevki 

... .. 
C:::ıA ( •. 

\ o' ' ""' 1 

Ou~Oncenln lizrtı: m~mteketın kıınutmA~ı 

1 l1erld~ gDvenlilt ve dıUcnın karaıhlıtı. 

2 liı Ömer ınki tı•bl blr adal~tln llerkese e$ıtUkl~ 
sallan ması, 

3 Oevl~ı lşl~ml~rlnın basıt v~ halkın gelentkierine ~~~ruh 
hatı~rirıe göre dllzenlenm~sı. 

4 NOiusu çotaltma çıırelerının tamamlanması. 

s El<onomık yaşamın ul~laıurası bıı blçlır.de Ilke ve 
ku~llaıının konulması, 

6· Tanman b msel b ı biçimde yapılması sonucu ke 
gereksinimlerınin sal\anmasıyla oliıbı ı. 

11 Mayıs ı9:u 
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İ STANBUL MiLLETVEKiLi 

AHMET FERiT (TEK) BEY 

lı8n Bursa- 197•l 

Bıırsa Işıklar ve Ktılclı Askerı 
ldadılcrı'nı bıurdı ıBgtı 'da Harp 
Okulu'ndan pıyade tt·grnen 
ruıbesıyle ınewn olup kurmav 
sınıfına ayrıldı Harp 
Akadcmısı'nde ogrencılıgının ılk 

yılında ll. Abdulhamıı ale~·hındekı 
faalıyctlen nedentyle Dıvan·ı Harp 
kararıyla askerlıka•n çıkanıldı ve 
bır yıl hapıs cez.ısına çıırpıırıldı . 

ı8gide Trablus·a slirtildu ı8q8'de 
;ıffcdılerek nitbesı gerı VL'rıldı Bır 

sun' sonra .-'nrupa'y.ı kııçtı ve 
ı9oı'dc askerlıkle ılışkısı yenıden 

kesıldı 19o3'ıe Parıs Sıytısal 

Bılgıler Okulu nıı bııırdı Burada 
Ahmet Rıza Bey'le Şura-yı Ummet 
~azcıesını çıkardı . ı9o8'dc yurda 
dondu ıgo9'da kurınay yuzbaşı 

rutbcsiyle orduya alındı . Aynı 

zamanda Mulkıye Mckt<'bı'nde 
sıyası tarıh derslerı vcrdı ı909'dn 
Meclıs-ı t-1ebusan'n Kuıahya'dcın 
mılleıvekılı seçıldı 191q'da Ot~maı 
Ferıı Paşa kabıncsınde Narıa 

Nazırı oldu 19ıo'de Medıs-ı 

Mebusan·ın son donl'mıne 
Istanbul'dan mılleı .. ekılı seçıldı. 
Mechs'ın çcılışmalarına ar;ı 

Vt'rmesı üzerine Ankara'ya geçerek 
TBt-IM'ye katıldı . B ırı ncı Grup 
üyesiyd ı . Maliye Vekıllıgı y;ıpıı. 
19ıı'de Parıs ıemsılctlı~ıne atandı. 
ı9ı3'ıe Kütahya'dan yenıden 
mılletvekılı seçıldı . Su dönemde 
de Dahılıye Vekıllıgı yaptı . ı9ıs'ıe 

londra. 1932'de Varşova, 1939'da 
Tokyo Buyukelçısı oldu. 1943'1e 
emekliye ayrıldı . 

Cevap: 

Sulh. nızam ve me6aiye! 

Toprağımıza ni6betle nü&u6umuz az. 
mukavemet-i ikll6adı}emiZ zayıbtır. 

Tenazii - i beka aleminde i6tiklal L'C 

i6tikbalimi.:i muhabaza için .}irmi 
6enede .~irmi mil..}on çalı~kan Turk 
bulma.}a ve..}a .veti~tirme.)le 

muhtacı:. 

Bunu ancak. 6iya6etimizin temine 

çalı~acağı 6UIIt. hükümetin te616 

edeceği in ı ızam ve delalet i 
hiıkümetle halkımızın Aarb edeceği 

6a ·.v-ı be.v.}a:: ı evli d edece/..1ir. 

9 E:y lü i J8 
İ4tanbul M ebu6u 

Türkiye Büyük MiLLet Mecli4i 

Parl6 Müme44ilt 
Ferit 

-
Ban~. dUıen VI' (alı$maya. 

Topratımıza oranla nulu~umuz a1. ekononılk dır~ncimız 
zayıltır. S.ı&lr.ıılım Için çalı$ma l'vrenınde ba~unsızlık ve 
serccetımızı korumak Için ylrmı yılda yırrnı mılyon TOrk 
bulmavaya da yt>tı~tırmrvıı sere k$ nlmll' var. 

Bunu ancak sıya~etlmırln ~j!lamaya çalışa<lltı han~ 
hOIWmet n luıı.ııtatı dı..ztn W! hOI<Qmetın aıac:ıtı!ıy!a hatkın 
tııırcııy~cıı&ı V('rimlı çaba dotur.ıı::akt r 

9 Eylül ıg:ız 



İSTANBUL MiLLETVEKili 

AHMET MAZHAR 

(AKiFOGLU) BEY 

lı89 ı Gebze (Kocaeli) - ı 968l 

lik ve orıao~rcnırnını Gebze'de 

tanıarniadı Istanbul Hukuk 

Mekıebı'nı bıtırdi Gt>bw'dl· 

tıcareıle ugraşıı Mıllı Mucadcle'ye 

katıldı . ı9ıo 'de lsıaııbul'dan 

milletvekıll seçıldl. Bırıncı Grup 

uyesıydı . ı9 .. !3 ' ı e M eel ıs dışında 

kalınca unın sur<.: t ıcarı 

faaltyeıleriııl slirdıirdü. 19z7'de 

Türk Ocal . .farı Merkez Hcyctı 

uyelrgrnc seçrldr. Ttırk Oca~ı 

kapatıldıktan sonra 1931 'dc 

Kızılay'da mufetıış olnrak 

memurıycıc ~ırdr . 1941 -ıqc;o 

arasında Istanbul Beledı~esı 'nde 

çalıştıktan sonra tıcıırt'te dondu 

Cevap: 

11 Eylül 37 Ankara 

Her mucadele bir maluul-i bil\ir ve 

kanaat oldusuna söre bunun en çok 
te)i: -nö.k ve mi.i6mir olabilme6i için 

bütün tarattarlarının O)nı idrak ve 
6evi_ve ve aynı heJecan ve tedakö.ri 

ile mücehhez olma.sı lazımdır. O 

vakit miicahede tam zabere erer. 

Sualinizden ikinci anladığım. bu 
mücahede· ı i6tiklal muzabber 

olduktan ve .süngü lerini 

dtnlendirdıkten .sonra rul1 ı 

mücal1edenin ebrdd ı memleket 

üzerinde payidar ve mileMir 

oCabilme.s ı nokta i nazarından beyız 

ve 6emere.sinl muhakemedir. 

Cğer mücahede netice- ı zaberınde. 

baziletkar. hür. memleket ve nıilli:retı 

için amade-ı bedakarı vatanda~lar 

yeti~tirecek bir terbı)e JOiunun 
tutulma.sını OJ nı kuvvet ve o>iddetle 

litr $3\'aşım br r.kır ve hnı OıunO olduAuna gllr , bunun l'n 
çok bolluklu ve verimli olabllmesı crn bUIUrı vanda~tannın 
aynı anlilyı$ ve dil zeyd~ 110: aynı lıcytıtıın ve llıvr iYIC 
donanmı$ olma~ı gere~ ır. O vakıı savnşım tanı ı. feıo erer 

Sorunuıdan ıklncıanl.ıdı~ım, bu ba~·mwlık Hlllliımıznfcre 
erıştıkıcn ve sOngGierınl dınlend•ıdlktcn sonra H\'B$110 

ruhunun mernl~keı bireyleri Ustunde kalıcı ve etkı 
olab lml.'$ı açı~ından bolluk vr ~erım ni v r ılamaktır 

f~eı $3\'a~ım zaferi sonucunda erdfmU, özallf, Qlki!Sı ve 
ulusu ıçin özverlyc haz r voıt~nda lar yell$1 rpcek bır et t m 
yolunun ı tutmıısını aynı g ç ve \lddrllı> Olbn n Mr bıreyllll! 
U$ la~bı m. amacın n en b )'iit n ve en lU mı.llz n 
Cıretm~ ve onun ıç n de en çok ı$ k lı olmu~ C: mrlı:t r 

u Eylülı9ZJ 

her terd-i memlekete telkın 

edebilirt.e mak6adının en bu)uğunü 

ve en la.}emutunu i6tih6al etmi~ ve 
binaenate_vh en cok te:.izdar olmu~ 
demektir. 

Ü&küdar Mebıuu 
Ahmet Mazhar 

.:> 
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İSTANBUL MiLLETVEKili 

AHMET MUHTAR BEY 

lı870 Çanakkale - 19HI 

Çanakkale Ruştıyesl ve Istanbul'da 

Mekteb-ı Sultanı'yı bıtırdıkten 

sonra gırdı~ı Mulkıye 

t-1cktcbı'nden ı89o'da mezun oldu . 

ı89z'de Hrırıcıyc Nczaretı Tercume 

Odası'nda knııplık görcvıyle devlet 

hıznıcııne gırdı ı898'dc 

Stmkholın Elçıh~ı Ikıncı 

K;ıııplıgı'nc aıtındı ıqoo'de 

ba~k~tıp oldu . Bııdapeştc, Atına , 

l.ılıey w Kıt•v'de başta elçilık 

olmak uzNe ÇL'şıtlı dıplonıatık 

gort.>vlerdc bulundu ıqıq 'da 

merkeıc ça~ırıldı . Aynı yıl Medıs-ı 

Mebıısan'ın son döncmıne 

Istanbul'dan milleıvekılı seçildı . 

Ncclısın çalışmalarına ara vermesı 

uzerıne Ankara'ya gt'çerek 

TBMM'ye katıldı . Bır ara Harıcıye 

Vekaletı vekılı oldu Ooncm ıçınde 

nnıs tcmsılcılı~ı ve Moskova 

Buyukelçılıgı yaptı. ıqı}'te 

Istanbul'dan yenıden mılletvekılı 

seçıldı ıqı;'de dönem bıtince 

Washıngton Buyukcl~ ılıgı'ne 

ııttındı . 1934'rc bır ıını seçım 

sonucunda Kastamonu'dan 

yenıden milletvckil ı seçıldl ve 

buyukl'lçılık gorcvınden ısılfa cttı . 

Aynı yılıçınde mılletveklllı~ı 

surerken oldu. 

Cevap: 

Ahd-i karibde kazanılacağı bedıhi 

olan milli itıtiklal mücahedemizın 

beyizdar ve 6emeredar olma6ı . 

memleketımizin larık - i tekdmiilde 

kat edeceğı mercihilden herbirınin 

icabat-ı mah6u6a6ına tevbik-i 

hareketi temin edecek 6urette 

mukadderat ı milllyeyi ak66m 

milletin bünye-i ikti6adıye6ini 

mü6temirren ın~a ve tenmlyeden 

hali kalmayan 6ımub · ı lıalkın yed i 

idare ve tem~i)·etine terk edilme6inc 

miltevakkıbtır 

'3 Te~rinidani 37 
İ6tanbul Mebu6u 
Ahmet Muhtar 

Vakın zam~ nda kazanılacatı apoçık olan tıııtım~ıılık 

~iL$ımımıı n bollııklu Yıl veı mU olma~ı. mo:mlek limitin 

lleılcme vol ııMla gcçectll a$ama rdan heıblrlnın özel 

gereklerine uyaun luııekrı ecfıımrsinı sa&l vacnk billmdc 

ulusal gclrceaı ulu~un parçaldl nın ekonomık ydpısını sürPklı 
ularak yapılandırma ve artırmadan geri dutmayacak halk 

~ın nannın yllneım~ ve yı rOıme elınr b rnkılmasına ba!lıdır 

ıJ Kosım 1921 



İSTANBUL MiLLETVEKiLi 

AHMET ŞüKRÜ (Oöuz) 

BEY 
lı88ı Istanbul - '9'>31 

ıgofte Hcırp Okulu'nu pıyade 

regnıen rutbesıyle bı tırerek ordu 

hızmeııne !;trdı . • qoB'de usıegnıen 
oldu. ıqıo'da Istanbul Pıyade Atış 

Okulu'na o~reımen olarak arandı . 

ıqı.{ıe Istanbul Merkez 

Kunıandanlı~ı ;ı~k<·rı ınzıbar 

subar ı ıken Harbıye Nazırı Enver 

Paşa'n ın rıezarct yaverı olarak 

görevlendırı l dı Aynı yıl 

yüzbaşılı~ıı yükseldı . Bırıncı Dünya 

Savaşı 'nda önemlı askerı 

gorevierde bulundu Mutareke'nın 

ılanından sonra Damat Ferıı Paşa 

hukumeıının eınrıyle bır süre 

tutuklu kaldı. Serbest bırakılınca 

yenıden Atış Okulu'na tayın edildi 

MIIIı t-1ücadele'dC' Arış Okulundakı 

sılah ve rephaneyı Anadolu'ya 

gönderdı . Ayrıca Istanbul 'dan 

Anadolu'ya ınsan ve cephane 

sevkıyatını organıze ettı 192ı 'de 

bınbaşılıga yukseldı . ıqıı'de bir 

ara seçırn sonucunda lsı.ınbul'dan 

milletvekilı seçıldı . I kıncı Grup 

üycsiydı. ıqıfıc Meclıs dışında 

kaldı. ı 9ıı;'ıe de askerlık ren 

emekl ıye ayrıldı . 

Cevap: 

Ankara 

26/9/38 

Mılletın benlısine 6ahip otma6ına 
m ütevakkı~tır. 

16tanbul MebU6u 
Ahmet Şükrü 

Utıı~ıın ~nııtıne sa h p olmasına batbd r. 

26 9·19l;r 

- t 

.ı o ı 



isTANBUL MiLLETVEKiLi 

ALi RıZA (BEBE) BEY 

lı88ı Sinop - 19l51 

ı9oı 'de Harp Okulıı 'ndıın pıyade 

ıegnıen rutbesıyle mezun oldu 

ıqo4'te usıe~menlı~l'. ıqıı 'de 

yuzbaşılı~a yukseldı ı<ıı4'ıe 

levaz.ımaı-ı Umumıye Be~ıncı 

Sevkıyat Şubesı Muduru oldu. 

ıqı6'da bınbaşılı~a yukseldı 

Bırıncı Dunya Sava~ı sırıısındcı . 

sevkıyat müduru ol.ırak, ordunun 

ıhtı7açlarını knrşılanıa konusunda 

olaganustli caba göstl'rdı . ıqrq'da 

erneklıye ayrıldı . ı9ıo başındn 

Ankara'ya geçıı TBMM 

hııkumeıınce yenıden ordu 

hızmeııne alındı ı92ı 'de bır ara 

seçıın sonucunda Istanbul'dan 

ınılleıvekıli se~·ıldı Bırıncı Grup 

uyesıvdı 1923' ıe lsıanbul'd,ın. 

ı9z7'de Cebelıberekeı'll'll yen ıden 

mılleıvekilı seçlldı . 1928'dc bir 

yolsuzluk meselcsındPn dolayı 

dokunulmazlı_gı kaldırıldı , anı.ı 

yapılan yargılanması sonucunda 

beraat enı. ıq3ı 'de Meclıs dışında 

kaldı . 

Cevap: 

Kapıtülatıyorıları maddeten ve blllen 
ortadan kaldıracak ve bi'n netice 
halkın iklitıab ı tıervet ve tınadetine 
hadim olacak bir i6tiklaL-i ikti6adı 
ile mumkün olabileceği 
kanaatinde)ım. 

Ankara 23/3/38 
İ6tanbul Mebu6u 
Ali Rıza 

Kap 1 1.1 yo ları m dde\el vt' edımseı otoırak ort d~ n 
l<aldmıtııl<. n bul'un son ~ olarall hallun seıvel ve mutl 11~ 

edinmesine lt zmet ed~tk blı ekonomık bat m ıtlıkl.l 
olab ıecclı k.ıınısınd.ıyım 

2J.J.ıg:z:z 



İSTANBUL MiLLETVEKiLi 

ABDÜLHAK ADNAN 

(AoiVAR) BEY 

(ı88z Gelibolu (Çanakkale) - 1955! 

ıgo5ıe Tıbbıye' yı bııırdı 

Avrupa'ya gıderek Beri ın Tıp 

Fakülıesı k Hastalıkları 
Kursusti 'nden uzmanlık dıploması 
aldı. ı9ıo'da Tıp Fakulıesı Iç 
Hastalıkları nıuderrıs ınuavınllgln(• 

arandı. Trablusgarp Savaşı 'na 

Hılııl-1 Ahmer Murettışı olarak 

katıldı. ı9ıı'dt' Sıhhiyl' Umum 
Müdüru oldu. 1919'da Meclıs· ı 

Mebusan'ın son döneınıne 
lsıanbul'dıın mılletvekılı seçıldı . 

Meclıs'ın raalıyeılerıne ara 

vermesı uzerıne Ankara'y<ı 

geçerek TBMM 'ye katıldı . Bırıncı 

Grup üyesıydı . Dönem ıçınde 
Sıhhıye ve Muaveneı-ı lçtımaıye 
Vekılligı görevinde bulundu. 

Dahilıye ve Narıa Vekaletlerının 
ışlerinı vekaleıen yuriıttu Meclıs 

ıkınci Başkanı seçıldı 1923'ıe 
yenıden Istanbul mılleıvekılı oldu. 
Bu dönemde Terakkıperver 

Cumhurıyet Fırkası 'nın kurucuları 
arasında yer aldı . Fırkanın 

kaparılmasından sonra, ı~ı6'da 
milleıvekilligınden ısıır;ı ederek 

ıngıltere'ye gitti . Aynı yıl ıçınde 
ortaya çıkartıları lım ır suıkast 

girişimf davasında gıyabında 
yargılandıysa da beraat etti. 

1939'da yurda dondu 1946'da 
Istanbul'dan bagımsız olarak 
mılleıvekilı seçıldi . Başta Osmanlı 
Türklerınde llım olmak uzere, çok 
sayıda. yayınlanmış. bılımsel 

eserlerı vardır. 

Cevap: 

Millete rü~d- i t.iyat.i ve irtimaıöını 

en }akın bir zamanda temin edecek 
bir ut.ul- ı terbiye takıp etmek ve 

maarib ve ikti6adiyatta ve 

içtimalyatta a6ri müe66e6att 

mü6amalla6ız. tereddüt6iiz 

memteketimize nakl ve tatbik 

eylemek yolunun mutaa66ıp bır 

yotcu6u olmak lle mümkün olacağını 
zannediyorum. 

Ankara 13 CyLüL 1337 
i4tanbuL Mebu.su 
Doktor Adnan 

Büyük Millet MecLi4i Rei6- i Sani6i 

Ulusun slva!Nil ve toplumsal olguntuRa erlşmes ni m yııltın 

bir zamanda saıtlayacak bır etlılm yöntfml lllemek ve etlı m 
ve ekonomide ve toplum yaşayı$ınd• çafra$ kurumları 
ho$glirusDz, çekınmesız memlek,.ıımııe oKıarnıalt ve 
uygulamak yolunun bajnaz bır yolcusu olmııkla mumkıın 
olacatını sanıyorum. 

J) CyiOI 192ı 
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İSTANBUL MiLLETVEKiLi 

HACI ARiF (MARLALI) 

BEY 
lı8ı;8 Akseki (Antalya) - ı9ı8l 

Ruşılyeyı bılırdıkren sonra 

adlıy<'dc devlet hızrneııne girdı 

Adlıye Nezareıı 'nın çeşıtlı 

kademelerınde gorev yaptı . 

1908'de sıyasete atılarak Uskudar 

lıvasında ıdare heyeıı ve Beledıye 

Meclısi uyeiıgıne seçıldı Mılli 

Muradele doneın ınde lswnbul'dnn 

Ancıdo l u'ya ınsan ve cephnne 
sevkıyatında faal olarak çnlışıı 

ı<Jıı 'de bır ara seçını sanıını 

Istanbul'dan nıılleıvekılı seçıldı . 

Neclıs'ın ba~ımsız uyelcrındend ı 

1923"te Medıs dışında kaldı 

Istanbul Çanılıca'da CHP'nın 

oca~ını kurdu ve başkanlı~ıııı 

yurüııii. 

Cevap: 

/Mi/dal ve mücahedemizin beJ~ ı zdar 

olmaM devletin gayret ve galebe6i 
büyük küçük bilcümle memurin i 

devletin ~eriat ı mutahhara- ı 

Ahmedıyeye teme66Ük ve kavanın· i 

devletı kemal -i adalet ve ı6tılcametle 

tedvir etme6ıyle olur. 

Zıra adi <'Cnôbullalun ibôdı 
beyrıınde vazertisi bir mizan -t rô6H 
ayardır. Her umür onunla 

veznolun ur ve emr-i maaribe 6011 
derecede ilıtimam olunara k ahalimiz 

cehaletten kurtarılır ı6e 

mücahedemi: 6emeredar ve 

mazhar ı rebah ve 6aadet olacağı nda 

~üplıe yoktur. 

Ankara 8 N~an 38 
İcıtanbul Mebu&u 

Ari& 

BııtJ!ll$lzlık ye $avaşımımızın bolluklu olması, devt~ı n 
ç~bası ve yenı; sı. 

Büyıı~ kOçu k bUIOrı devlet sllrrvtllrrlnın ı~mıt Ahmrdıyr 
(MOsluınanlık) $Nfutına ııaıılma\1 ve devielin vaulaıını 
yel k n bır ad~tN ve dotru!ukta vcınetmcslyt~ olur 

ÇDnkll ad IN Tanrı'nın kull;ın uruında koydulv bir doJru 
ayar ırraıısıd r Hrr ~lem onunla ı.ıınıhr Vl' e!itlrn konusurnı 
son dereı:r Onn eırk hallumız cehaletten kurtaııl r Ise, 
savaşımımız n ver mU olacııtına. ref;ıh ve mutluluta 
er şeceAıne $uphe yoktur 

8 Nislın 19z:t 



iSTANBUL MiLLETVEKiLi 

HüsEYiN HüsNü (IşıK) 

EFENDi 
lı879 Gebze (Kocaeli) - ı 96 ıl 

l ik ve orıaögrenımıni Gebze'de 

ıcıınamladıkıan sonra lsıcınbııl 

Fatıh Medrcsesı 'nden ınuderrlslık 

ıcazt'll aldı. ıgıo'da Gebze Mulıusu 

oldu . ı919 'da Damaı Ferıı Paşa 

hukumeıınce görevındl'n alındı . 

Gcbıe 'de Anadolu ve Rumelı 

Mudafaa· ı Hukuk Ceınıyeu 'nın 

~ııbt'sını kurarak başkanlıgıııı 

usılendi. ıgıo'de lsıanbul'clan 

mılleıvekılı seçıldı . Meclıs'ın 

bagımsız uyelerındendı. ıgı3 ' ıe 

Mcclıs dışında kalınca uzun sure 

tıcareıle u~raşu . rg}ı;' te Çatalca 

Mufıulli~u 'ne atandı . 1943'tc 

Karıara ıayın oldu. ı949 'da 

enıekl ıye ayrıldı. 

Cevap: 

Bthakkın milletın nıhuna mü6tenıd 

kavı ve adil bir hükümet He 

6emeredar olur. Çünkil ancak öyle 
bir hükümet milletın baba6ı ve 

rehberı olacaktır Seviye6i dun olan 

llerhangi bir millet vadi i 
terakkiyatta adil ve .vetı~tmci bir 
hükümete muhtaçtır. 

Hükümet bütun et 'al ve harekfıtıyla 
halka ~ebkat ve ubuvvetini 
anlatmalıdır ki memlekette 
hükümeti kendınden ayrı gören halk 

görii~ ve dii~ünü~ii kalk6m. Bu ~eki/ 
temin edilince lıalk hükümete 

selirken hangi V061ta /le !~lerini 
sörebilecesinı dü~ünmeyip doğrudan 

doğru ve bila-mera6im müracaat 

et6in. 

Şiiplte6iı buna vu6ul bah6ettiğim 
milli hiLiwmetın vaz ' ve te6ı6 edeceği 
e~kal ile kabıL olacaktır. Hallılı ben 
mücahede i milliyenin 6emeredar 

olma6ınt halk ve hükümet 

ara6ındaki rabıtanın kuvvet ı:e 

6amımi)etme ve tarate.vn 
ara6ındaki memnuniyete bağlı 
olduğu kanaat-i katiye6indeyim. 

.Yukarıda bah6ettığim hi.ıkümet bir 
~eki i umumidedir. Bu hükümetin 

yetı~tırıcı va;:ibeleri me)anında 
<'ihanı te6ir-i tammı altında tutan 
ıkti6at 6aha6ı da vardır. Okumu~ 

)azmı~ bakat hudutlarını 

dü~manlarına kar~ı muhataza 

edecek nübu6a malik o/amamı~ 
hu6U6i ve umumi biitrelerini 

gunasiln 6ahalardakı baaliyet ve 
6a'yi ILe tevzin ve terbill edemem;~ 
in6anlı bır hükümet hiçbir vakıt 

a6rın tarib ettiği millet ve hükümet 
desildir 

Hula6a halka u)sun bir hiikümetın 
memleket; yollarla donanmı~. 
nübu6 ı memleketı birkaç mi61ıne 

cıkaracak ~erait temin etmi~ ve 

~ 
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muı:attak olmu~ . .saha- ı 

ıktı.sadi.}atta e.saret- i hazıra ı 

miitemadi tedabir ı:e verhelerı.>le 

halci-s - ı tarnma sötürmt1.) bir idare 

makme6irtin mücalıede i milliyenin 

tam ve kamil mii6mır olma6ına en 

biiyiik te6ıri olacağına kaniim. 

Ankara 2t Te~rtni6ani 37 

06küdar M ebu6u 

Hü4eyin Hü4nü 

... : .. .,.. .. 
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isTANBUL MiLLETVEKiLi 

NEŞET (ÖZERCAN) BEY 

lı88ı Istanbul - 1944l 

Istanbul 'da Mulkıye ldadısı'nı 

brtırdıkıen sonra. ı898 'de Dafıılıyc 
Nezcırctı Muhasebe Kaleını'nde 

kaııp olarak devlet hızıneline 

gırdı ı9o9'da Emnıyt•t Genel 

Miidurlugü sıcıl meımın.ı oldu. 

Sonrakı yıllarda Sırm•nlı . Cısr· ı 

Mustııfapaşa ve Suveyde'de 

kaymakamlık yaptı . Gerek 

muıcısarrıl vekıllıgı gorcvınde 

bulundu Milli Mfıcadcle'nın 

başınd.ı lzmır muıasarrıflıgına 

atandı . 19ıo'de Istanbul'dan 

mılletvt'kılı seçıldı . Bırıncı Grup 

üycsıydı . ı9ı3 ve ı9ı7'de 
Aksaray'dan milletvckılı seçildı . 

193ı 'de Meclıs dışında kaldı . 

Cevap: 

\tukadde6 mücahedemizin beyz ı 

daimiye mazharıyetı ırın ben azim 
ve adaleti kd~i görürüm. 

Ankara :ıo Kiinunu6ani 37 
Ü4küdar Mebu4u 
Mehmet Ne~et 

Kutsal savaş uın =et. bol u&i Pr~es Iç n, ben 
brarl &• ve adali'! ~tl'rll gOrllum. 

20 Oc alı 19:1J 

-
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İ STANBUL MiLLETVEKiLi 

NUMAN USTA 

lı885 Köstence (Romanya) - 1934l 

llkögrenlmını Istanbul'da 

ıamamladıkıan sonra Askerı 

Sanayı Mekıebı 'ne gırdı . Bu 

okuldan teknısycn olarak mezun 

oldu ve Tophane Fabrıkası'nda 

çalışmaya başlcıdı Zeyıınburnu 

Askerı Fcıbrıkası'nda ustabaşı ıken 

19ıo'de Medıs-ı Mebusan'a 

lswnbııl dıın nıılleıvekılı 5ıeçıldı . 

Meclis'ın lngıliı.lercc basıtması 

uzerırw ı u tu klarıcırak Malıa' ya 

siırüldu. 19ıı'de serbest krılınca 

Ankara'ya gl'çcrek TBMM'ye 

kaııldı Bırıncı Grup uyesıydı 

ı923'tL' Meclıs dışında kalınca 

ııskerı fcıbrıkalrırdııkı ışının başına 

dondu 

Cevap: 

i6fih~alatı tezyid edici tedbirleri 

aLmak mübadele u6uliinü kabul ıle 
ticaret i harlciye uekôletl /11da6 

etmek ı6tih6alat ue iMihlcikcit 

kooperatitterı te~kilatı yapmak ve 

makıne devri açmak/o kabıldır. 

Ankara 1/2/38 
İ&tanbul M ebu&u 

Nu man 

Oreıımı arttıcı önlemleri atmak. d~ışım yilnlemını kabul llo 
dı~ ılcilrtt baklırılıj!ı yar tmnlo..liret m vt' tOkelim 
kooperatlfierlllrgUIIemek vt makine dörırmı a~mııkl~ 
olabılır. 

ı.:ı.ıg:u 



İZMİR MiLLETVEKiLi 

ENVER (TEKAND) BEY 
lı887 Rodos (Yunanistan} - ı96ol 

ızmır ldadısı nı bitirdikıen sonra 

Mülkiye Mekıebi'nden 1909'da 

mezun oldu ve lzınır Vilayen 

maıyeı memuru olarak devlet 

htZmctine girdi 19ıı'de ıdare 

ıneslegınden ayrılarak lzmir lıııhaı 

ve Terakki Mekıebi 'nde tarıh 

ögreımen l ı~ı yapmaya başladı . 

19ı,fte okulun müdürü oldu. 

ı9ıo 'de lznıır'den milleıvekıli 

seçildi. Bırıncı Grup i.iyesıydi . 

ı9ı3'ıe Meclis dış ı nda kalınca 

lzınır'e dönerek sıgortacılık 

yapmaya başladı 1927'de 

istanbu l'daki Milli Sıgorta şırkeıi 

Müdürlü~une atandı 193ı'de 

ogreıınenlige döndü. 1952'de 

emekliye ayrıldı. 

Cevap: 

Vatanm i6tihla6 ve i6tıklô:lınin 
temınl ıçin giri~tigimtı büyük 

mücadelenin 6emeredar olabilme61 
yeni blr mücadele ile kabildir: 

Şarktan ve garptan gelen 
cereyanların te6adüm -gahı olan 

vatanımızda vücudunu ecnebı 

i6tila6ından daha muzır gördüğüm 
cehalete. bu biiyük tehlikeye kar~ı 
e6a6lı bir mücadele açılmaz6a 

bilmemki bugün mücadelemiz 
6emerebah~ olabilir mi? 

İzmir Mebu&u 

C n ver 

J ' · . • 1 - , • l 
~-""- ,..,..xr-, ;....\.P,1 -·(!. 
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Vaıanın kurtarılması v~ bal\ım~ıılıtmın satıanmdsı l\on 
giri$tıtımoz buylık sava~ımrn verımli olabilmesi (ancıık) yeru 
bir sa\1,\~ımıa olanaklıdır. 

D otudan ve Salıdan gelen akımlar ın toku~ma yeri olan 
vatanımııda vaılığını yabanrı lsınasondan daha ıaraılı 
gördUIOm crhaletr, bu buyGk tehlıkeve kaı~ı esaslı b·ı 
soıva~ım açılm4~. bilmem ki bugunk.il savaşımıı ~e ro mU 
olabilir mo? 

~o N/son 29::ı~ 
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İZMiR MiLLETVEKiLi 

HACI SÜLEYMAN 

(BiLGEN) EFENDi 

lı8ı;6 Nazilli (Aydın) - ı qııl 

lik ve ortaögreninı ı nı N,ızillı 'de 

ııınınınladıkran sonra, 

lsıanbul'dakı Nur-u Osınanı 

Medrescsı 'nı bıtırdı ve muderrislık 

ıcazeıı aldı Nazıllı Medresesı 'ndl' 

ınuderrıs ıken ı9o8'de Medıs- ı 

Mebusan'a Aydın 'drın mıllervekılı 

SPçıldı 1909'da ınıllervekıll ıgınden 

ısttfa ettı . Millı Mucadek 

doneınınde Mudafarı-ı Hukuk 

Ccmıyetı'ni kurdu , Nazıllı 

Kongresi'nı topladı . 192o'de 

lzmlr'den mıllet\eklll scçıldı. 

Meclıs'ın ba~ımsız uyelerındcndı 

ı9z3'ıe :--1eclıs dışında knldı Aynı 

yılıçınde oldu 

Cevap: 

Hükumet/e ahalı be_vnindekı hukuk· ı 

mütekabileyi ı:e retah- ı milleti 

muhataza ve temin etme.}e 

mütevakkıttır. Bundan der-ı mu 

inhirab haya t ı hükümeti 

kı6a/tmakt ı r. Şer' L ~erfbin Ônlil' 

oldugu adaletl her berde te~mil 

demek o/an bu e6a6. mtlll 

mücahedemızın .}akın vakitte 

teJııdar ve 6emeredar olduğunu bıze 

Sö6terır. 

7 Te~rinldani 337 
İz.mir Mebu6u 

Hacı Süleyman 

HOI<J'ımetl~ halk ora~ındakl kar$ılıklı haklan ve ulusun 
genüğını korumay.ı ve ~bmaya baalıdır. Bundoın kıl kaı!Jr 
npm.ıı... drllleıın ömr.ınO kıSiılımaktır Kuısal ~eri.ıtrn 

buyuıctutu nrlalelı lıer b ;eve yaymak demek olun bu temtl, 
ulusal s.av~ımımızın yakın vakittc bolluklu ll<' veıirııll 

oldutunu bıze sosıerlr 

TKastmıg;tJ 



izMiR MiLLETVEKiLi 

MAHMUT ESAT 

(BOZKURT) BEY 

lı892 Kuşadası (Aydın)- 1«}431 

Ilk ve orıaögrenımlni ızmir ve 

Istanbul'da tamamladı Büyük 

toprak sahibi bır aılenin 

çocugudur ı 9ıı'de Hukuk 

Mektebı'nden mezun oldu. ı9ıı'de 

lsvıçre'ye giderek Frıbourg 

Universııesı Hukuk Fakültesi'nde 

hukuk doktoru unvanını aldı. 

1919'da ızmir'ın işgall üzerine 

lsvlçre'den yurda döndü ve Millı 

Mücadele'ye kat ı ldı ı9ıo'de 

ızmır'den mil letvekili seçildi 

Binncı Grup üyesiydı. Bu dönemde 

Iktisat Vekılligi de yaptı. 1923'ten 

ölümune kadar ızm ı r'den aralıksız 

nı ıll etvekılı seçıldı. Uzun yıllar 

Adalet Bakanlı~ı yapıı Çeşitli 

gazeıeierde yazılar yazdı Istanbul 

Üniversıtesı'nde ınkılap tarıhı 

derslerı verdı. Başta Atatürk 

Ihtilal i olmak üzere çok sayıda. 

yayın lanmış eserı vardır. 

Cevap: 

Milli i6tikldl mücahedemizin 

beyizdar ve 6emeredar olmcuı neye 

mütevakkıttır? 

Bunu 6öyleyeb!lmek için tarihimüi. 

inhitat tarihimizi ve 6ebeplerinl 

dü~ünmek. aui terakkiyat ve bunun 

mü6tah6ili olan te~kilatı dikkatle 

gözden geçirmek Lazımdır. Bu pek 

dar 6ual varakaM içinde 

60rduğunuzu izah edebilmek 

imkcinını görmüyorum. 

Ancak ben zannediyorum ki 06manlı 

Türkleri tam mana6ıyla bir camia 

idare6Lne. 6iya6etine malik 

olmadılar. Mukadderatlarına bizzat 

ve bilbill vcizıü '/ -yed buLunmadılar 

ve inhitat ettileı·. 

Bizi idare edenler camiarntım 

umumi menbaatlerinden 6ıkı bıkı 

miLLhem değillerdi. Çünkü 'bunlar 

bizden değildi. Bizden oldukları 

Ulusal bagımsıılık sava~ımınıı11n bolluklu ve verlmll olması 

n~y~ b<ltlıdır7 

sunu soyleyı1bllm~k i1ın ıarihlmızı, sO<ICn dll~me ıarihlmııı 
ve r>etıeplennı dlişuıımek, çaQdaş ıiNiemc ve bunu ureten 
orgiltlenm<'Vi dikkatle gözden geç ı rnek gereki ıdır. Bu pek 
dar soru ka~ıdılçind~ ~orduaunuzıı açıklama o!JM~ını 

giirmuvoıunı 

Ancak btn 5anıyorum ki, Osmanlı Turi<l~rlnln tam anlamıvis 
bir toplum yön~ııml, sıvaseti olamadı. Gelect>klerlrıe 
kendileri ve edimsel olarak fl koyamadılar V!' zuçıen 

dti•.tıılc• 

Blzı yllneıt>nler. toplumumuzun gt-nel yararlarından ~ıkı 
~ıkıya eslnıenmeml~lerdı. ÇünkU bun~ır blzden deAildı. 
Bizden oldukları z•manlarda dJ drvleıl hareketP geç ı ren, 
devlet ın amaçladığı, toplum ve onun yararları degildi, 
gerçekte ~lşiseldı ve her~y onundu. Türkiye ve en ba~ıa 

zamanlarda da devletin hareketine 

Mik. devletin hedebl camia ve onun 

menbaatleri değil lıakikatte ~ah6i idi 

ve her~ey onundu. Türkiye ve en 

ba~ta Türk halkı bıravunların 

ehram/armı yapan mazlum in6anlar 

gibi bir 6ÜTÜ e6irlerdi. Bu itibarta 

Türk cantia6t 06manlı imparatorLusu 

tarihinde hiçbir zaman 

men~aatlermin hadımı olarak bir 

devlet ve bir hükümet te6i6 edemedi. 

Bugün dirilmeye azmeden 

Türkiyemiz her~eyden evvel bu 
yarayı kapatabilecek ve onun 

yeniden i~leme6ine mani olacak bir 
devlet te~ki/atma malik olmalıdır. 

Hakimiyet bilakaydü~art millete 

verilmelidir veya millet bunu 

almalıdır. 

Bu hakimiyet billlaMa lktl6adi ve 

~ikri 6ahadaki mü6talt6illerin elinde 

bulunmalıdır. Hakümet ve ıdare 

bunları ve iradelerini tem6il ettiği 

TUrk lı~lkı firavunların plramltlerln yapan ba•.kı altındaki 
ıııı.ıınl.ır gibi blr sOrU k!llcl•rdı au bakımdan, Tlırlı toplumu 
O~manlı lmparaıorıutu ıarıhindc hi( bır zam.ın varartauna 
hızmet ~den bir devlet ve hGkümet kuramacfr. 

Bugun dlrllrııckıe ıuırarlı oları TiJrkıv~mlzı•ı lıcışcyden !Ince 
bu yarayı ııapoıabılecek v•• onun yeniden [$lcmes'ne enı:~ı 
olacak bır devlet örguıU olmalıdır. EgcınenUk k.ıvıı.ız ~ıı 
ulu~un olmalı ve ulus bunu almalıdır. 

Bu egeı.ıenlik özelllkle ekonomı ve dUşUMc e lanındaki 
ureJıcllerln elinde bulunmalıdır. HUkllmel yP yönetim bulılan 
ve onların lsll•mlerınl temsıl etıılı gun gerçek bır Türk devlet! 
oluşacıık ve yedi yuıyıllık ma< N acılık •ivas•tl bitPı:eklir 
DI'VIot a;ıl sahlplerıne seç~fJlr. 

Yoksa anayasal~rdan. mc~ruııvcııerden, belki rıpkı 
de!opoıluklardan oldu&u gibı hayır b•klenllmem~lldlr. 

21) 
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sun hakiki bir Türk devleti vt.ıcud 

bulacak. Jedi a6rrlrk .ıersilu>->t 

.ır)adeti bitecektir. Deı:let a.ııl 

4ahıplerıne intikal edecektir. 

Akdi halde Kanun- ı C6a6ilerderı. 

Me~rutryetlerden belki tıpkı 

i6tibdatlardan olduğu gıbi hayır 

beklenilmemeLidtr. 

Çünkü ale 'I-tttak Kanun- ı C.ıa6iler • 

• \1e->ruti)etler. Türk camıa&ının 

kendi~ine hakim olmadını miiemmin 

ve kiiıil desildirler. 

/~re on be~ yıLLık bir mazi 

qozlerıımzirı önünde duruyor. Biitün 

a6ri twkukiyatın gaye blldiğt milli 

iktı4adın ve bikrin tmı4alı bir devlete 

Türki.vemiz. her kavimden. her 

milletten bazla muhtaçtır. 

Ankara 22 Nu an 338 
izmi.r Mebu4u 
Mahmut t &at 

ÇOnlı.D genel olarak •n.aya•alar, m~ruıı~tı•r. TOrk 
toplumunun kendisine egemen olm.ısını Sdll~m.ıya ~e 

auv•ncelemt"Ye veırrlı detillerdıt. 

hte onbt'$ yıllık bir geçm~ gözletımizin önıinde duruyor. 
Billlin (atQa~ llulwklann •maç bıldıtı ulusa\ ekonomının vı; 
dD~Oncenın simsesi ol.ın bir devlete, TDılılyemızln hfr 
lıııvımdtn her ulustan çok ıeıeksinlml vardır. 

:u Nlscn ı9u 



İZMİR MiLLETVEKili 

REFET (BELE) PAŞA 
h88ı Selanik (Yunanistan) - ı g6JI 

ı898'dr Harp Okulu'ndan piyade 

ıcğml'n rıııbesıylt• mezun olarak 

ordu cnırınc gırdi 19ır;'te yarbay, 

ıgı6'da albay oldu. 19ı8'de 

jandarm;ı Genel Komutanlığı 

görcvıne gctırıldı 19 Mnyıs 1919'da 

Atatürk'll• beraber Samsun'a geldı . 

Amasya GL•rwlgl•si 'nı ımzaladı . 

Erzurum ve Sıvac; Krıngrelerı'nc 

katıldı ve lkyeı · ı Trmsılıye 

üyelıgıne s<"çrldı Meclıs-ı 

Mebusan'ın son döncmıne 

lznıır'dcn rrııllcıvckılı seçıldı . Arııa 

lsıanbul'a gıırııcdı , Ankara'ya 

gc~·erck TBMM 'nın çalışmalarına 

katıldı . 192 ı 'dc tuıngcnerallıge 

yı..ikselııldi. Bırıncı Grup üyesıydı . 

Bu donrmde Dahılıye ve Mıllı 

Müdaf<ı.ı Veklll ı klerırıı üstlendı . 

ı Kas ı m ı<;ıı'dc sa l ıanatın 

kaldırılması ve Istanbul'un 

ıdaresme el konulması kararını 

uygulamak gorcvını de ustlendı . 

ı9ıj'tc Istanbul'dan mıllctvekılt 

seçıldı. Tcrakkıpcrver Cumhurıyet 

Fırkası 'nın kurucuları arasında yer 

aldı ı9ı6'da Imm suıkast gırış ı mı 

do layısıyla tutukl;ııı ıp 

yargılandıysıı drı bcr.ıaı ettı . Aynı 

yıl ıçınde mıllt•ıvckıllıgınden ısııra 

euı. ordudan emeklıye ayrıldı . 

1935'ıe yenıden sıyasete dönerek 

ıq5o'yc kadar Istanbul'dan 

aralıksız mılleıvekılı seçıldı . 

Cevap: 

Belkı azim ve ımana . belkı iradey e 
ve belki dahi birçok ~eylere ... fakat 
hep6inden evvel hü6rtü nıyete. 

22 Kanunu6ani 338 
Re~et 

Belki kararlılık ve lnarıcil, brlklısıcmt' ve belki d1ha b~ok 
•eyıere_ Fakat hrpslnden once lyJ nlyeıe. 

:1~ O<oh J92il 
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İZMİR MiLLETVEKili 

TAHSiN (UZER) BEY 

lı879 Selanik <Yunanistan - ı <)J91 

lik ve orıaö~renınıını Selanık ' te 

ıamamladıkuın sonra lstaııbul 'a 

ıtelerck Mı.ilkıyc 1'-lektcbı 'rıe gırdı . 

ögrenımıni surdururken ll 

Ahdulhamıt aleyhındekı 

faalıyetlerı yüzunden Draına'ya 

suruldu. ı897'de Oraına'nın 

Pursıçan nahıyl'sırıde ımıdur 

olarak görevlendırıldı . 19oı'de 

Razlık Kayınakanılıgı 'nn atandı 

19o8'de Selanık t-1erkez llçesı 

1\ayrnakamı . 1909'da Dranıa 

Murasarrıfı oldu 191 3' te bır ara 

Beyo~lu Muıasıırrıflıgı vaptılwın 

sonra. Van. Erzurum ve Surıye 

Yalılıklerı gorevierinde bulıındu 

19ı8'da Aydın Valısı oldu Medıs-ı 

Mebusan'ın son dönemıne 

lzmır'den m ı l l eıvekılı se~·ıldı . 

ı6 Mart 19ıo'de Mec l ıs ' ın 

lngılızlerce basılmasından sonra 

tutuklanarak Malta'ya suruldu. Bır 

sure sonra buradan kaçtı ve 

ı9ıı'de Ankara'ya gelerek 

TBNM'~e katıldı . Bırıncı Grup 

uyesıydı . ı9ı3'ıe Ardahan. 1927'de 

Erzurum. 1931'de Konya. ı93ı;' te 

Erzurum'dan mılletvekılı seçıldı. 

1930'da Serbest Cumhuriyet 

Fırkası na katıldı. 1935'te Do~u 

Bol~esınde kurulan Uçllncu 

Umumı Mufcnışlık gorevınde 

bulundu. Malta'da sursundcyken 

yazdı~ı anıları yayınlanmıştır. 

Cevap: 

Halkın ruhuna söre kanunlar 

yapma.)a ve kanun/an. pren61pleri 

her )erde. her~e.v ve herke6 için 

bilcika}dü~art ramamen tatbik 

etme)e mütevakkıbtır. 

Bir milletin ahval i ruhiye6i. 

tarılıiye61, ahlakıye6ı. ana n atı 

bUinmeden yakinen gürüLüp 

anla~ılmadan. retkık edilmeden 

evvel :11apılacak kanunlar. 

konulacak prenAipler inde't-tedkik 

idare-i devletin ibla6ıyla netice 

bulur. 

26 Agu4t04 338 Ankara 

izmir M ebu4u 

Tah4irı 

=-~-.,J
"V".-4.. ll 
~· ·-- cJ~, 
-· -..:: 

-~ -i-
~ 

--. -"- . 

Halkın ruhuna sOr e ya~laı yapmaya ~e yasaları, Ilkeleri 

hefVerde, 1\cı~y v~ herkes ıçln kayıtsız şaı1sı1 tam olara~ 

uygulanıava batiıdır 

Bir ulusun ruh haller, tarih ve &hl3k durumu, gelenekleri 

bılınıncden, VJkınddn &ör Olup ıınla~ıl madan, lncelonmcden 

yapılııcak ya!.lllaı, konul.lcak ılkP!eııncelenıncc (ortaya 
ç k.uaktır k 1 devll't yOnı;tlmlnln tnlsıyta sonuçtanır 

26 A~UstOS 19ZZ 



İZMİR MiLLETVEKiLi 

YUNUS NADi 

(ABALIOGLU) BEY 

[ı88o Fethiye (Mugla) - 1945l 

Mekteb-i Sultanı 'yı bıtırdı . Bır sun• 

Hukuk Mektebi'ne devam eııı. 

ı9oo'de Maluınr.ı gazetC!itnde 

çalışınaya başladı . ll. 

Abdulhamıt'e karşı 

raaliyetlerinden dolayı uç yıl 
kalebenılıge mtıhkunı edilerek 

Mıdılli'ye gönderildi ıqo8'dc 

lsıanbul'a döndu ve lıııhat ve 

Terakkı'ye katıldı. lkdam ve 

Tasvır·i E!Kar gazetelerınde çalıştı , 

Rumelı gazetesının yazı ışlcrı 

miıdiırlügünu iıstlt•ndi ı9ıı ve 

1914're Meclts·i Mebusan 'ın Iki ve 
üçüncu dönemlerıne Aydın'dan 

mılletvekılı seçildi. ıqı8 'de 

Yenıgun gazetesını çıkarmaya 

başladı. ı9ı9'da Meclıs·i 

Mebusan'ın son donemıne 

ızmır'den mılletvekıli seçıldı. 

Meclıs' ın faalıyeılerıne ara 

vermesınden sonra Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı Bırıncı 

Grup uyesiydı ı923- 192.7 

arasında Menteşe. ı927-ı943 

arasında Mugla mılletvekılligı 

yaptı Yenigün gazetesini 7 Mayıs 

ı 9ı.4·ıen Itibaren Istanbul'da 

Cumhurıyet adıyla çıkardı. Sahibi 

oldugu bu gazetenın. ölene kadcır 

başyazarlıgınl yurüttu. 

Cevap: 

Mılletlerin ha.)atında bırı te~ekküle. 

diserı tekemmüle ait iki 6abha 
vardır. Biı.im ı:azi}etimize nazaran 
evvela ortada müte~ekkil . takat 
manzume-i milel ara6ında tekemmül 

ve tealiye muhtaç bır Türk millerı 
vardır deme/iyiz. 

Müte~ekkil bir milleti yürütecek ve 
.Yük6eltecek olan en e6a61ı amil i6e o 
milletin benliğin/ idraka mü6fen/d 

daima uyanık. daima sateyan 

halinde- bir hareket-/ millıyedir. 

Sualinlzın 6trr-ı cevabı buradadır. 

ii6t tarabt hudut6uz teberruattan 
ibarettir. 

Ankara 23 Ni4an 338 
/zmir Mebıuu 
Yunıu Nadi 

ulusların ya~ınında bırl ol~m.,ya.litcl<l yetl:. nl~mf'ye 
lı~~ln ık B$<lma vardır Baım durumumuıda, Onuı kit 

ortada olu$mu~. fakat uluslar sistemı iç ııdl!' daha 
vetkını~mesı ve yUkselmesı geıe~lı bır Turt. ~ u~u vardır 
ılcmellylı. 

OIU$muş bir ulusu yOr!ltecek v~ yükseıtf>tek olan en !'Sll51ı 
etken, o ulusoo benUtınl mramnına dayanan hep cıyanık, 
lırp co~ku çlnd~ bir ulı.;sal harektıtlf 

SoıunU7un yanıtının sırrı burııdadır, Osı tnrafı sınırsız 

ayı ntıdan lbartttlr 

2J NiSIJII 192:1 
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İZMiT MiLLETVEKili 

fUAT ((ARlM) BEY 

(ı 8q.ı Hah.•p (Suriye) - 1972] 

Ilk ve ortaögrenımını Trablusgarp, 

Selanık. Şam Vl' Istanbul'da 
tamamladı 19ı]'tc Mulkıye 

Mcktcbı'nı bııırdı Ardından 

lsvıçre'dc Cenevre 

Unı~CI"511CS1'ndc ogrenım gordu. 
1915 re Bornova nahıye muduru 

olarak dcvlt'l hızıııeıınc gırdı . 

Gönen ve Adapazarı'nda 
1\ayınnk.ırnlık }''llptı ıg ı g'da 

lsı.ınbul hukuınetıncc görevden 
ulındı ıgıo'dc lımıı'tcn 

ını l leıvckılı seçı l di Meclis' ın 

ba~ımsız uyclerıııdendı. 19.zo'de 
Moskova Buyukelçılı~ıne atanan 
Alı Fuaı (Cebesoyl Pilş<ı'nın dçılik 
kuruluyl,ı bırlıkte Moskova'ya 

\!ıttı Moskova Antlaşınıısı 'nın 

ımzalnnmasından sonra yurda 

dondu Sadece bır dönem 
mılletvekıllıgı yaptı 19ıı'de 

mıllctvckıllıgıııdcn ısııra eltı ve 

Moskova ve Kazan Baş 

Şehbcnderlıgı'ıw atandı ı9ı4'te 

gorcvınden alındı •93o'lıırın 

başında Hur Adam g,ızetcsını 

çıkardı 1935'ıc başkonsolosluga 

atandı. 1945'c k.ıdar yurtdışında 
çeşıt l ı merkezlerde 
başkonsolosluk ve clçılık gıbı 

dıploına t lk gbrt•vlerde 

bulunduktan sonr.ı. Dışış l crı 

Baknnlıgı Umuını Katıpl ıgı Bırıncı 

Muavınlıgı'ne .ııandı 1947'de 
Umumı Kııııp oldu ıq.ı <.ı'da Rıo de 

Jııııcıro Buyukelçılıgı'ne a tandı. 

1957'de enwklı oluncaya kııdar bu 
gôrevdl' kald ı . Çok sayıda 

yıı~ınlaıtmış kıtabı vardır . 

Cevap: 

Milli mücadelenin 6emeredar o/ma6ı 

bence adı her ne olttr6a o/6ttn ~alı61 

hükümetlere nihayet vermekLe 

kabildir. 

Ankara ı Temmuz 38 

İrmit Mebu&u 

Fuat 

, 

Ulusal sava$ımın verımli olması, bence adı ne otur~a olsun 
klşl~eı ylineıımıcr~ sarı vormcklı !lıanakt•dır. 

ı T•mmuz ı922 



iZMİT MiLLETVEKiLi 

HAFIZ ABDULLAH 

(TEZEMiR) EFENDi 

lı871 Adapazarı - 1940! 

lik ve orıaö~renımını 
Adapazarı'nda tamamladıktan 

sonra Istanbul'da Fatıh 
Medresesı'n1 bıtırdı ve müderrıslık 
ıcazetı aldı. Bir sure müderrıslık 
yapııktan sonra rıcareıle 
ugraşrnaya başladı . Adapazarı 

EmnıyN Bankası Miıduru ıken 

MIIlı Mucadele'ye atıldı. 1920'de 
lzmıt'ıen mılleıvekılı seçildı 
Meclıs'ın ba~ınısız uyelerındendı . 
ıqıfte Meclıs dışında kalınca 

Adapazarı 'na donerek ı ı c arı 
faalıyetlerını sürdurdu. 

Cevap: 

Kanunların hakim ve cari olma6ı 

Ankara 17Şubat338 
/zmit Mebu6u 
Abdullah 

Yasaların tı:emı•n llt' geç~' h olmııs• 

11 Şubat 29ZZ 
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İZMiT MiLLETVEKili 

HALiL İBRAHiM 

(GüRSOY) EFENDi 
lı8ı;9 iznik (Bursa) - 1926l 

lzrıık Rüşııyesı'nı bıı ı rdı . Çırtçılıkle 

meşgul oldu Bır ara beledıye 

başkanlıgı ve beledıye encumen 

fiyelı~l yaptı . ı9z0'de lzmıt'ten 

mılletvekih seçıldı Meclıs'ın 

ba~ımsız uyelerındendı ıqzJ'ıe 

Meclıs dışında kalınca lznık'e 

dönerek tarım ve ticareıle ugraştı . 

Cevap: 

\1emlekette eviad-ı vatanı 

yetl~tirmek ıcin maari~i tantim 
etmeye mektepleri muntazam bir 
uötıl 1 cedid takip edilmek ~artıyLa 

teköir eylemeye ve iktiöadiyatımızı 

da memleketin ve mılletın 
ihtiyacarına muva~ık bir ~ekilde 

tanzim etmeye mütevakkıbtır. 

30 Haztran 338 
İzmit Mebu6u 
HalLL İbrahim 

O kede genç rf yel ~ rm k ç n ttıtım y.ıyg nla$1lrmay~. 
dıızenll yen b r y(!nrem ltll~mek ko~uluvla çoC.tlrmaye vt! 

ekonomimit de 011ı;Pn1n v ıılusun ı:~rı·lı.le 11 e uygun bır 
p çfmd~ dU.renlemey~ b fıdır 

30 Haziran 19.ı2 



lZMİT MiLLETVEKili 

HAMDİ NAMIK (GöR) 

BEY 
(ı88ı Manastır- 1957) 

Ilk ve orıaögrenımını Edırne 'de 

tamamladıktan sonra lsıanbul'a 

gelerek Mulkıyc Mekıebı'ne gırdı 

ı9oo'de mezun olduktan sonra 

ı9oı'de Murefte'de lilhrıraı 

katıplı~r ıle devlet hızmeıtne gırdı . 

Yurdun çeşilll yerlerınde ıahrıraı 

katlpligı yaptıktan sonra ıqı8'de 

Münbiç Kaymakamlı~ı·na atilnclı 

ı9ı9 yılı ıçınde önce Aymıcık 

ardından Geyve Kaymakamı oldu. 

Bu görevindeyken. ı92o'de 

lzmıı'ıen mılletvckılı seçıldı . 

Meclis'ın bagımsız uyelerındendı 

ı9ı3'ıe Meclıs dışında kaldı. ı924 

yılı ıçınde önce Kastamonu, sonra 

Karesı lskan Bolge Muduru olarak 

memurıyeıe döndu. ı9ı5'ıc 

mulkıye ınufetıışı oldu ıqıJ"de 

emeklıye ayrıldı. 

Cevap: 

i6tıkla/ mücadelemizin beyizdar ve 
6emeredar olabilme6i adaletin 

mutlak 6Urette temini lle hakkın 
teceLLI6ine ve maari&ın ihtlyacaH 

a6liyeye uygun ~ekilde tatbik ve 
te~mıLıne &arb-ı me&ai edilme&ine 
mütevakkıbtır. 

29 Te~rinievvel t337 
İzmit Mebwu 
Hamdi Namıle 

· ~~,;. ,:..ı~) I'L 

tl.t'ı' J r, 
1 "!:/ c.'i. 

Batımsız~k savaş mımızın bolluk getud ve ~rf mU 
olabilmesi, adalrıln mull<ık b çlmde lllflanmasıyl• hakkın 
ortava çıkınasma ve f!!ıt m n temel gereksinimiere uvı:un 
oıar~k ııvııuıanması~ ve kapsavıcı kıhnm.uına (llba 
tıarcıınrrıasınıı batlıdır. 

~~~Ekim 1921 

.. .. 
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İZMiT MiLLETVEKiLi 

S1RR1 (BELLİOGLU) BEY 

lı87b LPfkoşe (1\ıbns)- ı9sBI 

Ilk "c orıaögrenımını lefkoşe'de 

tamamladıktan sonra. lstanbul'a 

gclen'k Mulkıyc Mektebı'ne gırdı 

ı897'de ll Abdulhanııt alcyhındckı 

fanlıyeılcrındcn öıuru tutuklandı. 

ı898'de Kastamonu yrı suruldu. 

ı9o2'de oncP surcsız kalebenılık 

cezAsıncı çnrpıırıldı, ardından 

cezası ıkı yıla ındırı ld ı Cezasını 

ı.ırmı ınl,ıdıkıan sorıra 190s'ıc 

Kasınınonu Bclcdıyc-;ı 'nde sand ık 

emını olarak çalışmııyc:ı başladı . 

ll. Mt•şrutıyet'ın ıleınının hemen 

ardından Zonsuldak 

kayınııkaııılıgına mandı Mudurnu. 

Duzce ve Adapazarı 'nda 

k;ıymakamlık yaptıktan sonra 

1912'de Arnare Muuısarrırı oldu. 

ICJı)'te Kerbela. ı9ı6'da Amasya 

Muıasarrını~ı ·na atandı ıgı9'dıı 

Istanbul hukumctlnce gorevden 

alındı . Medıs·ı Mebusan'ın son 

donemine lznııt'ren mıllervekılı 

seçıldı . Meclıs'lrı facılıyeılerınc ara 

verınesi uzerine Ankara'yu 

geçerek TBMM'ye katıldı Ikıncı 

Grııp uyl'sıcl ı r ıq~ı'de TBMM 'yı 

temsilen Londra Kon feransı 'na 

katıldı . 1 9ıı'de lk ı ısaı Vt>kll l ıg ı 

yupıı ı9ı3'ıc Mcclıs dışında 

kalınca Istanbul'da ıleareıle 

u~raşmaya başladı . 193ı 'de 

lzınıt'ten yenıden nııllcıvekılı 

seçıldı 

Cevap: 

Vazibe-ı vatani.}eye bild ıvaz. 

6amtmane ve had ~ına6ane vakb· ı 

mevcudi)'et edilme6ine 

mütevakkıbtır. 

30 Haziran 38 

İzmit Mebu.su 

Sırrı 

Bulıon v.ırlı~ın vatan l!devlrrlnr ~ar1clık bcklenmtdcn, 
(Çienlıklı '\ltı sınırını bllır bıçımı1e v41<f dllmrs M tıa!!.hdır. 

30 Hariran •9:ı:ı 



KARAHiSAR- I SAHİP 

M İLLETVEKİ Lİ 

ALi (ÇETİNKAYA) BEY 

lı878 Afyon - •9491 

ı898'de Harp Okulu'ndan pıyade 

ıe~rnen ruıbesıyle mezun oldu ve 

ordu t'mrıne gırdı 190J'It' 

usıc~ıncrı. ıt.ıoı;'ıe yıızbaşılıga 

yukseldı. Balkarı Savaşı Vl' Bırıncı 

Durıya Savaşı'na katıldı 19ı)'ıe 

lrak'wk ı çarpışnıa l nrdakı 

başarı ları rıedcnıyle yarbaylıgn 

yukseld ı 15 Mayıs 1919'd;ı l znıır'in 

Yunanlı l cır tarafından lşgcıl 

e11ıgınde Ayv;ılık'ta alay komuıcını 

idı . Bölgede Yunan gııçlcrinc karşı 

ılk dırenışı orgu ı lcdı . Mcclıs-ı 

Mebusnn'ın son donemınc 

Kanıhısar-ı Sahıp'ten mıllctvekılı 

seçıldı Meclıs' ın lngılızlerce 

basılmasından .;onra ıuıukl;ınarak 

Malta'ya surılldu . ıqıı'dt• serbest 

kalınca Ankara'ycı geçerek 

TBMM'ye katıldı Bırıncı Grup 

üyesıydı . 1923'tt•n olumunekadar 

Afyon'dan aralıksız mılleıvekılı 

scçıldı . 1924' ıc albaylıgcı yukseldı. 

7 Mart ıqıı;'ıe Arıkcıra Isıtk iiii 

Mahkemesı Başkanlıgı'na seçıldi . 

Bu sıra ı ıyla başta 1926 lznı ir 

Suıkasıı Davası olmak üıere çok 

sayıda önemli davaya baktı . 

1927'de askerlıkten enıeklıye 

ayrı ld ı . 1934- 1939 arasında 

Bayındırlık. 193 - 1940 arıısında da 

Ulaştırma Bakanlı~ı gôrevlerınde 

bulundu 

Cevap: 

İ6tiklal mücahedemizin beyizdar 
olabilme6ı hakkındakı nıkat- ı 

nazarım hula6aten ber-verh- i atidir: 

Mılletimiz : uvk ve icbar edildısı 
miicadele-i ha:ıra ile. tahammıil

ber6a zaruret ve mahrumi).etler 
içinde ve ihanetkar sayı ı:e hu6umet 

ve 6uika6dler kar~ı6mda fıürr('ret ve 

i6tikldlini kanı ve canı balta6ma 
yedine teth ve zabt etmek 

mecburlyet i elime6i altında 

bulunuyor. 

Hakkın ulvi_yet ve ma6uniyetine ve 

milletimizin bazait- i ruhi.ve ve 

mezdya-yı trkıye i a6ifane6ine 
itimaden diyebilirım ki i6tlltdab 
edilen gaye6lni l6tlh6al ile hakk- ı 

hayatını i6tılıkakına olarak cihan ı 

hu6umete ta6dlk ettirecektir. 

Binaenaleyh bu kadar elım 
bedakar/ıkia ra mecbur olarak hakk- ı 

Korahisor-ı SohlpJ~/, 

Bagımsızlık sava~ımımııın bolluk gelitici olabılme~l 
~onusundaki göıO~Ieılm aş;ıAıdadır 

Ulusumill ~önrlllldıjı ve zoılandıtı şlmdı~ı savıışımla, 
katianıimill yok5ullu~ vl' yoksunl~klar ıçınde ve Ilainer 
kızgınlık, duşmanlık vı• sulka5tlıır kaJ1ısında i!lgOıluk ve 
bağımsıziılını kanı ve canı battasona elin~ atıp wımak UzUt 
zorunlululu altında bulunuyor 

Hakkın vı.c~lık ve dokunulmaziılına ve ulusumuzun ruh 
erı!emlcrlnP ve soylu ırksal üstunl kltor nt' &Owner ek 
dıyebı inm ki, amaçlanan tıfôdint' erlşrrrk yaşam hakkı 
oldutunu kend sıne karştı duny;ıya onavtaıataktıı 

Dolayısryl.l bu kadar liıOcD I!1Yt'It erde b lunmak zorund.l 
kalarak ya$<! m hakkını g~rıalan b r uhıs arı ık öıgllrl k ve 
tı.ıtımsızlı!ının yilksek deterın 1.\yık oldu tu ll emle anlam ~ 

lta.yatını i61irdad eden bır mıllet 

artık hurrı.vet ve iötiklalinin ulüvv· ı 

kadrıni layık olduğu ehemmi)etle 

takdir ve i6tikrar ı· e beka -.vı ha.\ atı 
için 06rın icabatma söre kendini 

tecltiz ve takviye etmek vılctibunu da 
tamamen hi6 ve idrak etmı~ olacak 

ve bunun icin de mukaddercitını 
bizzat ve biltiil idare e6a6ına 

mü6tenid bir hakimiyet/e kendinı 
idare ve beyı- i hürri}et ve 

iMik/alinden azami derecede 
i6tibade edecektir. 

Ankara 26/2/38 

Karahl6ar-ı Sahib MebU6u 
AU 

vv yaşamoııın karırlılı&ı ~l' kalıcılııtı ç n ça!ın gcrtkler ne 
gOr~ kendını donatma vv pekışılrme grıı ki ıni de ı.ım 
olarakduymuş ve kavramış olatak ve bunun Için dt, 
geleceQınlltendlslnln cd mseı oıardl<. VOnetmesı e sır•a 
dowanan bır egcmenlıkle kendini yllntı~ctk ve GttüılGk ve 
ba&ımsulı~ ~ıeuıdnn ençok dereced~ y;:•ırbnatakıır 

26:~.2922 
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KARAHiSAR- I SAHİP 

MiLLETVEKiLi 

HULUSi (KUTLUOGLU) 

BEY 
lı884 Saml)un - 1948) 

19o.ı' ıe Harp Okulu'ndan pıyade 

regmen rutbesıyle mezun oldu ve 

ordu emrine gırdı !ı Mart 

Ayaklanması'nda Dıvan-ı Harb-ı 

Örfı C\oruştıırrna Kurulu'nda gbrev 

aldı. Açılan sınavı kazanarak Harp 

Ak.ıdeınısı 'ııe \!ırdı 19ıo'da 

üstC'~nwn. ıqıı;'ıe yüzbaşı. ı qı8'de 

kıdemli yuzbnşılıgıı yukseldı. 

ıgı9'd;ı Imm'ın ışgillı uzerıne 

a:.kerlıkıen ısııra edNek mılli 

guçlere knuldı. 19zo'de Karahısar· ı 

Snhip' tl'll mlllervekılı "eçıldı 

Ikıncı Grup ı.lyesı~dı ıqzfte 

Meclıs dışında kaldı Baş'<urusu 

uzerıne öneekı ıstıra ışiemi 

geçersıı kılınıırak 1927'den 

ıtıbaren emeklı sayıldı . ıcı!4 - ıq38 

arnsında Burs.ı Askl'rl Lısesı 'nde, 

ıqıll·ı9J9 arıısında Kırıkkale 

Askt-rı Saııaı l ı sesı 'nde 

o~rcıınenlık yapu. ıcııcı sonunda 

saglık durumu bozuluncıı 

ogretnu>ııl ı gı bırcıkıırak Bursa'ya 

al i Psin i rı yanına yerleştı . 

Cevap: 

lrkımızın nezih ve necib icaplarını 

ta4ı}an bır 6eciye ile miiterablk 

hakiki bilgı ve görgü 6ahlbi zevatın i4 

ba4ında bulunma6ına .. 

Türkiye Büyük MiLLet Mecli6i'nde 

Karahidar-ı Sahib Mebu6u 
HuLU6i 

.~; . ~. 
"~ .... '-:~'<. 

. ı . . -
(~:'''!'.~-> ..._;: 6/~ : ez... 

- . 1. 
~ 4..r ~' .s:; c:.~ J. 

L " \ - .,.-;.:.. 
-.,.J 

1<-J. J.J ~ 1 1 ...-
- ~-~J ~ 

... ~"~--- · " ....... •-\. 

ırkımız • ı~m z ve soylu n elıkle rı ı. y~n bir k ~llıldt 
uyumlu serçek bıl,ı:t ve göır,usO o n k- leri rı 1$ başıııda 
bulunm.1sına. 

:lJ Nl<on 192:1 



KARAHiSAR-I SAHİP 

MilLETVEKiLi 

MEHMET ŞüKRÜ (Koç) 

BEY 
lı887 Afyon - •9J8] 

Ilk ve orıaö~renlnııni Afyon'da 

tamamladıktan sonra lstanbul'a 

gelerek Hukuk Mektebi'ne gırdi. 

t9ıı'de mezun olduktan sonra 

Halep ve Kılıs'te hakını ve savcılık 

yaptı . ıqıq'da Kılis savcı 

yardımc ılıgından tstıfa ederek 

ad iiye örgütünden ayrıldı. 

Afyon'da avukatlı~a başladı. 

Ayrıca Ikaz gazetesın ı 

yayımiayarak Milli Mücadele'yi 

destekledi sıvas Kongrest'ne 

Afyon dele_gesı olarak katıld ı . 

192o'de Karahisar- ı Sahip'ten 

mi ll eıvekil! seçildi Ikinc ı Grup 

uyesıydı ı923'te Meclıs dışında 

kalınca Afyon'a giderek avukatlık 

mesleglne döndü 

Cevap: 

Kazanılacak olan milli il>tikltil 
mücahedemizm teyi:dar ve 
6emereddr olma6ı memlekette 
prenMbin. kanunun hükümran 
olma6ına ve ma~eri hayatta ilmin zi
nübuz bir kudret bulma6ına. dünya 
muameldtının itikaddattan 
ayrLima6tna. muzır olmaktan ba~ka 
bir netice vermeyen e~hd6 kuvvet ve 
nilbuzunun yerille kanun kuvvet ve 
nilbuzunun temin-i hakimiyetine. 
maaribte miLli ve in6ani bir mebkıire 
Ue çalı~ıtarak tedrLMt taLebenin 
hayatını kazandıracak 6urette pratik 
ve 6tnai olma6ma. 6anayimizin 
inld~atmı teminLe mevadd-ı 

ibtıdaiyemizi imaL edecek babrikalar 
kii~adma. milletin bir un6ur-ı 
mü6tah6il olarak yeti~tirilme6ine. 
mflletçe. devletçe muzır olmaktan 
ba~ka bir netlee vererneyen e~kal-i 
idare ve hükümetimizin ilmi ve a6ri 
bir 6urette tebdllt ile lıakiki 
hakimiyet-i milliye de6dtirinln tedvi'n 
ve tanzimine. miLletin terakki ve 
inki~a~ına ve tekanı ül-i lçtimai6ine 

Kazanılacak olan ulu~al bağım5ızlık sava$ımımızın bolluk 
geıırid ve verımli olması. memlekette l!kenin. yasanın 
egemen olmasına ve ortakla~a ya}amda b Ilmin etki![ bir gUç 
bulma5ına, dilnya l~lerının Inanç konularındilll ayı lntil!iınıı. 
znrnrlr olmaktan ba~ka blr sonuç vtrmeyen kl$is~l euı; ve 
eıkınin yerıne vasanı rı gOç ve etkısinin egemenlljtrnin 
sa~lanm.v;ın•. etıtımdc ulusal ve lnsaM~ver bır ~lkuyle 
(alı}ılarak verııen derslerin Ctrencilere yaşanıLırını 
kamndıracak bıçimdP pratik ve endusıriy~l olmasına, 
t>ndıisltımiıın gell$m6inl sağlayarak hamrıuıddeleıımızl 
lşl~yecek fabrikalar a(ılmasına, uliısun bir Uretlnı öğesı 
olarak yetı~trrıtmesıne. ulus(a, devletçe Törarlı olmaktan 

başka bir sonuc vermeyen yönetım ve hu~Omeı 
biçimlerımızin bilimsel ye çıı~da) bir yolda değlştlrlirnesılle 
gerçek ulusal egemenlik ilktlNinin ya~ala~lrr ılma-ına ve 
dUzenl~nmesıne, ulusun Ilerleme ve gclı)mesıne, ıoplum$al 
açıdan yetkirıl~şmP.slnc kıı!l• gu110 bir engel oluşturan bo$ 

bir mani ı kavi te~kil eden 
hurabcittan mtlletin kurtartimaM için 
hakiki alim ve mütet,ekkirferimizin 
~uurlu ve mebkürevi bir 6urette tenvir 
ve ir~adda bulunma6ına. hakikat-I 
diniye ve 16Lam/yeyi bilme.ven 
cühetdnın milleti ıdldl etmelerme. 
me~ıhatın mani olma6tna, millelin 
hiç olmaz-da rub · ı a6tr 6Uitı ve 6ükun 
içinde çalt~ma6tna mütevakkıbtır. 

i~te aziz karde~im Necmettin Sahir 
Bey; hayattaki tecrilbelertmiZden 
mü/lıem olan kanaatleriını huld6aten 
yazdım. 

Çok arzu ederdim ki cevaplarımı 
edille ve e6bdb ı mucibeleriyle 
yazayım. fakat buna bugün Imkan 
göremediğimden kt6aca btkirlerlmı 
6öyLedim. Bir kt6mmm e6bdb-ı 

mucibe6i e6a6en malum ~eylerdlr. 

Baki teyld-l meveddet eylerim 
karde~im e~endim. 

30/Te~rinievveL 337 
Karahi6ar-ı Sahib Mebu.su 
Mehmet Şükrü 

ınançlardan ulusun kurtarılması Için gerçek bı~ n vto 
dü~ünUrlerlmızln bılınçll v~ ullclscl bir yoldarıaydınlatmada 
bulunmas na, din Ye lslıınlık gerçe~Jerınl bllmeyerı Ciltııl eıın 
ulusu sapıl<tı~a sürGkltmeslne Şe~hGI sl~mlıtrr engel 
olma•ına, ulusun h ıç olmazsa çeyrek yl.zyıl boyunca barr, ~ 
şOk On çlnd,. çalışma5rna ba!lıdrr. 

Işte am kardeşim N~cmeıtm Sahıı Bvy. y~d4kl 
dency~rlmden ~ınlen•n kanılarımı6ıcılt yilZdrm. 

Çok Isterdim kı. ynrırtlarınıı kanıtları ve gerekçelerlvl~ 
yaıayım Fnkaı buna olanak göremedi!imd~n Jusaca 
düşuncelerirnı ~I.Syledim. Bir bölOmUnun s~rek~e~l esa~ 
bilinen ~vıerdlı. Dostlu!;~muzu gilçlendrıerek oruıyiarım 
kard~ım, dendim 

30 Ele/m 19:11 

:: 
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KARAHiSAR- I SAHİP 

MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA HULUSi 

(ÇALGÜNER) EFENDi 

lı87ı Çal (Denizli) - 19Jzl 

ı899'da Mekıcb-ı Nuvveb'ı bılirdı. 

Ayrıccı rnedrf'st•de ögn•nım 

gorerek ıııudermlık ıcmetı aldı 

I<J<ıo'de fnhrı olnrcık Çal 

Mufwlugu'nu ustll'ndı . 19o.ı'ıe bu 

~oreve ,ıylıklı olcırıık aırındı . 

19ıı'tle Kutahy.ı Nnıbı oldu. ıgı.ı' ıe 

Ku ı ahısar- ı Sahıp K<td ı sı ~orevıne 

aı.ıntlı ıqıı;' ıe Kütnhyıı Bıd;ıyeı 

Mnhkcnıesı bnşkıını oldu Meclıs - i 

Nebusan 'ın son donenııne 
Karah1sar-ı Sahıp'ten mılleıvekılı 

scçıldı Meclıs'ın çalışmalarına ara 

"ermesi uzerıne Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı . Bınncı 

Grup tıyl'Sıydı ı92]'te Mecl1s 

dışında knldı . 1928'de enıeklı 

oluncaya kadar Çal'da vaızlık 

yaptı Sunrakı yıllarda Ç1vrıl'de 

ıarırnlrı u~raşıı. 

Cevap: 

Suat i mezkure cılller dolu6u cevap 

Jaı:ma)a ~ci)dndır. fakat u:un 
beJan- ı mütalaa vakte muhtac 
olduğundan cümle6inın mevku~ün 

ale}hi ni mücmelen zikr ile iktita 

edecesim. 

İ6tiklal-i mezkıiru i6tih6ale 6cii 

olanların, mü6/ürnan clduklarına 
nazaran. din -i 16/am bır nur· ı 

ilaltidir. 

Na6ıl ki muztim gecelerde mürtir eden 

ke6c:inm turukda vaki ve me/huz 

bulunan melteilikten lıalci6 olma6ı, 

miirılr müddet/nce. parlak bir 
~em 'anın vücuduna mutevakkıb iu, 
Mü61ümanların da mezktı.r nur ı 
ılaltıden ıla yevmı 'l kıyam miı6tebıd 

ve muJtebiz olabilme.st. ltabl i metın i 

ilcitti olan Kur'an - ı azi mü·~ ~cin ·a 
teme66ük ve atıkcimına ramaml,)la 
riayet etmekle ha6ıl olur. 

Ahkôm - ı celileden bir kı6mına rıa)et 

Söz konusu 110ru~ kar$ılık ciitler dolu~u yanıt vaımııya 
deg~r. fakat utun uzun &llrü• ll•kL~mak vakit 
!:"'~kıııdigınden, ıumQnOn 011! amaçladıAını ııırı batınde 

annıakla v~ıln~cefim. 

An•ian batımsıllıJtı s.ıtlam.ı ya ç;alışanlar Musllıman 

olduklarımı göre I~IAm dinlllahi bir ışıktır 

Nasıl karanlık gecelerd~ yold.ın geçen kl$Rerın yoldaki 
ıcl!likclerden korunması, ırçl$1 5ureslnce parbk bır ı$ıfın 
vartıtına battıysa, MıısWmanların da anılan Ilahı ışıktan 
kıyamet gunOne kadar yararlanabllmesl, Ilahi metnin Ipi olan 
yüce şanlı Kuran a sanlma ve buyrukbnna tam otarak 
uymakla olanak t.azan r 

Vlic:e h.kumlerdcn bazılarına uyup öte!< ler b tmeıhkıen 
gelmek, amaçlanan lıfdtl ve verıme er $1 rm!!l Ornet n. 
yüce buyrukbrdan b rı "(demı yiinetme yctk.l~ ;ınlamına 
geleni emanctl uzmanılll -vermek •ı r. Uzman olmayan ki$ er 

ve diğerinden tegabül. matltib olan 
gaye ve 6emere_ve i6cil eylemez. 

\le6elci ahkam-ı ('elile ·i 

Subhaniyeden biri ··emaneti ehline 

teudı. "dir. Chil olmaJan kim6P.ler 

memur ta.}tn edilir i.se. o memur 

vazibe- i n azibe6i olan adaleti atıali 

beyninde biltakkın tevzı edemedisı 
gibi. nehy-i matltib clan buh~ı)ôttan 

aha/iyi menedemeı. 

Bunlardan her ıki6i kendıdirtın 

matlup olduğu halde. bırincı6i olan 
adaletin ıahıre hii6nüne kail olur ı6e 
de. nok6anı ıcabatı olarak ıkmci6i 

olan ~uh~(yattan neltyin. a6r ı 
medeniyet i hazıra ile gayr ı kabil i 

telib olduğunu balturane beyan lle 

neuzi billalı kilbiirler 6avurıır. emrin. 
buh~iyattan nelıyln tevem olduğunu 
ue .vekdi5erinden gayr ı kabıl- i tebrık 

bulundusunu bılme)en ve &ark 
eylemeyen ke6andan milletin ve 

memleketin beyizdar ve 6emeredôr 
olma6ını beklemek lıata-)ı ma/ız olur. 
bunlar daima memleketi ve halkı 
inkıraza Jiirükler ve kendilerı de 

gunastin gazab-ı ilahıye mazhar ve 
6ille-i ~erıata ma6dar olup malıv ve 

nôbedid olur giderler. 

"Şu halde kazanılacak milli ı6tıklôl 
mücalıedemizin beyizdar ve 
6emeredar olma6ı" her~eyden evvel 

atıkam- ı Kur'an'a lıarblyen teme66iik 
etmeye ve lwt.u6 iyle emanell e/ıl/ne 

tevdi etmeye mütevakkıb olduğunu ve 

katiyen ba~ka çare olmadısını 

lıali6ane ve acizane arı eder ve bu 
e606 üzerıne miiteberrı me6ailve 

atıkamın talıririne ı~bu 6ual 
varaka6n·un hacmi gayr- i mıi6alr 
bulunmakla onların zıkrını diğer 

me6ul arkada~larıma tevdi ile 

kelamı.mı hatmeylerim. 

28 Şabanü't-muaızam ' 3-' 0 ve 26 
Ni6an1338 
Karahi&ar-ı Sahib Mebu&u 

MU6ta&a HuLU6i 

sıırevtendlı ı t5e. o görevlllcmrz edııvl olan adateli halk 
arasında hakkryla da&ııamaılıtı gıbi, yasakl~nm.ısı 
nmaçlaMn ahi3K~ııhktardaıı da halkı eııgclleyer.ıeı 

!lunlardan her ıkisi kcndı~inı n amacı oldugu halde, blt~ncl~l 
olan adaleri n orıdya konmasının curellıQıııe rdrı olıırr..ı, 
gcrekllıı halde ekSıkbııaktıtılklntiS• oı.ın ntıl31ı.Sırlıktan 
tongellemenln, ~lmdıki uygarlık çaj!ıyt.J bald~~ıırılamaı 
oldutunu ovlinçle açıklayanık (Tanrı'ya sıtınır.r) kulilrier 
savurur, buyrutu~. ııhı.\kSıllıktıın engellemenin (Otck!yl~l t$ 

oldutunu ve bunların blrıblrlerlnden avrıtamayacatını 
b lmcıyen ve ayır.ım3yan k mwlrrdcn ul~ ve mrmlekeıı 
bolluk geıırlcl ve vl!rlmll kılmalarını tıeklemt'k wlt bir v•nlı~ 
olur Bunlar memleketl ve halkı her zaman çDI<iint y 
sılrOlder ve krndı eri ele Tan n' nın ı rlü tu riO kııEınl klarını ve 
$enaı n tokildrnı hak etınl$ olup vıtuhr, yitip &Iderler 

Su halde. kazanılacak olan utus.aı Nltımsul k sava~mımızın 



bollukg~rlrici -~ •eılmll oıma~ı. hrr~eyden oncc Kurijn'rn 
fıUkOtıılcrinl lamııarnına uygul•m.ıya ve C!r<>lli~le emaneıı 
utmanma •erınııye baQir olduQurıu •e kesınlıkle ba~ka ~.ırP. 
olrııadıkrrır sallık ve alçnkaıınUIIIliUkle ~unar w bu temel 
Lısıune dJyan,ıc.ık iklncllllntmd~kl sorunların ve hUkOmlerirı 
Vdlllmasııı~ bu soru k:Stıdrnın ,~ıaa~ı yftcr<olı bulunmakla 
onların anrlınasınr otekl sorumlu arkada~larıma bırakarak 
s6zürnu ~ona Prdlrlrlm, 

26 NlsonJ9;n 

22.7 
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KARAHiSAR- I SAHiP 

MiLLETVEKili 

ÖMER LÜTFi (ARGEŞO) 

BEY 
lı879 Istanbul - 1942! 

ıooı'de Harp Okulu'nu piyade 

t~men ri.ıtbesıyle bıtırdı ve 

kurmay sınıfına ayrıldı 1904'tt• 

kurmay yuzbaşı rutbcsıyle mezun 

oldu ÇeşHiı askeri görevlcrdl' 

bulunduktan sonra 1914'te 

askerilkten ısrıfa etti Ancak ayııı 

yıl seferberlıktc yenıden cıskcrı 

hızınete alındı. ı9ıı:;' tc bınbilşılıga 

yubeldı . ıgı5te Romnnyo'da 

alayıyla bırlıkte Argeşo nıey<lan 

muharebesinı kazandı. ıgıo'da 

yenıden muvazzaf hızmete kabul 

edıldı ve ıgı8'de yarbaylıga 

yukscldı Meclıs·ı Nebusan'ın son 

doncnııne Karnhısar·ı Sahıp'ten 

ınıllctvckilı scçıldı Meclıs'ııı 

ç;ılışınalarına ara vermesı uzerıne 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

katıldı Ikıncı Grup UYl'sıydı . 

ı9ı3'te Meclıs dışında kııldı . Aynı 

yıl askerlıkten cm<>klıye ayrıldı 

Yaşamının kalan bolumunu 

ınrımla u~raşarak surdurdu 

Cevap: 

Mi.ıak· ı Aliili'nin rahdid ettisi hudud 
dahılinde tam mana.ııyla hür ve 
m üMa kil .va~ aya bil me k gaye6i ni 
i6tiltdab eden Milli ı.ıtildal 
mücadelemızln ilk 6emereterınt 6ıtlh · i 

hakiki /Le temın edeceğiz. 

Buna mıwabbakiyet elverdikten 60ttra 
nöbet hükümetin kölınele~ml~ ıdare 
u.ıullerıni tamamiyle yıkarak yenı 
6ı6temde ltalkı tatmin edici bir u6ul-i 
idare te6i6ine gelır. Bu yeni idare 
.)i6temınden mak6adım memleketin 
6ija.ıet-i daltili_ve6ını tanzim ve hü6n
i tedvirdir 

Bü.yük Millet Mecli6i 'nin vazibe 1 
a.ıliye ve yegdne6lnı te~kil eden l~bu 
6iya6ete bir intizam ı tam vermek 
6aye6indedlr kı ltalk retah ve 6aadete 
nail olacak. ikli6adı)at yük.ıelecek ve 
c)ervet· ı milli)e inkt~ab eyLeyecektir. 

ı\1ak6adımı bir az daha izah ederek 
6özıime niha;yet vereyım: Siya6et-i 
dahilı)e ibre6ıne ı6tlkamet-i Lazimeyi 
verecek. dahiLi emniyet ve a.ıayi~. 
halka tevzi ı adalettir. 

Ulusal Andı n çlzd i sınırlar Içinde tım anlamıyla ıızgOr ~ 
batrmsrz ya$ayab lmek amacını ıDa en ulusal bagımsıılı k 
savd~ımırnızın lik verımlı ~onuçlaııııı gerçek barışla 
saAiayacatıt. 

Bu bol$llrıya trl$1ıktcn sonra, sıra hDkümetın e~kımıs yl!neıfm 
~ntemiNinl tumüyl., yıkarak yeri siı.temde halkı doyuru(U 
bir ~nrtım kurmasına tıtllr. Bu yeni yllneılm ~stemlnden 
amacım, mcmlekeı n Iç sıyasetın duıen!eme Vt! (hLkOmet 
çarklannı) Iyi dOndürmed r, 

BMM'nin a$Jt Vt! ıekaorcvlnl olıı$1uran. bu. siyasete ı.m bır 
düzen vermek yoluyla halk refah. ve mutluluta erl$ecek, 
ekonomi yü~lttek ve ulusalrenpnlil< gelişecek!Jr. 

Amacımızı biraz daha açıklayarak sıızOme son vereyım Iş 
~ıyascı ljne(lbre)sıne g~rekti yön!lverrı:ek olan, Iç güvenlık 
ve du7cn, h~llo..ı addleı daıtıımudır. 

Bu iki e.ıa6lı maddeJi temine 
muvattak olacasma kani clduğum 
Bü~vük Millet Mecli6i Maarıb 
6i.ıteminde tadilat ve ten.ııkat 
yapmakla beraber (en ziyade iptldai 
mektepler 6tMeminde btjyi.Jk tadilat. 
memurdan ziyade .)anatkar 
.vetl~tirmek ihtiyacı) bütün kuvvetiyle 
.ıanayi-i ziraiye. ne.ıcıye ve 
mihanikiyenin inkı~cibına. ltalktaki 
mevcut nukudun muhtelib ve 
müteaddid ~irketler te~kiliJie 
nemalandınlma6ma çalı~malı. na6ıl 

hıç yoktan mütlti~ toplu. tübekli bir 
ordu vücuda getırdl i6e bunun yerine 
aynı .ıuretle muazzam ve multte~em 
bir lkti6adiya t ordu6u var eımeltdir. 

Ben mılli i6tiklal mücadelemizin en 
beyizdar ve .ıemeredar netayıcinı i~te 
ancak ve ancak böyle bır ordunun 
vücuda getirilme6ı ve hiı6n l.ıevk ve 
idare.ıi 6aye.ıinde elde edeceğimize 
kani olanlardanım. 

Ankara ı o/6/338 

Karahi6ar- ı Sahlb M ebtUu 
Ömer Lüfti 

Bu Iki esıı~IJ ötcvf satlam•vı bol$llracaıtına Inandıtım BMM 
ııtıılm sıstem nde de!ı$ıklık ve dOıt!nleme~ı yapmak~ 
blılıkle (en çok ılkokullar slsırmlndc bUyOk dcı&l$1kllk. kamu 

görı vlı~Jndcn çok ıenaatçı v~ıı~ılrmck ııcrckslıııml) hüıon 
JOe O yle ı.ınm, dokuma ve mtkanık endOsııncrlnın 
ııell~mesinl', halklat..ı paranın Çf$1111 ,_..çok sııyıda ~Irketler 
kurulm;ısıylıı artUtılmasına çal~malı, nas.l hıı yokıan mlithı~ 
toplu, ıoleklı bır ordu olu~turduysa, bunun yerintı aynı 
blçımde bDyLk Vt! görkemli bir ekonomi ordusu var eımelldlr. 

Ben ulusal batıms11lık S~Va$1mımızın en boUulı. pt! nd ve 
verimiı sonuçlarını.ı~e anuık w ancak bOyle bır ordunun 
olu$turulması ve Iyi yl:lnelılmer.lyll' l'ldt" edec:etımlze 
ınananlardanım. 



KARAHiSAR- I SARKi 

MiLLETVEKiLi 

ALi SüRURi (TöNÜK) 

EFENDi 

(1888 Şebinkarahlsar (Giresun) -

1926) 

Karahısar-ı Şarki Ruşııyesı'nı 

bıtırdı . ıqofıe Lıva Şerıye 

Mahkemesı 'nde kalip olarak 
devlet hızmetıne gırdı . 1905'1c 

başkaııplige yukseldl. ıqıı'de 
Mesudıye naıbı oldu. ıqıfıe bu 
görevınden ıstira ederek avukatlık 
yapmaya başladı . ıqıo 'de 

Karahısar-ı Şarki 'dcn mılleıvektlı 

seçildı Birınci Grup uyf'sıydi 
ıqıfte Karahısar- ı Şarkı'den 

yenıden milleıvckılı seçildı . Bu 
dönemde Meclıs Başkan Vekilı 
oldu. Mılletvekıllıgı surerken bır 
ırafik kazası sonucu oldu. 

Cevap: 

All&enü'l-meha&in olan hu/k- ı ha&enle 
bıhakkın ittua&a miltevakkıbtır. 

Karde~im Necmettin 

Bi/iyor&un ki vaktin ve vaktım pek 
dar: büjük &ualine küçük cevabımt 
ho~ sör. 

29 Hazi ran 38 
Karahiaar-ı Şarki Mebw u 
ALi Süruri 

.. 

- ı 

GOz•lllkl~rin en gQzell olan cuıel huyla nltı:lenmeye b~ttıdıı 

Kordqlm N«m•ttin 

Elılıvorsun ki, vaktin vr vakılm pek d.ır; bOyilk sorıma kD( .. k 
yanıtımı hO$ goı 

~9 Htufran 29~2 
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KARAHiSAR- I SARKi 

MillETVEKili 

MEMDUH NECDET 

(ERBEK) BEY 

lı890 i stanbul - 1957l 

Ilk ve orı;ıogrenırnını 

Çanakkale'de rarnnnıladıktan 

sonra Kulelı Askcrı ldadısi'ne 

gırdı Ikıncı sınıf ogrcncı sıyken 

sıyaseıle ugraşu~ı i\·ın ıılcıya 

\· ık<ırtıldı. 1909'da gomılhı olcırak 

ııındarnıa sılahcndazı uldu ı<Jq ' re 

ıe~nıen. ıqı6'da usıe~rnenlıge 

yukseldı . 19ı9'da Mesudıye' cle 

böluk kurnandanı ıken Karııhısar-ı 

Şarkı'den mılleıvekılı seçildi. 

Bırıncı Grup uyesıydı. 1923'te 

il'leclıs dışında kaldı. ı924'ıe 

yuzbaşılıga } ükseldı . lzh~Yt'n 

yıllarda yurclun çeşıtlı yerlerınde 

kaymakanılık ve ernn ıycı 

mudurlugu göreviertnde 

bulunduktan sonra ı936'da 

cmcklıye ayrıldı 

Cevap: 

Benim Ilatırıma evı:elci iktuıat 

me~ele.sı seli_\Or. Zavallı 
yurdumuzun .sınc · i ihtiramında 

mahbuz bulunan un.sur-ı tabiatın, 

mamuri)et -i mil/k ıçin lazım olan o 
va.sıta i lıilkatin ~ô.van -ı iMibade bir 
hale getırılme.sini ve bunun yanı 
ba~ında da .serma_ve ve .sa 'y 
kuı;vetlerinin vücudunu dü~ünmek 

i.sti) cnım. 

İMihlôkcilikten kurtulup ıMihMici 

olmak iriıt mcirrü'l beyan üç 

un.su rdan elimızde biri var. Fakat 

~ai/ mevkiinde bulunan .son ikiöi 
~vok! .. Bunları nereden ve na.sıl celp 

ve tedarık etmek ctlıetleri kalır kı bu 
da bir .satırla ibade olunabilir: 

Atı-ı t.1tıklcilımıze sa)r-i mütecavi:.:: 
ve a: temettua razı olacak .senna.}e. 

Sa 'y içın çok .sö)'lemek i.stemı)orum . 

Bunun içtimal ve ahLaki kı.sımlarının 

Benım aklıma önce ekonomi sorunu gel!vor.Zavalfı 
yurdumuzun savgın batıında saklı bulunan dop ö~•·l~rınln, 
Olke baymdıı!ı&ııçln serekli olan o varatı~ ara~taıının 
vararlanılnbıtir br duruma gelirrimesıni ve burıun vanı 
ba~ı nda da s•ımayt ve eırıek sO~lerlnln var ~dlldığını 
du~Dnmtk Istiyorum 

luketıc lıkten kurtulup llreı.cl olmak ıçfn, yukarıda eletın len 
ı.ç öteden e ımtzde blrı var Fııltaı eıken edımcl yerinde olan 
son lklsl yoK IG.r'f'/\'1 Bıınlann nercdı>n ve nasıl set r !eel'!! 
ve sıı!lanacatı yl!nıerl b ır kl, bu da b r satır la anlat tabi r 

ııaıımsızı trmııın gelecetme saidırmayan ve aı Ura razı 
olacak sermaye. 

EmPir. ı~ln çok tCY söylemek lsıemıvorum. Bunun ıoplurıı:ı.al 
ve ahıık$al bölDml~rln n anılmaya de.te.rı oıabllıı·se de, 
memlekeıte çalı~ma kurumları olara~ ortaya koya,atımız 
sermayenrn amacı satlayacatı kıını:>ındayı m. 

:ikre değeri olabılır.se de memlekette 

me.sai müeMe.selerı halınde tecelli 

ettirecesinü:.:: .serma.)enin temin- i 
mak.sad edeceği kanaatındeyim. 

Ikinci bir dii~iinü~le dalıili ve harici 
emniyetimizin lıalı2k ve baal, süzide 
bekçileri olmak üzere jandarma ue 

ordu.vu gözönüne setiri.vonım. 

Ben bu iki kuvvetten birinci.sinin 
)akın i.stikbali hakkında bedbinim. 
Bu .sırttb cezri bir inkılap 
geçinnelidir. Merkezi ve mevzii 

te~ebbü.sler bir nünıayi~ 
malt(vetlndetı ileri geremez. Kemiye 

ten değil ve.sait ve techizaı ı bennıye 

ve mükemmele ile mücehhez 

keybiyeten kuvvetli bır te~ki/at 
uiicuda getirılmelıdir. 

Ordu için ltic endi~ - ncik değilim . 

Zaten milterakki ve a.sri orduların 
derece-i kıymetine gelmi~tir Onu 
paramıza. ülkemı:in vazi,yet i 

cograbiye ve aökeriyewıe sore 6lçer 

bi çe ri: . 

Bu kı.sa mütalaatımı iki kelime ile de 

ibade edeceğim: 

Para. a.sayi~ 

Ankara - 30 Mart 38 
Karahi.sar-ı Şarkt M ebu.su 

Memduh Necdet 

lkınd bır dii~Onll$ c ç ve dı~ aov~nlıllmıı n ln~nsever ve 
etkın, seçkin ııı,kçltrrı olmak 0rN•jand3rma vıı oıduyu 
cöıvnune getırıyor um. 

Bu Iki gUçtt>n bitincisinın v.ıkın ıeı~ceıtl konusunıla 
karanısarım. Bu sınıf ktlkıend bir devrim pçlrmtlidır 
McıkeıT ve yerel guışımlcr br gllster ş n telı&ınden Ilen 
geçemez. N telıkçc dc&ıl. bil msel ve yetkln araçlar vıı 
don.ıınımtarb don.ıınmış n ıeUkçe ı çi O bir llrgaı 
otuşıurulmalıd ı. 

Ordu l(fn h ç kayg lı del m. lııll'll eri ft çııtdaş ordulann 
d•~r deretes ne gelmiştir. Onu p.ıı11m za. Dikemtzin 
colfi1fya VI' asl:erllı: durumuna cııre ölçer b çcrlz 

Bu kıS~ı gt!rllşlimD Iki s!izcukle de d Ic ıctırecc!lm: Para. 
dDzen 

')D Nlort J922 



KARAHiSAR- I ŞARKi 

MiLLETVEKiLi 

MESUD (BENLİ) BEY 

[1868 Hopa (Arcvin) - 1937! 

lik ve orraögreniminı Hopa'da 

tamamlad ı kırın sorırcı Istanbul'da 

Mülkıye Mckıcbı'nı bırirdı ı894 ' te 

Selanık'te maıyeı memuru olarak 

devlet hızmeııne gırdı . Yurdun 

çeşitli yerlerınde kaymakamlık 

yaptı. Suşehrı kaymakamı iken 

192ö'de Karahisar- ı Şark i 'den 

ın ıller vekili seçildı Birincı Grup 

uyesıydı. 19lJ'te ınille ıvekilli~ı 

sona erince Artvın muıasarrıf 

vekıli oldu . Sılıvrı ve Kandıra'da 

kaymakamlık yapııkran sonra 

ı9ı8'de emekliye ayrıldı . 

Cevap: 

Millete hakiki hakimiyetini vermeje 
mütevakkı~ır. 

Ankara 28 Hazi ran 38 
Karahi.6ar-ı Şarkı M ebw u 
Me eSut 

Ulusa guc ~ -ıı~ ~nli~inı Yl!ımeye bal!lıdır . 

;ıS Horiran 192<1 
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KARAHiSAR-I ŞARKİ 

MiLLETVEKili 

MUSTAFA (ATAY) BEY 

lı86ı Mesudiye (Ordu) - 1925( 

Ilk Vt' orıaogrenını ı ııı Mesudıyc'de 

taıııanıladı. Bır süre de mPdrcscdP 

egııım gordu Kıırahısar-ı Şcırkı 

adlıyesınde savcılık kııtıbı olarak 

devlet hizmetine gırdı ıc;oS'da 

Karahısıır·ı Şarkı'den Meclls·ı 

Mebusan'ıı mılleıvekılı st•çildı . 

ıqıı'cle rnılletvekıll ı gı sona crınce 

tnrıııı ve t ı careı le ugrcışnıcıycı 

baş l adı. Erzurum Kongn:sl'rıe 

katıldı . 19~o'de Karahısar-ı 

Şarkı'den mılleıvekılı seçıldı . 

Ikıncı Grup uye.sıydı . 1923'te 

Meclıs dışında kalınca Karahısar-ı 

Şarkı'ye döndü '<e yaşamının kalan 

böluını.inde arzuhalcılik Vl' 

avukatlık yaptı. 

Cevap: 

Sualinizin cevabı ~udur: 

La mülke itici bi'r- riccil La riccile illa 

bi'l -mcillci male il/ci bi'l·adl ve'6· 

6iyci6e. 

Ankara 4 Şubat 338 

Karahi&ar-ı Şarkt Mebu&u 

Mmtaıa 

- . ~. 
: ,~.r <;).~ c.J .N!r-

tl~Jlı~~· ~~~.)L -»'Gu--_... 

Yönellclslz d~ltı, paıasız yOneııd. adalet ve siyasetsiz paıa 
olmaz. 

IAıapça "D~Iıe 1 Adalet"lrt ı..ıs~ blı çe~ıll@mesıl 

.. $ubot 19.12 



KARESi MiLLETVEKili 

ABDÜLGAFUR (IŞTAN) 

EFENDi 

h879 Balıkesir - 1951! 

Ilk ve orıaögrenımını Balikesır'de 

tamamladı. Ayrıca Hacı Halıl 

Efendı Mcdresesı'nde ö~renım 

görerek 19o8'de milderrıslık 

ıcazeıı aldı . ı9ıı'de bu nıedresede 

görev aldı . ıqı.fte Darullıılafe 

Medrc~esı 'nde Turkçe dt•rsı 

vermeye başladı . Mıllı Mucadele 

dönemınde Balıkesir v<• Alaşehir 

Kongrel<>rı 'ne katıldı Topladıgı 

gönullu kuvveılerle Anzavur 

ısyanının bastırılmasında etkın rol 

oynadı. ıqıode Karesı'd<.>n 

milletvekılı seçıldı . lkınri Grup 

üyesıydı . 19ı3'te Meclıs dışında 

kaldı . Bır sure ögrNm<>nlık 

yaptıktan sonra 1926'da Ballkesır 

vaızlıgıne atandı . 1933'te t•nıekllye 

ayrıldı . 

Cevap : 

Azami me6aı ve bedakdri i milletle 

bi mennihi Teala ve Takadde6 

kazanılacak olan mittı ı6tiklal 

miicahedemızin be.vızdar ve 

6emeredar olma6ı. blkr 1 

ka6ıranemce 6enelerden beri manız 

kalınan bı pôyan ve tahammülber6ô 

me6aib ve belaketten hakikatert 

tenebbülı ve teyakkuz edtldiğıne 

delalet eylemek üzere her berd ı 

mü6ltmın mukel/et bulunduğu 

ve.::aib i 16la m iye) i kemcihıye 

hakkulıa iba. evLi.}a -yı umürun 

hidemdt-ı umumiye i devlet ve 

millet/ tam ve am mana6ıyla elıilve 
layıl<111a tevdı ve bu 6Uretle 

hami)etli halkımızı . a6ırlardan beri 

muhtaç ve te~ne6i bulundusu adaLet 

ve rebete bilıakkın mazhar ve 

bilha66a ulemô -)ı hakıka ı İ6lamiye 

taratmdan en ücra karyelere 

varıncaya dek ce/ıl ve gablet içinde 

Ulusun ıon yli~e~ 61ç0~ çalışımısı w. lllYI.'fiSlyll!, Tanrı'n n 

lıniyte w.ınıl.'ıcak olan ulusal lıabtT!$ıtlrk savaŞ<mrmuın 

bolluk gelırtel vt v~rlmh olması, IM!cerı~ıı !af<ak-gi:lnoıuı) 

rıkrımce yıllardır utrunılan son$ul ve daynnılmaz 

kötll!Uklcrden vt fellketlerden grrçekıen uyarı w dikkııt 

kazamldıfına tan klık l!lmek üzere her Milstüman bireyın 

vtikOmW bulundu &u I!>Umltk gOrevlffinl hakkıyla b r tamam 

yeri~ geılrmck.i$1ıa$•n<U bu una n klmS('lf.'fln geMI devlet 
ve ulus hıımetlerlnl tam ve ıomel anlamıyla yeJeneldl ~ 

IJvık olanlira vermek Vt' lı<ıylellkı .. onurlu halkımıtı 

yOtyrllaıdıı Oz"'dıtı ve gerrl-sindıtl ndalrt ve esııgemE"(I' 
gerçekten erı~tırılmcslne ve llzellıklt lsl3mlık gerçetinin 

b lg nlerın n en ıssıı köylere varıncaya kadar cehalet ve 

umarsızlık Içinde y~yan rll'llllt ulusumuzu don ft dDnya 

kOnulannda aydınlaımasına. anayoasamırm ~ınci 

maddesinde amldıjı vc deginıldıfr &fbr yasalar ve düzenler 

y.ıbantı yasal3fd,ın kopvaı.ın•ra~- d~llıl, .ıntak insanidr ın 

ya~ayan zavallı milletimizi dini ve 

dün.vevi ir~ad etme6ine. Te~kllal· ı 

C6a&ıJe Kanunumuzun yedincı 

madde6inde (;yalnız) mezkür ve 

me6tıir oldusu veehı/ekavanın ve 

nizamat ecnebi kanunlanndan 

lktlba.s ile değil ancak muamelat· ı 

nci6a ertak ve ilıt(vacat- ı zamana 

evt,ak ahkam-ı celile - ı tıkhiye ve 

hukukiye ile adab ve ananet - ı 

makbu/e i 16/ami)e ~vi bilten e6a6 

ittihaz kılma}a mütevakkıbtır. 

Ankara 31 Te~rinieweL 337 

Kare.si M ebtUu 

Abdülgabur 

Işle e en yum1J$ak ve umanın ıırrek! n rrtne c uyu u 
ylicj! rıkıh ve hukuk lıükum ~ri 1~ IslAmi tm &eçt'r Ulrr ve 

ceırndder ni tVII!mSI!l olarak esas almaya baliıdır 

31 Elıim ı9:ıı 

ır:: 

ır:: 

§ 
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KARESi MiLLETVEKiLi 

HACİM MUHiTTiN 

(ÇARIKLI) BEY 

lı88ı Uşak - ı965l 

lik ve onaogrenınıını Urla ve 

ızmır'de ıamarnladıkıan sonra. 

lstanbul'a geldı ve ıqo4 'ıe Mulkıye 

Mekıebı 'rıı bllırdi. Aynı yıl Aydın 

ınaıyeı meımırluguna atanarak 

devlet hizıneııne gırdı 1908-ıgı.ı 

arasında Burhanıye, Gönen, 

Bergama, Tavas ve Çeşme'de 

kaymaktım olarak çalıştı. 1914' ıe 

kısa bır sure lzmlr polıs 

mudurlı.igü görevınde bulunduktan 

sonra muıasarrıf oldu. 19t7'de 

Havrarı . ı9ı8'de Karesı 

Mutasarrırlıgı na atandı. Balıkesır 

ve Alaşehır Kongrelerının 

duzenlerımesınde etkin rol oynadı . 

Medıs-ı Mebusan'ın son donemme 

Karesi'den mılleıvekilı seçildi. 

Meclıs'ın çalışmalarına ara 

vermesi uzerine Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı. Birınci 

Grup üyesiydi. Mılletveklllı~ıni 

korurken olaganı.istu yetkilerle 

Bursa \'alililigi 'ne arandı Ayrıca 

lstıklal Malıkenıesı başkaniıkiarına 

da seçildi. ı9ı3'ıe Giresun'dan 

mıllctvekilı seçıldı . Bu dönem 

içınde bır ara Şark lstıklal 

l"lahkeıııesı'nın başkanlı~ını yapti 

ı923- ı93ı arasında Gıresun . ı931 -

1950 arasında Balıkesır milleıvekıll 

oldu . ıçr;o'de Meclıs dışında 

kalınca Balıkesir'e yerleşti. 

Cevap: 

Türkiye Bilyük Millet Mecli.si evrak 

ve Tatırirat Müdürü Necmettin 

Satıir Beye~endi karde~imize 

Be yi m; 

Mtlli i6tikldl ve mücadelemizin 

~eyizdar ı.ıe 6emeredar olma61 ne.ve 
miUevakkıb bulunduğunu 6ual 

buyuruyor6tınuz. Ben bu 6Ualln 

kar~ı6ında çok dü.~ündüm ve en 
nihayet itlra~- ı acze mecbur oldum. 

Fakat mademkı bu mühim 6uale 

mufıatab oldum. cevap vermek 
Lazım. 

Beye~endi; 

Bugün kahraman Türk ordularının 

temin ettikleri büyük zaberler 
ne~e6iyle herke6 ı.ıe büWn me6rur ı.ıe 

bütün dünyada Türk 'ün bu yeni ı.ıe 

en büyük harika6ına hayrandı r. 

Ancak 6üngünün temin ettiği 

.ı . 

Beyımı 

Ulusal bağımsıılık ve savaşımımoıın lıolluk getirıci ve verlınli 
olmasının neye batıı oldııtı.nu soruyursunuz. a~n bu 
sorunun ka~ ı soncıa çok dil,undum ve sonunda 

be.cerıksiılitlml/bilm<'lli!iml açıklam~k zorunda ~aldım. 

Fakat m~dem ki ban.ı bu iln~mll soru soruldu, yanıtlamarn 
gere-k. 

8e}'f:{tmdl: 

Bugun kahraman Tu ık ordulinnın salladıkları buvuk 
ıal~rıNin neşestyl<' herkes sevınçll ve bu ı ün dünya da 

Türk'iln bu yeni ve en bUyU~ tıarık.ı~ına hayrandır. 

Ancak ~ımgılnün s~tıadı!l 8~~d utktılara aldanrnayalım. 
Bence bu sava~ımın vrrımll olma"• ~ncak ulusal kultür ve 
ekonomınin gelı$ınesı vesaAlanmasıyla olacaktır efendim, 

muı.ıakkat zateriere a/danmayalım. 

Bence bu mii.cadelenin 6emeredar 

olma6t ancak mtlli ir~an ve lkti6adın 

inki~ab ve temıniyLe olacaktır 

ebendim. 

Ankara 27/9/38 Çar~amba 
Kare6i Mebu6u 

Hôcim Mutıiddin 



KARESi MiLLETVEKiLi 

HASAN BASRi (ÇANTAY) 

BEY 

lı887 Balıkesir - ı964l 

Ilk ve orıaö~renımını Balıkesır'de 

tamamladı Ayrıca Mevlevihane 

Medresesi'nde ögrenim gördu. 

ıgoide ltva tahrıraı kaleminde 

kat ip olarak devlet hizmetine 

gırdi ıgo8'den sonra Nasıhaı. 

Balikesır. Yıld ırım ve Karesı 

gazetelerinde yazılar yazdı 19ı7'de 

Darülhılafe Medresesı nde Türkçe 

ö~reımenli~ı yapmaya başladı. 

191a'de ses adıyla bır gazete 

çıkardı ve Isıarıbu l hı.ikumeııne 

serı eleşıırller yaptı Millı 

Mücadele dönemınde BOyuk lzmır 
Kongresı'ne katı ldı. 1920'de 

Karesi'den mılletvekili seçild ı 

Mecl ıs'in bagıms ız üyelerındendı. 

1923•1e Meclis dışında kalınca 

Ba lıkesir'de ögreımenllk ve 

yazarlık yapmayı sürdurdü 

19ı8'de cınek lıye ayrıldı. Sonraki 

y ıllarda dini. bılimsel ve edeb ı 

çalışmalar yaptı Yayınlanmış çok 

sayıda ı ncclenıesı bulunmaktadır 

Cevap: 

-Necmeddtn Sahtr Beye

Sorduğunuz 6ual bir cümleden. 

bırkaç kelimeden ibaret. Fakat ruh 

ve ma na itibarıyla. o kadar biiyük 

bir kıyınet ve e/ıemmlyetı lıaiı ki ... 

Bu hu6U6taki miltalaatı -verdiğiniz

birkaç kciğıtçığa 6ığdırmak ddeta 

imkdn6ız! 

Sar6ılmaz bir azınin bah~edebileceği 
bir itimad- ı kalb ile kazanılacağına 

mutmain olduğunuz "i6tiklal"imiz 

uğrunda milletin ihtiyar ettlğl bunca 

me6al ve miicôheddtm "öemeredôr" 

olma6ı için her ~eyden evvel milletin 

ahıml- l ruhiye ve içtimaiye6ini 

naıar- ı itibara almak. onun 6amlmi 
duygu tarına h arm et. hakiki 

arzularını tatmin etmek icab eder. 

Her mılletin kendine mah6tı6 

bırtakım içtimaı dü6turları ve 

bunLarı tevlid eden bir taklm ahlaki 

Soıdutunuı ~oıu bh tumc~dPn, bırkaç söıcukı~n oluşma~ıa. 
fakat rutı ve nnlam b~kımından o kad.u bllyU~ bu ıı;!~r v~ 
ön~m ta~ıvoı ki ... bu konud,ıkı ı:orii~lerl •Yerdıgınız 
birkaç kll!ıda sığdırmak neıede~e olanakSUl 

Sar~ılmaz blı kararlılığın baArştayabllecef:ı bir yiJrPk gilv~nıvte 
kaıanılar.a~na lnandrtımz "bat.m<ız"lığımız ugrunda. olusun 
harc.ıdıjı bunca çalı~ma ve sava~ımın ·v~llmtf• olmasıtçin 
hN~eydeo ÖOCP UlUSUn ruhsal ve IOPfumSiiJ durumlarını 
gözlinOne almak, onun IçienliKil duygular na SayEı duymak, 
gerçek ısteklerini doyurnıak gC'r~klr 

Her ulusun kendine llzgu bır ıa~ım toplumsal ılkeler ve 
bunları doturan bir takım ahlak ve ınanç esasları v.ırdır: 
ulusların ıterlem~si vr gelı~m~ anc;ık bu •lk~ ve esMiara 
gostereceklcrı ilı;ıve baglıdır. Bır ulu'u lı~~ka bıı ulu~ın 
ba~langıç llkcleriyle, yabancı esaslarıyla ydneıme~ve 
vııkseltm~v~ çalı~mak hayal kırıklığından başka bır sonuç 
VfffTH-..Z. 

ve ltikadi e6a61an vardır: milletierin 

terakki ve inkı~abı ancak bu de6atir 

ve e6a6ata gö6terecekleri alakalara 

bag/ıdır. Bir mıl/eti ba~ka mılletin 

mebdeleriyle. yabancı dü6turlarıyla 

ıdare etmeye ve yük6eltmeye 

çalt~anların me6ai6l hüHandan 

ba~ka bir netice vermez. 

Milletimizin hü1·rıyetini zayı ederek 

ecnebilerin e6aretine dü~tilğü 

zamanların men~eini tedkık edecek 

olur6ak görürüz ki bu milli belaket 

kendi mebadi ve e6a6atımızı Ihmal 

ederek. ba~ka mılletLerirı pe~ine 

takıldığımız. yabancı milletierin 
mebdeleriyle. telakkileriyle mılleti 

y ürütmek gabletinde bulunduğumuz 

zamandan itibaren ba~Lamı~tır. 

önceleri bikirlerimize ve ruhlanmıza 

mii6tevli olan bu nilbuz- ı 6Uita- ı 

eccinib git9ide bızi ikti6adi zinctrler/e 

bağladı ve nihayet en giUel. en 

miinbit memleketlerimizı büöbütün 

Ulusumuzun öıgllrtOtünO v ıımreı.. yııbanc ların kölelltıne 
dJ4tOıtü zamanlarıo b~tangıcınılnccl<·v~uk olu!$ak, 
gl!rurOı ki bu ulusal feiA~cı kendr ba~lanııı~ flktl~rlmizl ve 
esa~larırmzı boşJavarak başka ulusların ardına t;ıkıldıiJmll, 

vatıııncı du$ların başL:ıngıç llkelrtıyle, anlavışlarıvııı ulusu 
yurOtm~k aymıızlı&ınd.ı bulundulumuz z~mandan 
ba$l.1mıştır. 

öncelerı fikırltıım!ır ~e ruhlaıımızı sararı bu yabancı 
eg4'menl'ğl nofuzu gılJllde b ıl ekonom k lıncirıeııe batiadı 
ve sonunda tn ~Nimlltopraklnrımıtı bOsbOtDn maddl 
ı..oı~rııı altına aldı. K(l(ll koca kıtaları, tilımıeri etimilden 
almakla yctııımedıvc Yil$<Jmım•lfn ıçı ne deavakattı vıı b ll 
dCin yandan kuşatarak gelditim ız yola dotru surnı l~meyc 
bıı$ladı. 

Acaba bu kadar kötuiOiderden, fe!Aketlerdtn. bu k.ıdar acı 
drneylmiNde,sonra hala itlmızde tutlujumuz yolların 
!ooıpıklı~ını avrramaydı:ak, btzl mutluluta ııotDreteo kurwluş 

ıJ:; 



e6aret-i maddiye6i altına aldı. Koca 

koca kıtala rı. iklimLeri elimizden 

almakla da ikti~a etmedi ve harim-i 

ha.>atımaa ayak attı ve bızı dört 

tarauran ihata ederek geldiğimiz 

yola doğru 6Ürnıeye ba~/adı. .. 

Acaba bu kadar muölbetlerden. 

belaketlerden. bu kadar acı 

tecrübelerden öonra hata içımizde 

tuttuğumuz yolların dalaletini ~ark 

etmeyecek. bizi 6aadete en~tiren 

tarik-i hidayeti görmeyecek bir 

6ahib- i akıl var mıdır? Bizim necdt 
ve i 'til d yoLLarımız o kadar barı ı bir 

6Uretıe tecelli etmı~tlr. kı bıraz görür 
gözü, dü~ünür kaba6ı olanlar ıçin 

bunları görmemek. anlamamak 

imkanı yoktur. 

Ferd/er gibi milLetLer de dü~tükleri 

yerden kalkar. Biz de nereden 6aptı 

itıek oradan (Hak Yolu)na rücu 
etmeliyiz. Kazanmak için 

uğra~tığımı;: hürri.vet ve iMikleili 

yolunu c&rmry~ek akıl sahıbl biri var mıdırl Bızim kurtuluş 
ve yükselme yoUarım ız o kadar belrgJn bır b ~im de ortava 
çıl.mışt,r 1<.1, bıraı gorur g!5zu, dü~tınur kafa5ı olanlar ıçın 
bunl.ırı &örmemcl<. nnt~mamak olanatı yoktur 

Bireyler gobl ulu~lar da du~tukl~rl yerde kalkar. Boz de 
nereden saptıı~k.onıd~n (Hak Yolu) na dbnmelıyız. 
Kazanmak ıçin uğraştJ!ımoz llzgilrl!il< va biıAım~ızlıtı yalnız 
m~dı!e Vt> ekonomiden ol~uyor 5ayıp da dllşGnce ve mar11:ıvi 
baaımsızlıftımuı ~avsııklayacak olursıık bOtun bu savu~ırmn 
bo~a g-ıd«etine h ıç kımsenın ku~ku!.u olmasın •. 

Ool~yısoylıı "Batımsıılık sav:ışımomıtın VNimll" otma~ı için. 
line e tbejlımsızlıjı) kapsamlı ve g~rçek anlamıyla ~avramak 
gerekır. Bıı bir kere yabancıların maddi, manevı, ekonom ılk, 
dlişu~ı. toplumsal, hukuksal nCıtuz v~ egt.>menliklerirıd~n 

yakamızı Jc.urtardıktan sonr.ı. billUn kurumlar mızr ve 
yasalıınmr:ı kendı tıaştanco' llkelı!r mlze vt> esaslorımııa 
göre dUzenlememlz zorunludur. 

yalnız maddiyat ve ikti6adiyattan 

ibaret telakki edip de bikri ve 

manevi i6tikla/imizi ihmal edecek 

olur6ak bütün bu mücahedatın heba 

olup gideceğine hiç klmöenin ~üphe61 

olmaAın ... 

Binaenaleyh "İ6tiklal 
mücalıedemizin 6emeredar" o/ma6t 

tçın evvela (16tikla/)i ~dmil ve hakiki 

mana6ıyla telakki etmek lcap eder. 
Biz biı· kere ecnebilerin maddi, 

manevi. ikti6adi. &;krl. içttmai, 

hukuki nütuz ve öultalarından 

yakamızı kurtardıktan 6onra biltün 

müeö6e6at ve kauanlnimizi kendi 

mebadı ue e6a6atımıza göre tanzim 
etmek zaruridir. 

Mll/etimiz bir (i6lam) heyet-i 

içtimaiye6i olmak itibarıyla onun 
ruhunda ve kalbinde ya~ayan 

itikadi ve ahlaki eAa6Lardan 

müteuellid (lçtimaiyat)ı ue bundan 

muktebe6 (6iya6iyat)ı vardır. 

Ulu~umuiUn blı Isiilm toplumu olma.~ı bakımından onun 

ruhunda, yüre~ındE! yaşayan nanç VP. ahlak esaslaı ndan 
doğmuş toplumsaıııtı ve buna ddyanan 'ıyas.ılhfıı vardır. 
D~l;ıyı~ıyla. bu toplumun hOkümetl her konuda bu ilk~> v~ 
es.ıslara göre oluşup i~lerl dDzenlem~dıkçe, hiçbir kurtuluş 
çarcsı umulamaz. Ger~ek ve tam anlamıyla bor Isiilmlık 
lıukumeti ktırıııak gtreklıdıı. 

Halk k~ndı kutsal esaslarını yaptırımsız ve boş bııakıldıtını. 
teıslne vabancı başlangıç Ilke lerinin, anlayf$1arının. yabancı 
vasalarının geçcrlltı.ııuldu~unu ı:ordukçc hılklimete ve 
mahk.rmııl~re ytlre~inl batlamıvor Bu nedenle. arndJkl 
nefretıeşmıı uçuıumlaıt gıttıkçe dıırınl~~ıyor. Yilz yıldır kl bu 
karışıkhk ve kargn~ su rup gıdıyor. 

T,ınrımaı diye di!VIet yapı~onda yapılı~ ışlem hiçbir fayda 
vermemiş, r~rslne mlltlıiş ratariara yol açmışıır M~şruılyP.I 

sOya bOtan dertl'!lt' çarıı alacaklı. O da nP. yazık kl, aynı 
yanh~ anlayıştan kurtul.ımadı Kurtulrn.ık ~yle dursun, 

Binaenaleytı bu heyet- i içttmaiyenin 
hükümeti her lıU6U61a bu deAatir ve 

e6a6ata göre te~ekkül ve tanzim i 
umur etmedikçe hiçbir çare-l 

6elamet ümit edilemez. Hakiki ve 

tam manaöıyla bir (hükümet-i 

lölamiye) te~kili lazımdır. 

Halk kendi eöa6at-ı mukaddeöe6int 
müeyyide6iz ue muattal kaldığını. 
bllakl6 ecnebi mebdelerinl n. 
telakkiLerinın. ecnebi kanunlarının 

muta tutu/duğunu sördükçe 

hükümete ve mahkemelere kar~ı 

kalbini baglamıyor. Bu 6ebep/e 

aradaki m ii na~eret uçurum ları 
gittikçe derinle~iyor. Bir aaırdır ki bu 

ke~meke~ ve tezebzilb devam ediyor. 

(Tanzimat) diye bünye-i devlette 

yapılan ameliye hiçbir ~ayda 

uermemi~. bilaki6 müthi~ mazarratı 

mucib olmu~tur. (Me~rutiyet) güya 
bütün dert/ere çare6aı olacaktı . O 
da maaleöe~ aynı Aaklm zihniyetten 

blrço~ konularda toplumumuzun kutsal esası.mna aykııı bir 
davranı, bıçımooı bc.nlmsemekt•n çekınmedl. Bllylcllk!n 
ulusal gelenekler mızl altu~t ~llL Aynı toplumsalhastalık 

daha kronlkle>ımiş bır biCimdc BMM'rıln omuztoıma yu Idrndi 

Iki yıldır $ll rm~ kı~ olan bu batımsızlık savıı~ımı ·inşallah· 
du~manların maddi ktll~lı&ıne dilşnıemeyı sa#layacaktır 
Faluıl sorun bununla bltmeycc~l(, ulusu gerileme v~ çllkfi$e 
sarOkiPycn toplumsal haMalık sa~ıUılmı~ olnıay.ı.caktır 

BltJCr\cktco savaşımımı11 bolluk geıırıtl ve verımli ~ıtmak 
sliycırsak. ulusal i~eme saygıgosmrecck vr> onun uvorınca 
dJvranaaıksak, butOn devlet yasa·~ kururıılarını,ls13mlık 
csa~ları içtnd~ dUzenlem•k ve olu$turmak ke511ı 
zoruolulugunda bulundu~umuzu hıçbır ıaman hatordan 
çıkarmamalıyıl. 

Ulusun ısledıil gerçek devrım budur ve l>u gC!r~kleşlnceve 
deRin rnemlcl<ctımbdeki toplumsal•c sıya~al bunalım surüp 



kurtulamadı. Kurtulmak 4öyle 
dw·6un. birçok hU6UMtta heyet-i 

içtimaiyemizin e6a6at -ı 

mukadde6e6ine mugaytr bir tarz-ı 

hareket ihtiyar etmekten çekinmedi. 

Bıı 6Uretle (ananat-t mllllye)mizı zir 
ü zeber eyledi. Aynı maraz- ı içtimai 

daha müzmin bir halde (Büyük 

Millet Mecti60nin omuzLarına 

yüklendi. .. 

İki 6enedir devam etmekte olan bu 

i6tiklal miica/ıede6i -in~alla/ı

dü~manların e6aret-i maddiye6ine 
dü~memeyl temin edecektir. fakat 

meöele bununla bitmeyecek. milleti 
inhitat ve 6ukuta 6ürükleyen maraz
ı içtimai tedavi edilmi~ 

olmayacaktır. 

Bız eğer haklkaten mücahedemizi 

"~eyiıda r ve 6emeredar·· etmek 
i6tiyor6ak irade-i miltiyeye lıümıet 

ve mutavaat eder6ek, bütün kavanin 

ve mile66e6at-ı devleti , e6a6aH 

gıdec~klir. <;ünkO esas sorun çözulm~dıUensonra ayırolıda 
ne denli Jyrl..ştlrmeve .kllil:l$ılsa yin~> kıutulu~a cmıevP 
olandk vokıur 

Onun ıçındır ki. benım kanımca, ulusu ırenki..ŞI••m~kten 
ba~ka bır şey oım.ıv.tn bu yanlış antavı~lara son veı~rel< 
MllslUmanlık e~aslaırna s.antrnamız V<! O yolla uııısu ilerlemo 

Vt' gelı~me yolunda ViJrO!meye çıılışmamız gerekir. 

Bunu yapmadıkça s;ıvaşımımızdan bır bolluk getorıcılık ve 

vNimlilik bekleınrf boşunadır. SütUn lvpraklatrmrz serı 
alrnsın, hatta daha ilerilrıe gldllsın, bu ~as sorun 
çö10lm~dıkçe ulus Için kurtuluş yoktur Ayrır karga,.., nvnı 
nelrelleşme, avnı manevi ~narsr slirup grdeukıır. 

Ha~ Yolu güne~ gl bl kar~rmıtda görUnmekltodir. Bollul. ve 
mutluluk ancak oradadır. Kurtuluş Tanrı'ya uyrukluk 

edenlrredır. 

Bl(astm ı9ıı 

f6lamiye dalret.inde tanzim ve te9kil 
etmek mecburiyet-i katiyeMnde 

bıı/unduğumuzu hiçbir zaman 

lıatırdan çıkarmamalıyız. 

Milletin aı-zu ettiği (inkılab- r hakiki) 

budur ve bu ha6ıl otuncaya kadar 
memleketimizdeki bulıran-ı içtimai 

ve 6iyat.i devam edip gidecektir. 

Çünkü: C6a6 me6ele halteditmedikten 
60nra teberruatta ne kadar Mlahata 

kalkt9tl60 yine belah hu6ulüne 

imkan yoktur. 

Onun ıçindlr ki benim kanaatime 
göre - milleti (brenkle~tırmek)ten 

ba~ka bir 4ey olmayan bu 6akim 

zihniyetiere nıha.yet vererek 
(Mü6lümarılık) e6a6/arma 

6anlmamız ve o 6uretle milleti rah- ı 

terakki ve tekcimülde yürütmeye 

çalı~mamız lcap eder. 

Bunu yapmadıkça mücahedemizden 

bir beyiz ve 6emere beklemek abe6tir. 

-'ı/-

Bütün memleketlerimiz i6tırdcid 
edıl6ın. hatta dalla ilerilere gidil6in: 

bu e6a6 me6ele halledılmedikçe 
millet ıçin çare-i belah yoktur. Aynı 

ke~make~. aynı münaberet. aynı 
tevza yı manevi devam edip 

gidecektir. 

(HakYolu) güne~ gibi kar~ımızda 
tecelli etmektedir. Feyiz ve 6aadet 

ancak oradadır. Ve'6-6elam ald min 
ettebea el-Hüda. 

Ankara- 8 Te~rinl&ani 1337 
Kare&i mebu&larmdan 

H.Bcurl c 
~ 

ı: 

"' 
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KARESi MiLLETVEKiLi 

İBRAHiM (YÖRÜK) BEY 

lı877 Balıkesir - ı96ol 

Balıkesır 'de ıdadıyi bııırdı Buyıık 

ıoprak sahıbl bır ailenın 

çocuguydu Tarım ve ıınırt>tl(• 

meşgul oldu Yorcnın ışgale 

ugraması üzerıne Mılli 

Mucadele'ye kauldı ll Balıkesır 
Kongresi'nde yer aldı ı9zo 'dc 

Kcırc:.ı 'dcn mılleıvekılı serıldı 

Meclıs'e katılmadan onre Mıllı 

Mlıcadelıc> karşııı çeıelt'r 

tanılından yakalanarilk 

Yunanlılara teslim edıldı IC).!ı 'de 

kaçnrak ~nkara'ya geldı Mcclıs' ın 

ba~ımsız uvelerındendı ıqzJ'te 

Ncclıs dışında kalınca Balıkcsfr'e 

döndu ve tarımla ugraşmayı 

surdurdu. ı93o'da CHP'nın 

Ballkesır merkez ılçe başkanı oldu 

193ı 'dc Balıkcsır'den mıtleıvekılı 

seçıldı. 193ı;' ıc mılletvt'kıllı~ı ~ona 

erınce eskı işının başına döndti 

Cevap: 

Ucwl i ziraatimizin t6Lahına. 
maarıbin terakki ve teali6i için 
bevkalade germi verilme6ine 

verılecek imtl_yazatta milli hukukun 
tercıh ve ıeminine. umur-ı milletin 

mun6ıb ve muktedir ellere tevdıine 

r:abe6te bulundusu kanaatinde.}im. 

Ankara: 23 Şubat 338 
Kare6t M ebu6u 

fbrahim Cevdet 

Tanm ylinırmtcrlmlıln danıııımesln~ e!ltlmln ılerlemeslncı 
w yükselmesine son dtrece 5ıcaklık (~nem) verıtmeslne, 
tanınacak ayrıralıklarda ulusal tıakların veıtlcnmeslne '"' 
satı ınma5ına, ulus ı~l•rının rn~allı ve aüclü rllert 
buakılm.ısına IM!lı oldulu kanısındayım. 

~3 Şubcıı 1922 



KARESi MiLLETVEKiLi 

KAZlM (ÖZALP) PAŞA 
lı88ı Köprülü - ı968l 

ı9oı'dl• Harp Okulu'nu plyade 
ıegmen rıııht•sıylc brıırcrC'k kurmay 
sınıfına ayrıldı ı9o;'ıe kurmay 
yüzbaşı olarak mezun oldu Çeşıtli 

askerı görl•vlerdt• bulundu Jı Mart 
Ayaklanmasında Hareket Ordusu'yla 
ı~ıanbul'a geldı. Balkan Savaşı ve 
Bırıncı Dunya Savaşı 'na katıldı. 

ı9r4' ıl' bınbaşı, 19ıı;'ıe yarbay. 
ıgıidc albııyfı~a yukseldı. 

Muıarektn ın ıleınından sonra 
Şarköy'de ttımen kumcındrınlrgına 

aı;ıııdr lzınlı olarcık lzınır'de 

bulundu~u sırııda Bıılıkesır 

Kongresı 'nın duzcnlenmesını ~agladı. 

1919'da He~eı-ı ıernsılıye kararıyla 
Kuzey Cephesı Koınuıanlıgı 'na 

atandı . Anıavur ayaklanmasını 

baı;ıırdı . ı9ıo'de Karesi'den 
mıl l eıvekili seçildi . Birıncı Grup 
üyes ıyd ı Kolordu komutanı olarak 
Sakarya Savaşı 'na kııırldı. ı9ıı'de 

ıumgenera l lıge yukseldı . Donem 
ıçınde Mıll ı Mudafaa Vekıllıgı 
görevinde bulundu ı9~ı'de 

korgenerallıge yukseldı . 1923' ıe 

Karesı'dcn yt•nıden nıılleıvekıli 

seçildı 1923'tc Mıllı Mudafaa Vekılı , 

1914 ' ıe TBMM Brışkanı scçıld ı 

1 9ı6'da orgl'nernllıge yukseldı 

ıqı7'de askcr l ikıt•n emekliye ayrı ldı . 

ıqı7'den ıgc;4'e kadar Balıkesır'den 
aralıksız mılleıvckılı seçı/dı . Meclis 
Başkanlıgı gorevlnı ı93:;'e kadar 
surdurdu ı935 - ı938 arasında 

yenıden Mılli Savunma Bakanlı~ı 
yapıı. Kurtuluş S;ıvaşı anıları 

yayınlanmıştır. 

Cevap: 

Daımi ve kuvvetli bir ordu_va 
mütevakkıttır 

Ankara 23/3/38 
Kare6i Mebu6u 

Müda~aa-i Milliye Vekili 
Kazını 

r . ......,../,_; 
4 ..;:.., « '<N'<I<'< ·";A:,, 

Sürekli ve cnçı bır orduya bal dır 

:IJJ.IfiZZ 

·ı 

ı 
1 
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KARESi MiLLETVEKiLi 

MEHMET VEHBi (SOLAK) 

BEY 
lı88ı Balık~ir - 1948! 

Ilk ve ortaogrcnımını Balıkesır"de 

taınamladıktnn sonra btanbul'n 

geldı H' 1906'da t-1ulkıye 
Mektcbı'nı bıılrdı Aynı yıl 

Bursa'da rnaı~eı nıernurluguna 

atanarak devlet hızmeııne gırdı . 

ı9o9'dn Bala. ıl}ıo 'dn Nnzınıtye. 

ıqıo'd<ı Çıırsancak 

Kayınakanılı~ı ·na atandı . ıqıı'de 

Meclıs·ı Mebusan'ın ıkincı 

doncmlm' 1\arcsı'dcn nıillcıvckılı 

se\·ıldl Meclıs'ııı feshı uzerınc 

19ı3'ıe Eskışehır Kaymakamlıgı'na 

atıındı 191.4' ıe Medıs-I Mebusan'ın 

uçuncu donemıne Karesı'den 

milletvekili scçıldı. ı9ı8 'de dönem 

sona erince Karahısar- ı Sahıp 

Mutasarrını~ı'na atandı . Bır yıl 

sonra Çnıalca Muıasarrıfı oldu . Bir 

.;ure sonra Istanbul hukumetınce 

görcvınden alınınca Balıkeslr'e 

döndu Balıkesır Kongrelerı'ne 

katıldı ıgıo de Kan•sı'den 

nılllctvekılı seçlldı . Bırıncı Grup 

uyesıydı. londra Konferansı 'na 

katılan heyette yer aldı Maarif 

Vekıl l ı~ı yaptı. ı92l'te Karesı 'den 

yE.>ntden mille tvekllı seçildi . 

ıqıide Meclıs dışında kalınca 

Balıkesır'e dondu. ı9ı8'de 

mıeklıye ayrıldı ı930'da Serbest 

Cumhurıyet Fırkası 'nın, ı946'da 

Demokrat Partı'nın BalıkE.•sır ıl 

örgutlerının kurulmasında faal rol 
oynadı . 

Cevap: 

/~ı ehlıne. mılletin ltaklwıı kendine 
verme) e 

24 Sa&erü 'L-hayr 34 ı 26 Te~ rinievvel 

337 
Büyük MilLet Mecliai'nde 
Kareai azaamdan 
Mehmet Vehbi 

4.-. 

1$1 uzmanı na, u un akk.nı kendıne vermeye 

:ı6 Ekim J92J 



KARS MiLLETVEKiLi 

ALi RıZA (ATAMAN) BEY 

lı884 Kasızman (Kars)- 1953l 

lıkokulu bı tırdıkten sonr;ı 

babasının anızısınde uırımla 

ugraşmaya başl;ıdı . Karkasy;ı 'da 

Çar yoneıımıne karşı 

faalıyetlerınden dolayı 1914' 1e 

Sıbırya'ya suruldu 1917 

Devnmı'nden sorır;ı gerı döndu 

ı9ı8'de Kars' ın Turkıye'ye 

kanlmasından sonra, burada 

kurulan Geçıcı Gtıncy Baıı Kafkits 

Hükümeti'nde Dtıhlllye Vekılllgı'nı 

iistlendı ı9ıı'de Kars'tan 

m ı llcıvekflı seçıldı . Meclis'ın 

bajlımsız uyelerındrrıdı ı9ıj'ıc 

Meclıs dışında kalınca Kars'a 

döndu ve tarım ve ııcareılc 

ugraşarak yrışamını surdurdu 

Cevap: 

Kazanılacak olan milli i6tikliil 

miicalledemızin beyızdar ve 
6emeredar olabilme6i ancak ve 

ancak yirminci a6rın ıcabatma 
rıayetle mi/lıyete ve yegane çare-l 

hala6 rehberımız olacak olan Ilim 
irbana doğru yürümeye 

mütevakkı~ır. 

Ankara 
tB Mart 38 
Kar6 Mebu.su 

Ali Rıza 

Kaıanılacıık olan ulu~ı batımsuı k savalımımııın bolluk 
ge!lrlcl ve vtrımli olabılmcsl ancak Vt! ancak. vlrm ncı yllryılı 
ı:er~kı..,lne uyarak ulu$Clllıf:a ve tek kııılııluş yotı:a-.tıır cımız 
cııauık olan bilim ve kGIIDrr doaru yiJrUmcy< ba~lıdır. 

JB Mort 19:t:t 

-

241 



KARS MiLLETVEKiLi 

CAViT (ERDEL) BEY 

ı9oı'de Harp Okulu'nu pıynde 
a·gınen ru ı bcsıyle bitın'rl·k 

kurma~· sınıfına ayrıldı 1905'tl' 

yuzb.ı~ı rutbcsıyle Harp 

Ak.ıdemısı'nden mezun oldu. 

19ı.ı'de bınbaşılı~a yukseldı 

Bırıncı Dunya Savaşı 'nda çeşitiı 

bırlıklerı yöneııı . 19ı6'da ycırl>ay 

oldu. ıqıı 'de albuy oldu 19ıı'de 

1\ars Müstahkem l"'c\ kı 

Kumandanı ıken Kars' ıan 

rııılleıvekılı sı.>çıldı Bırırın Grup 

uyesiydı ı923'1e Meclıs dışında 

kalınca askerı gorevıne döndu 

ı927'de ıumgenerallıge yukseldı. 

1933'te Askerı Yargıtay Üyelı~ı'ne 
atandı. Aynı yıl ıçınde öldıı 

Cevap: 

Ankara 

26 Te~rinievvel 337 

Kazanılacak olan milli i6tıklcil 

mücdhedemızın beyizdar ve 

6emeredar olma6ı 

Şimdiden azam/ gayretle ça lı~ıla rak 

maaribin ıamımine ve mevcut rical 
ile e6hab-ı ilm ıl lr~anm ~ah6i 

asrdzdan 6a/ım olarak aıimkdrcine 
çalı~malarına mütevakkıbtır. 

Büyük Millet Meclk\l 'nde 
Kar6 Mebu6u 
trkôn-t harp Miralayı 
Cavid 

_..~;.J"~'J~ ~ "', ·.~~~ ~ 

.. ~. ~ '., .. _;. -~~ 

K.'! ranılacak olan ulusal batımsulık savaşımımııın boliLk 
getiıki ~ro verlmfı olması. Şlmd•den en bUvil~ bir gayrcıre 
<niı,ılarak P8ıtımın yayaınl.l~Hnlm•sına ve varolan d(!Ylrl 
buy~~lerlyle blllm ve kOliDr sahıbı kl~flerln kl~lsel 
ama11ardan arınmı~ olar~k aılml~ çalışmalarına baAiıdır. 

:~6 c•ım 19:11 



KARS MiLLETVEKiLi 

F AH RETTİN (ERDOGAN) 

BEY 
lı874 Divrigi (Sivas) - 1958! 

Dlvrıgı Rüşuyesı 'ni bıtırdıkten 

sonra Istanbul'da tıcareıle 

ugraşan anıcasının yanına jjeld ı . 

Bulgarıstan ve Romanya'da 

Turklerı mıllıyeıçı görüşler 

etrafı nda toplamaya çalıştı . 

ı 897de Sarıkanıış'a yerleşıl 

Faalıyeı lerını burada surdurdu 

Baıum'da Ermenılerce ynkalandı 

ve Orenburg'a süruldü. ı 9ı7 

Dcvrınıı'nden sonra Kars a döndu 

Mütareke'den sonra Kars'ta 

kurulan Milli Şura Hukuıneıi'nırı 

Başkanı oldu. Kurulmasına 

öncülük eııı~ı Güneybatı Kafkas 

Cumhurıyeti'n ın Harıcıye 

vekı llıg ı nı ustlendı. Kars'ın 

Türkıye'ye katılmasından sonra 

t 9ıı'de Kars'tan mllletvekil ı 

seçıldi . Bırınc ı Grup uycsıyd ı 

ı 9ı3'ıe Meclıs dışında kalınca 

Kars'a dönerek tıcareı le 

u~raşnıay ı surdurdu. 1937'de 

Ankara'ya yerl eşti. 

Cevap: 

Ankara 
2ı/3/38 

ı -Türkiye Büyük Millet Mecltt.l 
hükümetinin idaret.inde bulunan 
Miit.lümanları hiçbir cint. meılıep 
tetr ik etmeyerek tevhid-i ebkar etmek 
Lazımdır. 

2 -Halkın üzerinden zulmün izalet.i 
adaletin 1evzii 

3 -Bütün memleketlerde kanunun 
hdkim olmat.ı 

4-Kanun hitabında hareket eden 
bllumum memurin-i mülkiye ve 
at.keriyenın bıla merhamet müddet- i 
ömründe memurıyetine Ilitam 
verı/erek ve6ika6ına ~erh, kendlt.ıne 

(damga) vurulmat.ı. Zira vazibe6inde 
t.uiit.timal edenler halk araömda 
malum olt.un. Zirajaponlar bu 
kanun üzere t.uii6timalin önünil 
almı~lar ve bu Damga Kanımunu 
Kur'an 'dan it.tihrac eylemi~lerdir. 

s-Vatan menüaatini bırakıp ~aht.i 

ı· TBMM hukOmcıinln yön~ı·mınde bulun~ n MuslJınanıarın 

h•1blr cm~ (ırk) w m~zh•p ayrım• yapılm~dan fikir blrll!lnf.' 

getirlimesi gerekUdir. 

ı H~lkın DstOnde zulmün kaldırılması, adal~tın d;ığ•lıtması 

'3· Bütilıt memleketlerde yas.:ınıo egemen olmruı 

4• Yasaya aykırı davranan bOııln ı;lvil ve asker ~.amıı 
gorrvlllerının ıncrhameı edılml.'den ömürboyu gorı:ıvlne son 
vtrileıek. btlgelerlne f.ıyıt dü~ulmesi, kend sone damga 
vurulması. ÇUnkO Japonlar bu vasayla volsutıutun önünü 
aımı~ıar ve bu damgalama yasasınıKuran'dan çıkarmı~tardıı 

s• Vatanın çıkarını bırakıp kiş~eı çıkar p~ınde ko~ nlar 
ararnııdon çıkmalıdırlar. 

6· BOtUn ulusta ba~ımsıılık lilri do~mu~ıur. Hiçbir vak•t bu 

fikir iltmer ve ışıklı yanı sönmP.l 

menbaat pe~inde ko~anlar 
aramızdan çıkmalıdırlar. 

6-Bütiin millette it.tiklal Mkrı 
doğmu~tur. Hiçbir vakit bu bıkir 
ölmez ve nur/u tarabı t.önmez. 

7-Büyük Millet Mec/Uıi'nde bulunan 
azalarm umumi bir bikirde olarak 
kar~ımııda bir dü~man görmek azmi 
imanı ile dü~manm ımhat.ına 
atılmak. 

8-Dü~manı vatandan attıktan 6onra 
harbe nihayet vermek memleketi 
iktit.adı bir memleket yapmak. 

9-l:ğer umum millet bu 6ekiz madde 
azerinde ebkcirını tevhid eder it.e 
ingiliz t.iyat.eti kar~ımıı.da dağlar 
kadar olt.a da bile mutlak 
devrilecektir. 

(lummetü 'r -rtcal tak la u 'l cibal) 
mebhumunca buna ıman ve ilikadım 
kavidir. 

Kar6 Mebu.su 
Fahreddin 

j> .. ..;}_rJ ~ J~r J-;.! 
;/.rr~ ~),;;.;~( ~/_;,~ 
~4-.vV.bı ':1~ v-v~.,.~;~ 

/ . . 
cA.,/ ~~"' •ı,..;.:;.,; 

.; . .... .......... , . 
. "'ı:z-·r ~; -L.,;;,~:ı.-,./~ 

l.tt .. • 1 
"':' _;.J ~,.ı_: i - ... :J~ LV: .. 

AJ ! . · .1'. . . / n ....-
~ ~ -: r• t.e.> ı ,;rv ..e. --: , 

~~i ~-~;,4,-~ ;:-_, .: ... :p .. fr _!.. 

V. 1:-..41' ..(.ı_.._, ...J';, ı 
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.-,(~--n .Jfo 1 
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7• BMM üyelerinin orı.1k bır fikırde olMak l<llı$ımızdıı lı r 
du$man görmtk kararlılık ve nancıylıı duşmanı:ı 

yııkl.'dllmeslne aıııması. 

8· Olişmanı mfmlekeıı ~n attıl.tao sonra savaşa son verme~. 
mrmlektll ekonomik bır memtekel yapmak. 

9· Eter butOn ulus bu sekız madde OsUinde dG$0nteleıinı 
blrleşllrfrsl!.lnglltz siyaseti karştmızda da~ lar kadar da olsa 
mutlaka ısevrlleteklıı. (Suyuk.lerln (lll~ması daeıar devlrır) 
deyi~ı uyar• nca buna ınantım satlamdır. 
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KASTAMONU 

MiLLETVEKili 

ABDÜLKADiR KEMALi 

(ÖGÜTÇÜ) BEY 

l ı889 Osmaniye - 1949! 

ı9ız'de Hukuk f'lckı~bı 'nden mezun 
oldu ı9ı3'te oncc savcı yardımcısı 
olarak Sıın ' ıe. ardından savcı 

olarak Basra'ya atandı . ı9ı8 'de 

Kırınasıı Kaymakarnlıgı'nn atandı. 

19ı9'da Kastamonu Bıda)et 
M<ıhkemesi Savcılı~ı 'na <ıtnndı . Bu 
görevındeyken Kastcıınomı'd,ııı 

nıılletvekılı seçı ld ı . Mrclıs'ın 

b;1gımsız uyeh:rındendı . Doneın 

t~'tnde Pozantı Isııkiiii Mahkt>nıesı 

Başkanlıgı ve kısa bır sure Adlıye 
Veklllıgı gorevierinde bulundu 
19ı4'ıe Toksoz ad ıyla bır gazete 
rıkardı ve Mudafaa-ı Umumıye 
Fırkası adıyla bir parıı kurmaya 
çalıştı. Ancak ızın alanıaclı . 192c;' ıc 

Toksöz'deki yazıinnndan dolayı 6 
ııy hapıs cezasına çnrptırıldı . Şeyh 

Saıı ısyanının ertesınde Elıızıg'da 

Şark btıklal Mahkenıesı'nde 

yargılandıysa da suçsuz bulundu 
ı93o'da Ahalı ısımlı bır gazete 
çıkardı ve Ahalı Cumhurıyet Fırkası 
c~dıyla bır partı kurdu Kendısr ve 
pnrtısı hakkında soruşturma 

açı lınca Sur ıye'ye kaçtı. Dokuz yıla 
yakın bır sure yurt dışırı dtı 

kaldıktan sonra 1939'da Türkıye'ye 

döndu. Kısa bır süre Bergama'da 
hakıınlık yaptı. 194o'ıan sonra 
yaşamını avukatlık ynparak 
surdürdu. 

Cevap: 

Çinltierin bır darb " ı meöeli varmı~: 

"Herke6 kendi evının önünü 6üpür6e 

memleket temız olur." 

Bu darb·ı meöeli biiten kabul e 

tmemiz lazımdır ki: beyizler. 

6emereter na6ib olabile. 

Ankara: 23 Te~rinlevvel 337 

Kaötamonu Mebu6u 

Abdülkadir Kemali 

. 
~p 

t~~ 

Çlnlıler rı b ı atasözD varmı$• 

"Herkes ~endı evinın önOnD sOııursı! m~mleket ıemız olur 

Bu ata5otunU ~dımsrl o~ırak kabul etmf.'mııgerektr kı, 

bolluk lar, verımler oldullsln. 

.:13 EAim ı 9.:ıı 



KASTAMONU 

MiLLETVEKili 

MEHMET BESİM 

(F AZUOGLU) BEY 

lı878 Kastamonu - •9JOI 

ögrcnım durumu hakkında bılgı 

yoktur. Ikıncı Mcşrutıyct'ın 

ıf;ınından sonra Kastamonu'da 

lıtth;ıı ve Terakkı'nın yayın organı 

olan Koroglu gnzctesının yrı1.ı 

ışlerı mudurlugunu üstlendı Daha 

sonra Istanbul'da Mcclıs· ı 

Mcbusan'da memur olarak 

çalışmaya başladı . Medıs-ı 

Mcbusan'ın son donemme 

Kilstarnonu'dan mılleıvckıll 

scçildı . Ikıncı Grup'un kurucuları 

ar,ısında yer aldı . ı9z3'te Mcclıs 

dışında kalınca Kcıs1amonu'ya 

dôndu 

Cevap: 

Bugünkü mücalıedemiz netıce6inde 

kazanacasımız ~eJ. milli i6tildcil 

değil. ancak milli lıudut olacaktır. 

Ctrab- ı vatanda .}'alnız 6iya6i bir 

çerçevenin )inninci a6ırdakı mana6ı 

milli i6tıklalin tamamen makıi6u 

olmak ıLıere "milli lıayal"dlr. 

Na-kabil -i red ve inkar bir hakikattır 

ki milli i6tiklcil mılcahede6i , milli 

ırban ve alıtak miiccihede6ınden. 

mil/ı ikti6at mücalıede6inden 

ibarettir. 

Bizde daıma olduğu vedaıma 

gordüğümüz veriılle maddi ve 

manevı kuvci }ı umumiye.vi keyib ve 

arzu.va pe~ke~ etme)ecek ve onu 

milletten ıbnret olan umumi ~irketin 

varlık 6ermaye6i gibi kıt.kanacak ve 

bö)lece pı~valarımızı hürrıyet ve 

adalet mebhumlarına lıiirmet 

lıududundan lnhıraba gayr ı kadir 

Bug nk QVa~ııııımız son cu da b.ıanacatımıı il')'. u usa! 

ba!Jınsızl k dr! L ancak 1 s t1ar ollcııkı r 

Vatan çevr~ nde yalnız sıvasat b r çe ç~n n yt:ın no 

yQıytldakl unlamıı.ııus.l b~tımsıılıtın tam k r,ııı olmalı. 

Ozrre "ulusal hayal"dlr 

Yed~ n.ı1111yacak bir ııerçrlttı ki. u usal ba k ~ım , 

ulusal k:.ltOr ve ahl~k sava~m ndan, ulusal ekonomi 

savaşımından ba$kıı bir il'f dej Idır. 

Blzd~ hNzaman ottlutu ve htr zaman gordügunıuz ıJzcre, 

rnaddl ve ıııan~ genel gO(Ieıl keyif ve ısıete p~k~ 
<ekııı~tk ve ont.m ulusal başka bir $CV olmayan genel 

$lıkrt n v.ırl k sermay1!SI &~b• kısbnacak ve b6y1ece 
ba~ımrzdakllerl 4zgDrluk ve adal~t kııvrıımtanna saygı 
gösterm~ıw•n saptıramayacak bır uıusdııopluıuk ~fı$tlrmek 

ıc n ulusal kültUr ve ~tıı ın kurulabi1ıııelı ve ~lusııl kişilik 

oiUlturubb tmelıdır. 

kılarak bir he}et- i milliye 

yeti~tirmek için milli irban ve terbiJe 

te6i6 ve milli 6eci}c te~kıl 

edilebilmelıdir 

Mılli 16tiklal mücaltede6i terkibinden 

benim anladığım mazmun budur. 

Binaenale)h henii::. mevzuundan bile 

çok uzak olduğumuzu itıraf" e.}'lemek 

mecbur(vetınde bulunduğu bu 

6ualin cevabını ı:erme.}e vıcdanen 

muktedır değilim . 

Ankara 6 Kanunuevvel 37 

Ka~tamonu mebu6u 

Fazlaade Be6im 

Ulu ' batı ızbk uvaşnn lll aıııasından be arılad t m 

anlam budur ~ he kon dan e çok ı.ızak 

o u&umı.-ııı ral ey!mrt zorunda b fund tu ı bu 

sorunun yan vermeye vlcdanCI yııter1 cıetıl m. 

6Arolıkı921 
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KASTAMONU 

MiLLETVEKiLi 

SUAT (SOYER) BEY 

lı879 hmır - 1942) 

Ilk ve orıaöğrenımını lzmır'de 

tamamladıkran sonra lsranbul 'a 

geldı ve ıçoz'de Tıbblye 

Mekrebı'nı bırırdı. Aynı yıl ıçınde 

Keskin Beledıye Tabipliğı 'ne 

atandı . ıgıo'a kadar Urgup, 

Safranbolu, Nı~de ve Konya'da 

belediye ıabibı olarak görev 

yaptıktım sonra Usktu.lar Sıhhıye 

MLifettişli~ı 'ne getırildı. ı9ıı'dc 

aynı görevle önce Yemen 

ardından Cezayır-ı Bahr· ı Sefıd 'e 

~önderıldı. Adaların ltalyanlaı·ca 

Işgal! üzerıne tutuklanarak 

lralya'ya göruruldu. ıqıfre serbest 

kalınca yurda döndü ve 

Kasıaınonu ve Bolu Hastaneleri ve 

Gezıcı Sağlık Kurulları Genel 

Miıfeırışı oldu. ıgı8'de Kastamonu 

Sağlık Müdurlügu gqrevıne atandı . 

ıgıg'da Damar Ferıı Paşa 

hükumetınce görevınden alındı . 

Meclis- ı Mebusan'ın son dönemine 

Kastamonu'dan millervekilı 

seçıldı. Meclis'in çalışmalarına ara 

vermesı üzerıne Ankara'ya 

geçerek TBM!VI'ye katıldı . Bırıncı 

Grup üyesiydı. ıqıfte Meclis 

dışında kaldı ve lzmır'de serbest 

llekımlık yapmaya başladı. 193ı 'de 

Kasıarnonu'dan yenıden 

mılleıvekılı seçıldi 1935'ten sonra 

sıyasetten tamamen çekıldi. 

Cevap: 

İ6tiklal mucadele6i nerede ve nMıl 

yapLlmı~ olur6a ol.mn onun hede~i 

nihayet iki ~eydir: 

Bırıncı61 namu6 ve hay6iyet-i milleti 

kurtarmak, ikinci6i lıakk- ı hayat-ı 

milleti kurtarmak. 

Binaenaleyh 6ualinıztn cevabını bu 
ıki 6ahada tedkık etmek lazımdır. 

ı-Uğruna canımızı ~eda ettiğimiz 

namu6 ve hay6iyet ı millet Helebed 

mulıa~aza edilmelidir. Bunu guruı· ve 

lıl66 - i milliyi tenmiye edecek olan 

"terbiye" Lle m uhabaza edebiliriz. Bu 

terbiye i6ter aile kucağında ol6un 

i6ter6e mekteplerin bucağında ol6un 

lıedeblni hiç ~a~ırmamak ve bütitn 

ne6ifleri fli66en mı'llet ve memlekete 

merbut yetl~tiı·mek ve onları 

muhabaza i namu6 ı millet için 

canını ~edaya dzim bir halet-i ruhiye 

dahilinde yeti~tirmek lazımdır. 

Bağımsııl•k sav~~ımı nerede v@ Msıl yapılını~ olursa olsun, 
onun amacı sonunda Iki ~~!ydir: 

Bırineisi ulusun namus~ onurunu kurı~rmak, ıkincisi ulusun 
va~m hakkını kurtarmak. 

Dolayısıyla sorunuzun yanıtını bu ikı alanda ıncel~nıek 
gerekır. 

ı· Uğrun~ c.:ınımw verdiğimiz ulusun namus·~ onuru 
sonsuıa k;ıdaı korunmalıdıı. Bunu ulusalgurur w duııııuyu 
arttıracakolan "eğilfm• llt koruyablllriı. Bu eğitim hter alle 
kucağında olsun Ister okulların buca&ında otı.un, anıacını hi1 
~~ırmamak ve bu ı un ku~akları duyg\lca ulusa ve memleket~ 
batlı olarak yetıştırme k ve onları ulusun namusunun 
korunm;m [çın canını verml!ye kararlı bir ruh hall ıçinde 
yetf~lırmek ger~klldir 

l~ıe bunun Için ulusal ejtıtlm olanca 6nemlyle gôzOnun~ 
alınmalıdır. Bu, buıon ulusal sınırlar ıçinde ııvle kap'>clmlı, 
öyle lüıde~ ve bııııın~k bir nitelik alm~lıdır ki, herhangi bır 

İ~te bunun için "milli terbiye" 

olanca ehemmiyetl,yle nazar ı 

dikkate alınmalıdır. Bu. bütün 

hudud-ı milli dahilinde öyle ~amil. 

öyle yek-tarz ve yekne6ak bir 
malıiyet ikti6ab etmelıdir ki 

herhangi bir me6ele-t mıtliye 

kar~ı6ında bütün kalpler bır anda 

ve bir ~ekilde daraban etmeli ve 

bütün ruhi temayilller aynı nokta 

etra~ında toplanma/ıdır. 

''Vahdet-i milli.ye"rıln ~üyuzdtı ancak 

ve ancak bu 6ayede tecelH eder. 

Vatan ve milletin mena~i-i 

umumiye6ine ira6- ı zarar edecek 

olan müeMirdt; kar~ılannda böyle 

çelik gibi yekpare bir kütle 

sördilklerl giln, elbette bu milletin 

mena&iine hatta tema6 etmekten 

lhtiraz ederler. Bunun yeni yeti~en 

ne6i/lerde temini ıctn mektepterde 

"har6 -ı milli" dalıilinde terbiye 

vermek kıibi i6e de yeti~mi~ ne6llleri 

ulusat sorun kar$ıSonda butıın yOrekler bır anda ve bır 
blçımde çarprnalı ve bOtun ruhsal eğilimler ayrıı nokta 

çcvrcşlndc ıopıJnnı~lıdır, 

" Ulusal Birtıtın• v-erımlı sonuçları ancak ve ancak böyle 

ortaya çıkar. Vatan VI." ulu~uo gentl çık.ularına zarar 
~er ebilecek olan eıkenlcr. kar~ılarında t)öyte çelık gıbi 
tekparçalı bır kıtle gördukleı l sOn, elbetıe bu ulusun 
çıkarlarına dokunmaklan bı le çekınlrter, Bunun yeni yeılşen 
kuşaklarda saglan ması iç ın, okullarda "ulusal kultur" 

çerçf.'vesinde eıtııım vernıek yeıerllıse de yell~ml~ ku~aklaıı 
da savsak lamamak ve onların yeni ku.şaklar usıunde 
yapacakiMI elkit~rl dP gazdnüoe almalıdır. 

Bunun Için okul dı~ında ulusal duyguları yayac~k genel 
araçlardan yaroırlanrnak gere~ır Bu arnaçıa. hr•r yanda 
gençler vurdu ve genelik ocAklarının Nkltrriyle genel 
eğilimlerin belirli ;ı maçiara ı:ötürUime,ine yolgöstericilık 

etnıelidlı. 



de ihmal etmemek ve onların yeni 

neMller üzerinde ika edecekleri 

teöiratı da nazar- ı dikkate almak 

lazımdır. 

Bunun için mektep haricinde millı 

duygular ne~ redecek umumi 

lleMitten iötibade etmek tktiza eder. 

Bu mak6atla tarab tarab Gençler 

Yurdu ve Gençlik Malıbilleri 

te6i6atıyla temayiliat- ı umumiyenin 

muayyen hedebler irMline rehberlik 

etmelidir. 

2 Hakk ı l1ayat-ı milleti kurtarmak. 

Bu iklnci noktanın izahına 

gh·i~meden evvel küçük bir i6titrad 

yapmak Lazımdır. Malumdur ki 

milletler ailelerden terekküb ettiği 

gibi memleketler de beldelerden 

terekküb eder. ller terd aile6l 

dolayı6ıy/a milletin malı olduğu gibi 

belde&/ dolayı6ıyla da memleketin 

malıdır. Tarih -i umumi-i be~erde 

bazı tecetliyat görülmü~tür. Bazı 

2· Ulu\un ya~m hakkını lıuııMmıık. Bu ıkınd noktanın 
açıklanmasına g"'nıeden önce küçO~ blı yan·wrun U~ıunde 
dumıa~. gereklldır. Bilinmektedir ki, uluslaı alleterden 
olu~tulu gibı, mrml•k~ller de beldelNden oıu~ur Her bırey 
ane~l dolayır.ıyla ulusun malı oldutu gibi beldesi dolııvısıvla 
da memle~etın malıdır Insaniılın senel tarihınde bazı 
duıurıılar gllrulmU~tur. Bazı veriNde bıreyler l'ıerhangl 
setıeplerrn eı~ı,ı altında kendi beldtıerınde ya~avanlann 
çevresinde toplanarak uzak yerl~ıin gelecetınl 
umursamamışlıırdor. 

B6ylo verıcı in halkı az nOiuslu aılrl~r gıbı çntunlukl.ı başı 
sorunsuz kıllarak çalışa çıılo~ beldelerınin guç ve uygarilAono 
kurmu~lnı ve zaman geçtikçe bıriken zenglnlikll!ll lle 
Yeıklnleşe yetkinle~ıı sonunda bilyuk bir r~fah ve mutlulu~d 
erl~mlşlcrdır. Ancdk bilyle dar ve ye ı el y*ımlar ne d~nll 
zengınlik ve mullulula erı~ı~ ol salM, o oranda dı~rıdakl 
ra~ıplcrınin 5'11dırıl.ırıne ugrayac;ı~larından kol.ıylılıla 
b~şkıılarının hUkmu ve kölcllji altına gırerler. Bu yolla, Eski 
Yunan kolaylıkla ba~katarının hukmtl ve cıkisı allı na glrdljl 

yerlerde bertler herhangi 6ebepler 

taht- ı te&irinde kendi beldelerinin 

camiaöı etrabında toplanarak uzak 

malıallerin mukadderatına takayıt 

kaLmı~lardır. 

BöyLe mahatter ahali6i az nütll6lu 

aileler gibi ek6eriya ba~ı gaileöiz 

kalarak çalt~a çalı~a beldeterinin 

kuvvet ve medeniyetini te6i6 etmi~ler 

ve zaman geçtikçe teraküm eden 

eServetleri lle tekemmül ede ede 

nihayet büyük bır retalı ve t.aadete 

vci6ıl olmu~lardır. Ancak boyLe 

mevzıi ve mahalli hayatlar ne kadar 

nail-i 6ervet ve öaadet olurlaröa o 
ni6bette harici rakipierin 

multacematına maruz 

kalacaklanndan kolayca 

ba~kalarının taht-ı hüküm ve 

e6aretine girerler. Bu veçhile 

Yunan-ı kadim öuhuletle 

ba~kalarının tafıt-ı hüküm ve 

nütuzuna girdiği gibi nd- mütenahi 

ıııbı. s,ıyısız racalıklara bölunmOş olan ıi(yuı milyonluk 
H•ndlsıan da vuzbınden az lngi11z a'kNinın •slrll~i allında 
tu ı ulabılmekledlı. 

Bunun ter~lno, beldeler bıribırlcrıne yap~aıak bUyuk bor 
toplum çevresinde toplanmış bulunurlarsıı dı~ duşmijna k.lrşı 
kendilerinı kolavca savunurı.ır. Antıık boylebır toplum 
çevıcslnM toptanış. köıu yönetllme yOzilndrn sonu 
gelmeyen çıılışmaiJra yolaçmış bulunurs;ı, bıriten yeıel 
sorunların genel amoçldrın gerekleııne feda edilmesi 
zoıund,ı k;ılınacat•ndan oıtada zengınlik ve •eıah ve 
bayındorılmı;,lık.tan eser kıllm.u. 

Asıllıiıner V(! b~cri VIJ yönelim l$1erind~ baŞdil OdUr )(J, 
vaıanın kurtarılınası ve bagı!ll!illlıga kavu~ıurulınıısı utruna 
harcanan ~weklerle. Of bırınci yolda oldutu gibi va lan 
dU~man atlarının .ıyakları altonda (iğn~nsin. ne de ıkınci 
yolda oldutu gibı ulusun güçiNi \e y,ı~ın hakları ıar,ırlı 
bo~a hartamalar yüıunden hep yok olsun. 

Bundan ~u ~onuç çıkar U. senet ~ıvaseı bakımından 

racalıklara münka6im olan üç J 'ÜZ 

milyonluk bugün Hindi&tan dahı yuz 

binden a~ası İngiliz atıkeri taht- ı 

e6arette bıılundurulabllmektedlr. 

Bunun ak6ine olarak beldeler 

birbirine ittiöal ile büyük bir canıla 

etrabında toplanmı~ bulunurlar6a 

harici dü~mana kolayca müdataa 

ederler. Lakin ~u kadar ki böyle bir 

camia etrabında toplam~ tena 6evk 

ve idare yüzünden 6onu gelmeyen 

cidallere yol açmı~ bulunur6a 

me6all-i mahatliye terakümcitmı 

makaöid i umumıye icabatma beda 

etmeye mecburiyer hacSıl 
olacağından ortada 6ervet ve 

re~ahtan ve mamuriyetten e6er 

kalmaz. 

Aöıl hüner ve maribet ve emr-t 

Idaredeki muvat~akiyet odur kı 

i6tii1Ui6 ve i6tikldl-l vatan uğruna 
6arfı edilen emeklerte ne birinci 

6Urette oldugu gibi vatan paymal- ı 

Halkçılıj!ı ve yerel yönetımi gen!~ lilçOde uvı;ulama~la 
birlıkte, toplumun hukuıuyld lig h konularda çok dıkl:atll 
olmak geıeklıdlr 

Toplumun hukulwna l~kln son::ıların en 6nemhlerınd~n bırl, 
hlç ku~kusuz11Dius soronudur H~r~yden onu şunu 
söylemek ve anımsamak gere~ ır kl, bir mily<ırıdan fazla 
kilometre kılreve sııhlp olan şu vııtı'"ı bu kıldarcık nOiusla 
bayındır ha IP geıirmenln lekonomlsıl•r ne derlerse de~ınl~r) 
hıçblr yolu yoktur 

B~lçıkıl çok bayındll ve gliçlu rnı.ı drvorsunuz? DuşunDr ki. 
bızım bır sanı:a!ımız kıldar. yanı 29 bın kilomeııe kareye 
sahip olan o memlckette dokuz bUÇuk ml iyon nnıus va ıdır ve 
her yıl artmaktadır. Bizim topratımıza göre. orası oranında 
nUfusumuı olmak lçrn 2Bo mı Iyon nlilıısumuı olması geıeklr. 
Oysa ~Imdi ancalı, 12 mılvon nüfusurııurvardır. EtPr 
<OCukları, k.'ıdınları, yaşlıları bundan t•karat4k olıırsak. bu 
geniş vatanı bayındır hale getırme> 1~ vukOmiU ne kaddı 
nufus kalır? 
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lıu.vul · i a 'da ve ne de ikinci 6urette 

cldusu sibi milletin kuııa ve hukuk-ı 

ha)atı mu.::ır iHatıar önünde 

pe.He.ıte · i ınalıv u bena olma.ıın . 

Bundan ~u netıce çıkar kı 6i_'ı'a6et· i 

umumi)e itıbarola Halkçtiısı ve 

malıallı idare:.i vô6ıan tatbik 

etmekle beraber camia hukukuna 

taalluk eden hu6U6atta rok dikkatli 

olmak mukte.::idir. 

Camia hukukuna ait me6ailin en 

milltimlerinden biri6i ~ilphe6iz niibtt6 
me6ele6idir ller~eyden evvel ~unu 

6öylemek ve hatırlamak lazımdır ki 

bir mllyondan bazla kılometre 

murabbaına malik olan ~u vatanı 

bu kadarcık nübu61a marnur kılmaya 
(iktı60tçılar ne derler6e de6inler) 

hiçbir care kudret-)c'ib olamaz. 

Belrika rck marnur ve kudretli mı 

di.}or~unu.::!? Ta6avvur ediniz ki 

bi:im bır lıvamız kadar yani 29 bin 
kilometre murabbaına malik olan o 

memlekette dokuz buruk ınıiyon 
nütu6 t•ardır ve her une 

artmaktadır. Bizim arazimize göre 

ora6ı ıti6betınde nübu6umuz olmak 

için 280 mitvon nübıMumuz olmak 

icap eder. Halbuki ~Imdi ancak 12 

mil)on ntitu6umuz vardır. E:ger 

cocukları. kadınları. ıhtiyarları 

bundan tarh edecek o1ur6ak bu vd6i 

vatanı marnur kılmakla milkeLleb ne 

kadar nilbu6 kalır!? 

i~te bu 6ebeple bilmek lazım gelir ki 

serek memleketırı müdabaa6ı ve 

gerek imar ve tanzim edılme6i içın 

lıer~e.tden evvel bir nlibu6 6ıya6eti 
kabul ve bunu canua hukuku 

me.vanına idhal ederek mü6tacelen 

tatbikine ba~lamak lazımdır. 

Mahalli idarelerde umur· ı 6ıhhiye-i 

mevıii.}e nı.> _volda tedvir edilir6e 

edil6in m1bu4 · ı umumıyeyi tezyid 

l~tc bu nedenle bıim~k ptek•t kl, ııerek Glkeni n ~vunuıması 
ve aeıek bayındorıtması ve durenlennıesilçin lter~eyden dnce 
bh nOfus sıvaseti kabul ellılnıell ve bunu toptum hukuku 
i{lne al~rak h~men uygulaomasına ba$lama~ gNeklı. 

Yerel yön~ııtııiNdc yöır•cl soı&l•~ 1$1eıl neyolda yurOtülurst 
vGrutui~Qn,ı~ııel nlılu'>ll orttırmakl~ ve nUfusu durmadan 
nzall~n verem. fı~nıl. sııma gibı toplumsal bula$ıcı 
h~st.ılıklarta y(lkunııu olacak i$1~rnler toplum hakl.ırı 
~~ası~da bulunmalıdır. 

l~e ancak bövle blr siyasetin bconlmsenınesl ve 
uvııulanmasından sonradır ki, kutsal vatanımızı n htr yanı 
şentenerek bayındır ve refah Içinde ve sonsuza d~in 
ba&ımsıı b ı va$llm ortaya çıkaı. 

28.J.ıpz:ı 

eylemekle ue nübu6u daimi bir 

6urette tenki6 eden ı:erem . brengı. 

4ıtma gibi emraz ı 6arıye - i irtimaıye 

ile mücadele etmekle mükelleb 

olacak icraat behemehal canıla 

hakları me.}anında bulunmalıdır. 

i~te ancak bö.}le bir 6iya6etın kabul 
ve tatbikinden 60nradır ki mubarek 

vatanımız tarab tarab ~enlenerek 

marnur ve müre&beh ve ebediyen 

milatakil bir hayat tecellı eder. 

Ankara 28/1/338 

Ka.stamonu Mebuau Doktor Suat 



KASTAMONU 

MiLLETVEKiLi 

HULUSİ (ERDEMİR) 

EFENDi 

lı887 Daday (Kastamonu) - ı96ıl 

Ilk ve orıao_grenımını 

m em lekeıındt> rıım.ıml;ıdıkıan 

sonra lsranbul'a ge ldı ve 191 }'te 

Darulfünun'uıı Şerı llırnler 

Şubesı'nı bııtrdl . Ayrıcrı Mckteb- ı 

Kuzat'ıan cllploma aldı . 19rı 'de 

lstanbul'd;ı Hoca Pırı Camii 

ımamlıiına illeındı ve ı9ıg'a kadar 

bu gort:>vde kaldı 1919'da 

Kastamonu'da dondu ve ll Daıını 
Encumen Uyclı~ı 'ne seçıldi 

ıqıo'de Kastamonu'dan 

rnılletvekılı seçıldi . Bırıncı Grup 

ı.iyesıydı 19Zfıe Mt•clıs dışında 

kalınca Knstarnonu'ya döndu. 

Daday sanayı ve Tıcarcı Odası'nın 

başkanlı~ını usılendı Başvurusu 

uzerıne 1929'da Yoz~aı Aslıye 

Mahkemcsı uyelıgıne arandı . 

ı9ı;ı'de emeklıye ayrılıncaya kadar 

çeşıtlı mahkemelerde Ilakımlık 
yaptı . 

Cevap: 

hla}et-i ilahiye ile kazanacağımıı 

i6tiklal - i millinin 6emeredar 

olabilme6i için e6a6 olarak ~u 

mütalaatı hatırlı.}onım. 

Din ııe vatan a~kının tevlid ettisi 

.. vahdet .. in na6ıl bır menba - ı te.vz u 

necat oldugunu ve onu 6ıne6inde 

)a~atan milletin her hu6u6ta 
mazhar ı tevbıkat olacasını ue 

mü6takil }a~amanın ehemmiyet ve 

kud6iye6ini aziz ve muhterem mllfete 

talim ve ırae ve bu 6uretle nıh ve 

ahlak azerinde iyi bir terbiye ve te61r 

bırakmak lazimedendlr. 

Bu e6a6ın tar6ini ile beraber huzur 

ve hukuk- ı ammenin temini yolunda 

~tar ı millimiz olan adalete bütün 

varlığı ve manayı ~amlllyle hadim 

olmak ldbüddür 

Binaberin devlet ve millet i~lerinde 

ve i6tiklalimizin muhataza6ı 

'. 
--.... h 

Tnnrı'nın yardıınıvı.ı k.uanac.ıfımll bajımsıılık SiiV~ımının 
verımlı otııbılm~ll1ln tsa~ olar ılı. $U gllııl~t~ri anımsıyorum 

Oın ve varan $rvsı~lnin doAurdutu 'blrllk"ln nasıl bir t$ ık ve 
korıulu~ kavna~ı oldutunu ~onu batııııd.ı ya~a'"" Lılusun 
her konuda Tanrı' nın yardımını ıı:öı~cellnı ve lıa~·msıt 
Vd~m4nın 6nt>m vt kuısallıtını aılı ve uysm ulusa 
ıstretmek ve ııö~ttrmeı.. ve bovl•lıkle ruh ve ahl~k DsiOnde 

iyi bır ejltım ve etki bır1 hm4k ba~ ı:rr~klfllklerdendır. 

Bu tem~lin satlamlıı$1tr•lmasrvla hlrllkr~. kamu haıurunun v 
e haklannın satlanması yolunda ulusalllkemiz o !.'ın adaleıc 
butuo \'arlıtr vr kapsam~ aoıamıylalılımrı elınt'k Cl'rtklld r 

Bundan dolayı devlet~ ulus ı~lerlndc ve ba!ımsızlttımızın 
korunıııası utrunda ba~ıca vt cenolllkle akla crlen $U 

c!lru~INe giSrt aıınacıık yönDn bolluk setlrlcl olacııtı 
Tanrı'nın yardımlarındandır. 

uğrunda ba~lıca ve 6Uret- ı 

umumi)ede varid-i hatır olan ~u 

mülahazata göre alınacak 

i6ttkametin teyi:dar olacağı 

"tevbikat-ı Hudadandır." 

Ankara 8/4/38 
KC16tamonu Mebu6u 

Hultui 

ı: .. ... 

c: 
c: 
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KASTAMONU 

MiLLETVEKiLi 

SABRi (DURA) BEY 

lı88o Taşköprü (Kastamonu) -

19)81 

Taşkopru Ruştıyesı'nı bııırdıktcn 

c;onra Mal Mudürlu~u'ndc memur 

olarak çalışınaya başladı Daha 

sonra ruhsat alıp avukatlık 

~·apmaya başladı. Aynen ıleareıle 

u~rnşıı ve ll D;ıımı Encunıenl'nde 

uye olarak çalıştı . ı9ıo'de 

Knsıarnonu'dnn mılleıvckılı 

scı;ıldı . Mcdıs'ın ba~ınıs ı ı 

uyelerındendı 1923'1e Meclıs 

dı~ıııda kalınca Kastamonu'ya 
donerek tarım ve Ilcareıle ugraş t ı . 

Ayrıca bır kereste fabrikası kurdu. 

Cevap: 

Vatanımızm büJuzaı - ı t.ariycden 

hit.t.emend ı:e mazhar- ı adalet ve 

umran t•e inld~at olabilmet.i. 

mücahede -i milli)emızin hamule6ini 

du~-ı tahamnıiiliinde ta~ı_van 

halkımızın bu topraklara ve bu 

topraklar üzermdeki bütün hukuka 

hakiki manat.ı_vla t.alıip olnıat.ı.\la 

kabildir. 

Mahat.al · ı cidalimiz olan Te~kilat - ı 

l:6at.iye Kanunıl 'ndaki düt.tür - ı 

muazza ancak bu kanaatt eki 

ekt.eriyetin müzaherellyle taazzuv 

edebileeekti r. 

Bu ilmniyenin lıut.u l ü için muayyen 

bır programla ku va yı umumiye ı 

milleti bir noktada tevhid, mecra yı 

met.aiyi hakimiyet i millıyenı n 

kavlen desıl bii/en ve hakikaten 

tenmiyet.ıne ve memleketın ternın - i 

umranma tevcilt ederek illtirat. ve 

Vatanımmn b rlbırıerlnl elkıleyen verlmlerd~n pay lllmasi ve 

adal~ı vr bayındırlık vr g~lı~mel ·~ erl$fbllmesl, ulusal 
ı.avollımırnızın yukunO omuıurıd ı ~ıy;ın hal~ımrtırı bu 

topr.ıklara ve bu lnpraklJr Usıllndc bUtOn haklar u grıçek 
anlarruvtıı Ahip olrnasıyl ~ ol nkklıdır. 

Savaşımımızırı öz olan nnJyasııdakı bUyOk nx~l~r ancnk bc 

kllnıdakl çotunı ~urı yardımıyla oluşacuktır 

Bu umudun gorçekleşm~s çin bı-lı ıl bir programla ulusun 
grnel güçler nt bir noktada btrı~Urerel., çalı~maların yolunu 

ulusal eııemenlıtın s.lllle del ı. eylemsel oLırak ft gl'rçek:ırn 
çofaltilmasına ve ml!ml~ket n bayınCI rılmasınJ yllnellerl'k 
ııııku YI! birevsel amaçl4relan annmak yoluyla •uı sa And" 
esar.lan çcvrffincle loplam.'lk ve ulusııl bir grup hallndr 
çalı~al<. ~~m mızı bolluk! !ula b r kanısınıbyı m 

JO~l9:r:l 

&erdı gayelerden azade kalmak 

t.uretıyle "Mı6ak ı Millı" et.at.alı 

etrabında toplanmak ve milli bir 

srup halınde çalt~mak mücadelemiı.i 

be)izdar edebılir kanaa tinde.vim. 

Ankara 30 May tt. 338 

Ka6tamonu Mebuau 

Hüt.eyin Sabri 



KASTAMONU 

MiLLETVEKili 

YUSUF KEMAL BEY 

(TENGİRŞENK) 
lı878 Boyabat (Kastamonu) - 1969) 

ı9os'ıe Hukuk Ml'ktebı 'nden 

mezun oldu 19o8'dc Istanbul 
Barosu başk.ınlıgına getırildı. Aynı 
yıl Meclis-ı Mebusan'a 

Kastamonu'dan mıllervekılı 
seçıldı ı9o9'da ısııra <>ırı. Parıs 'e 

giderek Hukuk fııktiltesi'ne gırdı . 

1913' te hukuk doktoru oldu Bırıncı 

Diloya Savaşı çıkınca yurda döndu 

ve ı9ıs · r9ı9 arasındil Adlıye 

Vek.1letı nıusteşarlı~ı gorevını 

usılendı Meclıs · ı Mebusan'ın son 
dönemıne Kastamonu'dan yenıden 
mılletvekılı seçildi. Meclıs' ın 

çalışmalarımı ara vermesı üzerine 
Ankara'ya geçer<>k TBMM'ye 

katıldı Bırıncı Grup uyesıydi. 
Dönem ıçınde lkllSfll, Adlıye ve 

Harıciye vekıllıgı görevlerınde 

bulundu 192]·1943 arasında 
Sınop'tan aralıksız mılletvekılı 

seçıldr. ı943 · ı946 arasında TBMM 
dışında kaldıkran sonra ı946'da 

DP lısıesınden Sınop mılleıvekili 

seçıldı Ancak bır surc sonra panı 

yöncttcıleriyle anlaşamayınca 

partıdcn çıkarıldı. 1948'de Mılfet 

Partısi 'nın kurucuları arasında 

yeraldı . ı9ı;o'de Meclıs dışında 

kalınca avukaılıga dondu. 27 
Mayıs 1960 askerı mudahalesınden 

sonra Kurucu Meclıs'e 

Cumhurıyeıçı Köylü Mıllet Partisı 

temsılcısı olarak katıldı 

Cevap: 

Necmettin Sahir Beye 

SE'vgiltrimle 

E :;; 
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KAYSERi MiLLETVEKili 

AHMET HiLMi (I<ALAÇ) 

BEY 

lı887 Kayseri - ı t)661 

Ilk ve ortaö~renınıırıi Kayserı'de 
tamamladıktan sonra lstanbul'a 
geldı Önce t-1ercan ldad l sı'nı , 
ı9ıo'da da Mulkıye Mekıebı 'nı 

bıtırdı. Yüksek ögreımen 

Okulu'nun Fen Şubesı'nden de 

dıploma aldı . ıqıo'da Kııyscrı 

ldcıdısl'nde ögreııneıılik yapmaya 
bıışladı Bir yandıırı d;ı Ercıyl'S 

gazetesının başyazarlı~ıııı 

usılcndı . 1911 'dc Adana nıaıyet 

memuru oldu 1913'te Sıışehrı , 

ıgı;'de Karaman Kaymakamlıgı'na 

atandı. ı9ı9'da Istanbul 

hukumetınce görcvındcn alındı 

Ka} serı'ye dönerek Ercıycs 

gazetesını yenıden çıkardı Sıvas 

Kongresi'ne Kayserı del('gesı 

olarak katıldı Meclts·ı Mebusan'ın 

son dönt"mıne Kayserı'den 

mılleıvekılı seçıldı Meclıs'ın 

çalışmalanna ara vermesı uzerıne 
Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

kaııldı Bırıncı Grup uyesıydı . 

1946'ya kadar Kayserı'den aralıksız 
mılleıvekilı seçildı. 

Cevap: 

Idare makine6inin manivele6ini 
halka doğru revirmek lazımdır. ller 
kuvvetin men~ei mi llettir. \fille tin 
nıhi ba;iletlerı elan da kıymet ve 
kııdretini muhabaı.a ediyor. Şimdiye 
kadar ıdare edenler onu hakkıyla 
ıhata ve ldrak edememi~lerdir. 

Anane-i milliyeden zi)ade 
huratatın le6iri 6on bir buruk a.sırda 
da sarbın ıeı.sete ve u6ul-i 
hükümeti. idare tarzında hükümran 
olmu~tur. 

Her ıki6i de müte~ett!t ve ~uur6uz 
hakimiyet - i icraıyeyi tevlid ederek 
milleti me6ut etmekten uzak 
kalmı~tır. 

Ne :aman multıt ve 6ecaya-yı 

millıyeden dosan idare ruhu 
memlekette )er bulur6a bu güzel 
vatan kendı6ine ha6 te.vdı bir 
mevcudi)ete 6ahtp olur. 

Bu da cı.~ makint n flı.ston nı haık.l day.ındınırak 

f$ıel'TII'kıe olur 

ıJ-3.1922 

Bu da idare makıne6ınin mihverini 
halka t6tinad ettirerek i~letmekle 

olur. 

Kay6eri Mebıuu 
Ahmet Hllmi 



KAYSERİ MiLLETVEKiLi 

MEHMET ALiM (ÇINAR) 

EFENDi 

lı86ı Bunyan (Kayseri) - 19131 

Ilk ve orıao~renımını Sunyan'da 

tamamladıktan sonra Kayserı ve 

Adana'da medreselerde e~ııım 

sördu, nıüderrıslık ıcazetı aldı . 

Kıbrıs. Rodos, fmılr, lstıınbul ve 

Sıvas' ın nıuderrıslıl-: ve vaızlık 

y;ıptı . ıqıo'de Kayserı'den 

nıılletvekili seçıldı . Bırıncı Grup 

üyesıydı ı923'1e Mt•clıs dı:;ınd;ı 

kaldı Aynı yıl ıçınde öldu 

Cevap: 

Bırkaf umı.i.ra tevaklwb eder. 

Cvvela millet- i 16lamiye re) · i karar 
ınzimam ı:e yekvücud olup malen ve 

bedenen muhabaza · i din ve vatan 

için çalr~mak be_vınlerınde münazaa 
ve mücadele etmemek. 6ani)en 

bütçeyi tanzim iradı maHaba 
tekabül ettınnek ue beytü 't-ma/ 

ha6ar ve :.::ıya'dan llü . .Hl- i mulıabaza 

ve 6alr6en memuriyeti ehline tevdi 

etmek. zira bir hükümette gayet 
umur-dide ve tecrübekar ve 

müMaktmü 'L-ebkar ke6dnlar 

i6tihdam otunmaz l6e o hükümet zir 
ü zeber olur. Rabian ıcra yı adalet 
"el-Mülk yebki ma 'a '1 -kübrı vela 

yebki ma 'a 'ı zulmi" mülk kubiır ıle 

baki kalır zullJm ile kalmaz. Mülk ve 
varanımızı hü6n-i muhataza ve 

a'dalarınuzdan ahı- r intıkam 

ettirecek bir4ey var ide o da 

adalettir ue hami6en a61cer 

Oncelil<l~ lsl.\m ulusuna k.ar.ır vorme veıklsl ı..aıııması VP ıek 
vilcuı olup, malen ve ~denen din vr vaıanın korunması ltin 
çalışması, aralarındJ ~atı$mayJ ve sav~ım•slımem/31, 
ıkincisi bGıçeyl dill~ni~YNtk r.~l ·rl gldNie d~rıkl~llrmrk ve 
devlel malını sak.a!lanmakl an ve kaybol ııi~~ tan I'$Hgemek. 
il(unrıl olarak kamu görev\('tınl uzmanlarına v~rnwk • çunı.o 
bir hil~fımelır (lbllt"n w tJo•neyım l ve dolrır g5r $10 tışıleı 
çalı~lırrlmazsa. o hDkQmeı aııusı olur. DöıouncO olarak 
"devlet kOfOr (done aylı.ırr l ll) ne de vaşaı, nma zullrmlcı 
yaş.amaz. • Ckvleı v~ vatanımızı lvllı.oruyacıık ve 
dUşmanlanmızdan ilç aldıracak br ~ey varsa o d•adal!!llır ve 
beşınci olarak. aı.k.er çowklarımızın yiyecek ve gryccekl~rlne 
dikkal e<litme$i ve mcmltketlerlnd!! bulunan malbırnın ~ 
çoluk çocutlarının ~rtl yönct mler! wafından Iyi korunması 
ve onlara yardım edUmesl ~ alırncı olarak. Sallam Ip' e 
sanlmah, Jt!"l!' ve ~rdımı da Tanrı'dan lsıemcli.(Bıınlar 
yapıı rsa] savaşımımız ~r mli ve bolluk getlrlcl olur 
inancınclayım. 

ı Nison 1922 

evladlarımızın me'kulat ve 

melbu6ôtlarına dikkat etmek ve 
memleketlerinde bulunan mal ue 
evlad u ıyallerini hükümet-i 

mahalli}e6i taratlarından llü6n- ı 

muhataza ı:e onlara muaı:enet ve 
6ôdi6en Habl- ı Metin 'e lti6am nu6ret 

ve muaveneti de Cenab-ı Haktan 

talep eylemeli mücahedemiz mü6mır 
ve be.>ıı:dar olur ıtikadmdayım. 

Ankara t Ni.san 38 
Kay6eri Mebu~u 

Alim 

ı:: .. 

1)] 



KAYSERi MiLLETVEKili 

ATlF (TÜZÜN) BEY 

lı885 Arhavi (Artvin) - 1970l 

llkögrenımını Arhavı'de gordukıen 

sonra lsıanbul'a gcldı Beyazıt 

Ruşııyesı, Mercan ldadısı'nı 

bııırdı 19ıı 'de Mulkıyt' 

Mekıebı'nden mezun oldu Aynı yıl 

Bagdaı Vılayl•tı 'nde nıaıyct 

ml·ınurluguna atandı . Hor:ısarı ve 
Cezıre'dc kcıynı;ıkanı vl•kıllı~ı 

yaptı Bırıncı Dunya S:ıva~ı 

sL•ferb('rltgınde ycdl'k subay 

olıırak orduyel katıldı . 1918-ıq ı 9 

arasınd.ı T.trılc, Bunyan. Haınıı 

knyrnııkrınılıklarını yaptıktan sonra 

Dcvclı kaymnkaınlıgına atandı. 

1920 de Kayserı'den nıılleıvekılı 

scçıldı . Bırıncı Grup uycsı}dı . 

1923 seçımierine kaıılmadı. Bu 

dönemde sırasıyla Kırşehır 

muıasnrrını~ı . Kırşehir Valılıgı , 

Ankara Vahlılıgı görevlerınde 

bulundu Heyet - ı Mahsusa'nın 

Başkanlıgı'nı usılendı. Devlet 

Surası 'nın Mulkıye Daıresı 

Bıışkanlıgına geıırıldı 1927 - 1935 

arasında Rıze. 1935- ıqı;o 

ımısındıı Çoruh nıılleıvekıh oldu. 

ı9so'den sonra faal siyasetle 

ılgilenmedı . 

Cevap: 

MıLLi i6tiklcil mücahedemı:in daimi 

ıeyi;;dar ve demeredar olmaJını. 

u6ul- ı hilatet ve 6allanatın tebdilıJIC 

hakimiJet- i milliyenın biltakkın 

te4i4i. Kanun -ı CJaJi'nın ona söre 

tanzim ı:e ı6fahı. milli ve dini 
taa6Jup ı:e celıaletın izale6i_vle 

hudud-ı milli dahilindeki ana6ır· ı 

16/amiyenin bır nokta errabırıda 
cem 'i, ~ark 6iya6etıni e6a6 ola rak 

kabul etmekle beraber a6ri 

medenıyetten ı.\tibade etmek 

mak6adıyta bize dalta az muzır bir 
devlet dermayedlnden i4tibade 

ederek memleketin imar ve terakkicH 

htı6U6larında görüyorum ebendim. 

2 0 Kanunu.ıani 338 
Ankara 
Kay.ıeri Mebu.ıu 

Atı~ 

Ulıısdl ba!ı~ızlık sava~ımımaın rtkll olarak tıoll 
getırıcl ve verimli olma ını, h ııreıilı. ve sultanlık yönrcmlnln 
detı~tır ımcslyle, ulusal egem~nlı&ın scıeaı gibı kur~lm sı, 
anayasanın OM öre dOrcnltnlp Iyileştirilmesi, ulusal ını 
dinstl baiJıillı~ ve uıhaletln sıderllmeslyfı> ylusal sınırlar 
lçındelı.llsı~nıliıtelerınln blı mokıa çevresinde toplanm~sı, 
d otu sıyıısetlnl uas olarak Jo;.ıbç etmekle birlikte çııtıJaş 
uygar~ Man yııraı'anmlk um3cıyln b l daha ar rarar vertcek 
bır devtel ı.<:rma~lnden laydalanarak mem~keıln 
bayı dırılması ve Jerlet esi konular nda cııroyorum 
efendim. 

;w Ocok •9~~ 



KAYSERi MiLLETVEKiLi 

OSMAN (UŞŞAKLI) BEY 

Ruştıyeyi bıılrdı. ayrıca 

medresede o~renım \!Orclu 

Tıcareıle meşgul oldu. Mıllı 

Mücadele'nın başında Ka}serı 'de 

Mudafaa-l Hukuk Cl·mıyeıı 'ndt' 

çalıştı ı9ıo'de t\ayc;<'rı 'den 

ınıllt•ıvekılı seçılclı Ikıncı Grup 

üyesıydı . 1923'te Meclis dışında 

kalırıc;ı Kilyserı'ye donerek 

tıcrıretlc u~raşmnyrı devıım cııı . 

Cevap: 

Milli l6tiklaltmizin be.vi::dar 
olabılme6i ~u iki hakikatin dıi~tıir 
ittihazıyla mümkun otacasına 
kan ii m. 

Birinci6i: Ankara'da mtie66e6 clan 
lüikiimet-i milfi.}t)ı Türklerin ke6ib 
bu/undusu t'a6at bir :ı,ere naklen 
orada Te~kilat ı C6aJı.}e Kanununu 
bihakkın tatbık etmekte 

İkincl6i: Bu hükümetin biitün 
Avrupa ile te6i6 i müna6ebet edip 
bizim kimdenin ma/ında. mülkünde 
gözümüz olmadısını an/almak. 
ancak l6tikla/-i mılliyeye riayetkar 
olmak ~artıyla her duretle 
müterakkıb- ı beyz u 6aadet bir 
millet olduğumuzu t6bat etmek ve 
ona göre halkımızın Avrupa ve6ait- ı 

ilmiye. 6tnai)e tican:ı,e ve 
:iraıye6ınden mü6tetiden duçar 
ctduğu bakir ve 6etaletten reha6ı 
e6bcibına teveMill etmek ve 

Ulu~al batım\oılıtımııın bolluk geılrlcl olabnm~ nin •u Iki 
certetın ılkr edınllme~ıyle satıanabılec~Aı kMısındnyım. 

Birinc ı si: Ankara'da ~uıulmuş ol.1n ulusal hlıkOm~ıl Türklerıo 
vo!un bulundulu urt~larda bir vrrt ııktıırm•k v~ ornda 
anayasayı h.ıkkıyla uyı;ulam.ıklij 

lklnml: Bu hlikOm~tln bütün Avıupa llt lll~ILicı kurup bızim 
kımsenın malında miJiklinıle g5rUmOı olmıdı&ırıı aolaımalc.. 

ancak ulusat b.ıtımsııhta savcılı olmak koşuluyla hfr 
biçimde bolluk v~ mutluluk uman bir blus oldutumuru 
kanıtlamak v~ ona göre halk.ımızın Avrupa bı lım, tndııstrl, 
tkııreı w ı.ınm araçlarından ya~rlanaralc.. duştutu yoksulluk 
w yoksunlukUn kurtulması yollarına ~şvurmak vt 
uygulamaya li.öy!erden başlamak konularından olu;mıkUdır 

JJ OCJJk 1!122 

tatbikatma kö)lerden ba~tamak 
ltu6U6atından ibarettir. 

Ankara 13 Kdnunu6ani 1338 
Kay6eri Mebwu 
U~~akizade 06man Zeki ... ... 
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KAYSERİ MiLLETVEKili 

RIFAT (ÇALIKA) BEY 

lı888 Kayseri - •9611 

lik ve orraögrenırnını Gırıı . Selanık 

w Adana'da tamıırnladı . Sonrcı 

1-;ıanbul 'a gelerek ıı:ııı 'de Hııkıık 

Mekrcbı 'nden mezun oldıı . ı9ıı'de 

Mı•clıs - ı Mebusan'ın ıkıncı 

donemme Kayserfden mllleıvckılı 

seçıldı ıgq 're Eceabat Bıdayct 

r-1ahkemesı savcılı~ınıı ımındı 

ıgq'te Kayserı Bcl!:'dıye Başkanı 

oldu . Meclıs- ı Mebus.ın ' ın son 

donemine Kayst>rl '<lcn ycnldt•n 

ınilleıvekılı seçildı Mcdıs 'ın 

çalışmalarına arcı vermesı ıızerıne 

Ankara' \a geçerek TBMM'ye 

katıldı Ikıncı Grup'un kurucuları 

arasında yer aldı 19ıı'de Adlı~ e 

~ekılı seçıldı ı9ı3'ıc M ec lı s 

dışında kalınca Kııyscrı 'yc dondli 

ve yenıden l>cl<'dıye başkcııılı~ıııı 

usrlendı. 19ıidc lwledıyt' 

başkanlı~ından av rı lı lı Bııny;ın 

Iplik ve Adana Nebaıı Ya~ 

Fabrıkaları'nın kuruluşunda gorev 

aldı Ayrıca avukaılıkla ugraştı 

Cevap: 

Hudud- ı millimiz dahilindeki 

vatarıda~larımın doğrudan doğruya 

i~tırakıyle miintelıab mecli61erm 

mazlmlzi terakkiyat ve lnkılabat ı 

hazıraya nazardan uzak tutmayarak 

tanzım edecekleri kavanini 

memlekette muta · kılma6ına 

mütevakkıbtır. 

ro Te~rini6ani 337 

Kay6eri 
Çahkaga oglu 

A. Rı~at 

4· 

UluHI sın ıbnmilin Içindeki vııtandıı~brımın dojtrudan 
dotruya kaıılm3sıvt~ 5eçı ml$ MecliS'ler rnlıin ceçmlş m !ıl, 
'md ıki ıl •leme ve C1N<Iml~r· goıden uıak tutmayarak 
d!ızcnl Vl'tekiNI VdSaları D lkede geçerli kılmasına batiıdır 

ıo Kasım ı9zı 



KAYSERİ MiLLETVEKiLi 

SABİT (GÖZÜGEÇGEL) 

BEY 

lı876 Kayseri - 1918! 

lptıdaı nıektehıııl bıtlrdıkteıı sonra 

Gözubuyukzade Medrcsesı 'nde 

o~rcnım l.{ördu. Uzun yıllar 

tıcıu·eıle ugraşıı . ı9o8 'dc bır sure 

Şerıye Mııhkenıcsı btışkaııplıgını 

yaptı . 1913'te Ercıyes gazetesının 

sorumlu muduru oldu. ı9ıs'tc 

lıııhaı Teraklı Cemıyeıı'ne 

kn1ılarak ll Genel Merltsl uyesı 

oldu. Kayserı g,ızetesının 

başyazarlıgını üstlendı Oç yıl 
sureyle lıııhal Vl' Terakkı nın 

Kayserı sorumlu kaııplıgını yııpıı . 

rq.·o'de Kayserı 'den mılleıvek1lt 

c;eçıldı . Bınncı Grup uycsıydı 

tc)23 ten ıtıbaren Kayserı 'de Mısak 

gillelesınl çıkardı . 19ı3'ıe 

K:ıyserı 'den yenıden mılleıvekılı 

st>çıldl ıq.q'de Meclis dışında 

kalınca Kayserı 'ye dondu. 

Cevap: 

imkanın mü6aade6i derece6inde 

htttut-1 hadide ve ~o6elerimizi 

tanzim ve tek6ir ve memleketın en 

mühim ttikatına temdid etmek. 

Ziraat. tıcaret. 6ınaat1 te~vik ve 

terakki. idhalatı taklit ve ihracatı 

tek6ır 6Ureti}le memteketi ıkti6aden 

layık olduğu dereceye ı.s 'ad ve kııva

yı tabii)e ve .servet- ı arziyeden 

i6tibade etmek. 

Maarib-ı umumt.}e)i U?v6i ve te~mil 

ederek tarz- ı tedri6 ba.sit olmakla 

beraber 6alim. metin ve .se!tlu 'l 

i.stibade bir ~ek/e koymak ve blllıa66a 

tarıh ve ananar ı mıllı}emızm 

tedrıcHnı ehem ve akdem kılmak. 

Ferde kl,)met vermek ve u.sul- i 

izdıvacı zevceynin me.sudi_vetini 

mucib olacak bir tarıda tanum 

etmek. 

Kma6iye muametatın 

Olabıldı&lnce demlryollarırntıı ve karıyollarımıtı 

dOzenlemek, çotattm;ı~ ~ memlek~ıın en 6n~mli 

noktalar na uzatmak 

Tarım. ııcar~t,leOdJtları yurrklendirme ~ ıleııeıme, dı$alımı 

aulımak ve dışsatım artı ırnak yoluYla ~mlektıı ekonomllı. 

uç dan 1.\yılı. oldulu dereceye yükseltme ve dota ı:Oçlerlyte 

ıupı~k zensıntıkleıoııdrn vararianma 

Genel el Ilmi ge ~ eterelı. ve kapsamlı duruma seı ren•k 

Iltretım biçim ı ba5ll olmakla bırl kle do&ru, satlam ve kolay 

varınıanılabilir blr blçıme koymak ve öteilikle ulusal tarih ve 

ce enekiNimlzln olwtulmasını en öneml ve en önce ilt:l 

kılmak. 

Bireypdeter vermek ve cvlenmeo yilnrem ni eşierin 

mu ll ulutunu sa&la~cak b r b~fmde dOıenlei!M.'k. 

Kırtıısıy~clllk ışleminrinın dav•najjı ol..n ve ulusaımutun 

mü6tenedünileyhi olan ve 

mllletimizın ruhuyla kabll- i tevbik 

olmayan bir takım /.:avanın ve 

nizamdtı. u.sut ve kavaidı kökünden 

kal' ederek milletin ruhuna teı·a~uk 

ve tetabuk edecek tatbikatı kctay 

kavanin. nızamat. U6ulve kavaıd 

vaz'ı lle idare ·i mülki.}e. adiiye ve 

a.skeri)emizi ı.slah ve her vazıte· ı 

re.smiyeyl ve .siya.si.)e.vi ehline tevdi 

ve memurlarımızı zihniyet -i 

ltazıradan tecrid ve tebid e:vtemek. 

lManbuL hiıkumetinin tarih -i 

te~ekkültinden itibaren bıgane 

kaldığı 6iya6i ve iktt.sadı müna.sebat 

ı ltarici.}eye azamı eltemmiyet 

vermekle ı.stiklat miicahedemizın 

te}ızdar ve .semeredar otabilme.si 

bikır ve kanaatindeyım. 

20 /~/38 

Kay.seri Mebu&u 

Sabit 

ruhuyla uyuşabılır olmayan bir ldllım yasa ve dillenlemrlerl, 

yöntem ve kuralları kilkOnden kaldırarak ulusun ruhuııa 

upcak. ~o-ygulanması ltolay yasalar, tllz ltler, yöntem ve 

lwrallar koymakla muıkJ, adil ve nskeıl yönetım miz 

lyll~tlrmek ve htr resml ve sıvas i Ddrvt uzmanma vermf!k ~ 

kamu &llfPVIIerımlzl t mdiltl anlıyı~n uzaklaştırmık ve 

50yuılamak. 

Istanbul hllkOmeıın n kurulu~ tar h nden ~n umurıamııd tr 

siyasal ve ekonom k dış 111$1< le re en bliy(lk 6 em vermekle 

ba&ımsıllık sava~ımımrırn bolluk gelırıci ve verimli 

olabılecet likrinde VI' kanısındayım. 

257 
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KIRŞEHİR MiLLETVEKiLi 

CEVDET (SEÇKiN) BEY 

lı884 (Çiçekdagı) Kırşehir - t9Jıl 

Kııysen Ruşııyesı 'ııı bııırdıktt'n 

soı1ra Çıçekda~ı Acllıycsl 'ndt• kaııp 

olt~rak devlet hızmcıınt• ~ırdı Bır 

sure sonra sorgu hakımlı~ı ve 

mahkeme Ü}clıgı yaptı . Tarırnla 

u~raşıı Millı t-tücadele'ye katıldı . 

1920'de Kırşehır'den mıllcıvekılı 

scçıldı. Bırıncı Grup fiyesı~dı . 

1923'tc Mechs dışında k.ılınca 

Kırşehır'eo dönerek ıcırıoıla ııgraşıı . 

ayrıca avukatlık y;ıpıı 

Cevap: 

Nezih bır rulı . metin bir t.eciye. rat.m 

bir hiM· i dini.ve mütevakkıbfır. 

Bu uç düt.tunııı ihtıııa ettigi mecinıyi 

te~rilte lüzunı yoktur zannederim. 

Çünkü et.at.en bu evt.at · ı ciliye ıle 

muttat.ıt olan Türk ve A1ilt.lüman 

heyet· ı içtimaıyet.inde rehber ı 

terakki olaeak daha doğrut.u bir 

me~ 'ale ·i nuronur olacak ~u 

kıymetdar mezayanın tenemmüv ve 

inki~abı ~azla gayret ve me6a(ve de 

muhtaç degildir. 

Tiirk'ün kabilıyet i bıtriyet.ı bu gayeyi 

i6ti/tt.ale bizatihi kcibıdır. 

Mütalaatım bundan ıborettir 

etendi m. 

Ankara: ı~/Mayıt./338 

Kır~ehir Meb~u 

Cevdet 

-

T~mlz b!r ruh, satlam b!r kı1M;, dayanıklı bir dın duygusuna 

batbdır. 

Bu 0( ilkrnın !(rrdıli anlamları B(ııntamaya grrtk yokıLır 
sanırım. 

CUnkO zaten bu vll~k nltelıklıırl talıvan Türk ve MU~IOmln 
toplumunda Ilerlemeye yolgl!sterıclllk edeuk. daha dotrusu 

ışık sa(an b ı me~le olacak ~u deterli erdemler n bilyilyUp 

gelı~melerl f;ııla b r (aba ve t'!Mk de gerekılrmez 

Tnrı.. tın dotu1tan Vttenetı bu amacı ger(~kl~ı ım~e 
kendıs yeteri d r. 

Gl!r!l$1erlm yalnızca bunlardır, ef~dım. 

14 Mayı.s ı9:u 



KIRŞEHİR MiLLETVEKiLi 

MüFiT (KURUTLUOGLU) 

EFENDi 

lı879 Kırşehir - •9s81 

Ilk ve orıaögrenımını Kır;.ehır 'dc 

ıam;ımlııdrkııın sonra lsıanbul'n 

gelerek Faıih MC,>drcsesı'ndcn 

nıiidl'rnslık tCitZCtı aldı . Ayrıca 

Hukuk Mekıebı'nı bıtırdı Bır .sure 

mtiderrıslıt.: ve avukatlık yapııkıcın 

sonra Eccabaı Savcılı~ı'na arandı. 

19o8'de babasının olumü üzerıne 

Kır~ehır nıurıulügunu ustk•ndı . 

Mıllı Mucadele'yı dcsıekledı . 

19~o'de Kırşehır'den mıtlcıvekilı 

seçıldr. Mcclrs 'ın bcı~ımsız 

uyel<'rindendı . 

Cevap: 

Mıllı mıicahedemizirı beyızdar olma-sı 

llakkındakı cevabını ber veeh -i 

citidlr· 

Şa~aa i .saltanat ve ikbaline mağrur 

olan .sefcitin-i .salıtenin rea)a.sı 

üzerindeki taMrrutunun ne gibi 

ma.slalıata menut olduğunu 

teemmiH etme.}erek zaten müMakil 

olan milletin lıakk·ı i.stik.lalo•etini 

ihlal edecek ~ey/eri aha ra bah~ L'e 

ih.san etmeM_>Ie li6an ı 6iya.si- i 

~er 'ide abli ve tagallıib nakz- ı 

ta6arrut etti5i ahval meJdana 

ge/mi~ ve tarab- ı milletle de 

takallübcit-ı kevniyeden birrak 

hadit.atın te.siri)le 6ev1Je i ahlak ve 

irbanın tedenni.si ha.sebiyle 

uhdelerıne emr· ı bı'l marut ve net~ - i 

arıi'l mürıker müretteb olan 

ümmette zaat- ı kalb hu.sulü_vle 

ba~ına vunıldukça .sada6ı 

çıkmadığından dolayı darbelerin 

Ulusal uva~ım m zın bolluk ver k olması hakkındaki yanıtım 

&$01,tıdadır 

Sa u nal ve 1 llh n n pıırlaklıtıvıa gururlanan ~k sullaniann 

uyrukt;ııı llstımdeki edimlerınin ne gibı y(intemlcseo 

cı. ya nd tını du~ nmeyerek zaten batımsız o~ n ulusun 

batımsııl k hakkını çıtneyecek ~ı ~kala na 

bıtışlamasıyla. ~eriatın sivasai dılınde buyurmanın ortnd~n 

kall.tıtı d rumw meycüi!JI gelm~ ve ulliSta da k!!pe~.çe 

saldıMıadan kaynaklanan birçok olayın etkisıyie ahlAk ve 

lOı dıaeyin n ger temfsJ nedeniyle blllne~ buyruklarda~ 

vt! yads n.1may~cak Vllllfl,uıfan lltllf[l Ustler nıo Cllr~ d şen 

topluluktl yCr~k ııyınıtına yol açarak b.1şına vuruldulcça 

s~ çıkmad 1 ndan dolayı vuruşları n yınelenmrslyle toprat n 

allına g6m lup l<a'(bolan bzık gibi. yap lan ~~ flleme 

boyun cAllmP~ ııtışk~nlık l'dınillp ltaıt Mtak Iyi ve dojru 

olan ~ted ı• yOcc.o buyrutu unututarak eıemenl tl 
kayboldukça çOkDş ortava ç kmı$tı. 

YUzlıln ert e şeh ı lwıının gOctıylıı bUyO~n ve siyasetin 

tekerriirii_vle zir· i zemine sömiilüp 

ka_vbotarı kazı/.: sibi }apılan her 

türlü muamelata rıza so.sterılme/.: 

iti_vad edılip " innema et-taatu bi"l
manıt emr-i eeli/ı unututarak 

hakimi_veti ka.-vboldukra ınkıraz 

zulıura selmı~ti. 

J'ii.::bınler ~üheda kanınırı kuvveti.}le 

ne~viinema bulan ve .si)a.setin 

ihtilat-ı e.::mitı e kaı.:aidine tevMkan 

teııt.i ve tahki mi hu.su.sunda her 

türlü mü.saaddtın bevkınde olan 

mii6aada t ı ~er·i.vcden bı 'l-i.stıtadc 

devlet denilen ~ahJ · ı maneı•i_ve a/.:d-1 

vekaletı mutazammın olan akd-i 

biatın hukuk ve vezait i 

miitekabileyi Ihtiva eden ve bugün 

~ecere i i6tiklal denilen hukuk- ı 

et.a.si)e)1i te_vızdar edebilmek. 

içtimaları me.sa/ıh ı mür.sele 

ıktiza.sından bulunan erbab - ı hall ü 

akd ve e.shab-ı ~liranın hakk·ı 

murakabe ve müdahale.sı tahkim 

zamanların çııtı$11lası Lr Uar na ııvcun oarak ııen~leı Imi'SI 

v~ ~kıjllrllmrsı konusunda h~r ttirlu ıının UstGııdc olan 

~erı;at lı nleılnden vararta lar.ık c!Meı ele En ı nı ~•ve 

vek lik verme s6ı f$mes anlmr dak.! boyun etme tGren n n 

ı..ır$11 klı hakları vt> !Id evleri Içeren ve bugOn batımsıılı k 

ifoKı den len f.SIS haklan bolluk ıı k Iab mek., ıoplıınmalln 

gönderilmi$ sorunlar geretınden bulunan ınd rme ve (ba~ 

çıluırmay;ı yctkllı ve ktndllcrlne danıJılması ıeıekl 

k mse!enn ~netim vw kan$1Nbrı ııt'kl$1ı ek. hakkın 

ona ya konulmasına ve ııda!etln yerine getir lmesıne yol açan 

ve hrr kurAladalet ve tş tl k Ukesınt dayanan $1!' lt 

h.kl:ımlerllç n~ b lunacatına gD e esas vapıtarı $1!f'ıatın 

ııçıklama çNçewsllçfnd~ ot an şimdiki 5fyasal lıiıkiaıdakl 

&Iderek artin gen ı &ıni genrl vcttnek ve et m ımiıle 

or ant ı olar ık saymııya ve bu yolda Iyi sava,ıma dev.ım ve 

vetklnleşmf! yolunda her ıl\1 yönd~ atırılılo:ün kaçınmaya 
ba!lıdır. 

zzlklmı9:tı 

2$9 



edılmek. izhar-ı hak ve icra-yı 

madelete ı:e~ile clan ve her kaidenin 
adi u mi.i6avat e6a6ma mü~tenid 
bulunan ahkam - ı ~er'iyt.}e daltıl 

alacasına nazaran mebant L 

eJaJiye6ı ~eriatın daire l beyanmda 
dahil oLan ftukuk-ı 6iya6ı_ve i 
ha:ıradaki ı.ıü6 'at-I mı.lterakkl}e6ini 
i&tıdad ve terbiye-i umumı.)emizle 
mütena6iben telakki bi'l-kabul ve bu 
hu~u~ta ah6en -i mücadele t•e 

mücahede.>e devam ve tarik-i 

tekômülde ibrat ve tebritten 
mücanebete müteı:akkıbtır. 

Ankara 22 Te~rlntevvel 337 
Kır~ehir M ebu6u 
Hoca M übit 



KIRŞEHiR MiLLETVEKiLi 

RıZA (SiLSÜPÜR) BEY 
lı877 Kaman (Kırşehir) - ıgı6 1 

Kırşehır Rüştiyesi'nı bilirdıkten 

sonra ııcareıe atıldı 1908'dcn 

sonra lttıhat ve Terakki 

Cemıyeti'ne katıldı Milli 

Mücadele'ye 500 atlıdan oluşan 

ını l ıs kuvvetlerinın başında faal 

olarak katı ld ı Heyet-i 

Temsı lıye nın ıste~ı üzerıne 

Istanbul hükümetinın aıad ı ~ı 

Ankara Valisi Muh ıllın Paşa'yı 

tutuklayarak Sıwıs'a gönderdı . 

Meclis-ı Mebusan' ı n son dönemıne 

Kırşehir'den mllletvekı lı serildı . 

Ikıncı Grup üyesiydi 1923'te 

Mecl ı s dışında kaldı . K ı rşehır 

yöresınde bır ayaklama planlamak 

suçuyla tutuk landı. Ankara lsıikla l 

Mahkemesi'nde yapılan 

yargı laması sonucunda ölüm 

cezasına çarptırı ld ı 1926'da asıldı. 

Cevap: 

Memleketimizin ıhtiyacat ve 

tahammülüne göre kanunlanmızı 
t6Lah edip ~imdiye değin oldugu gibı 

nci-eltil ellere değil. vatan a~kıyla 

kalpleri darabôn eden memleketin 

hôkim ve Milib-i hakikitıl olan pôk 

tıımalı. nezih kalpll ellere tetıllm 

edilme6i_yle milli itıtilddl ve 

mücdhedemizln temin ve payidar 

olacağı kanaatindeyim. 

ı 6 Mart 338 

Ktr~ehir Mebwu 
Hamidti Rıza 

MemlekNlmlıln gfteksinimlerl ve dayanıklıhgına göre 
yıs.llarımınlyıle~!irip ~lmdıye de~in oldutu gibi uım.ın 
olmayan ellere delil, yıJrrklerl vatan srvgı~lvle çarpan 
memlek.rıın gerç~k ~emeni ve sahibi olan temız yüzlü, 
t~mız vurekli ellere ıeslim ~ilmesiyle Ulusal ba&ımsızlık. ve 
sava~ımımızın satlanacatı v~ suıMeil kanısındayım. 

J6 Mart J9Z2 

--Ge 

ıCı ı 
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KıRŞEHİR MiLLETVEKiLi 

SADlK (SAVTEKİN) BEY 

lt874 Çarşamba (Samsun) - ı9sol 

Çarşamba Ruşt1yesı'nı bıtırdi, 

ayrıca medresede o~renım gördü. 

O,ıha sonra lstanbul'a geldı ve 

19oı'de Hukuk Mekıebi'nı bitirdi. 

ı9ol' te Yenicevardar Bıdayet 

Mahkemesi savcı yardımcılıgına 

atandı. 1903- ıqoq arasında 

çe~itlı ceza nıahkemelerindP 

başkanlık yaprı 1909'da Edirne 

lstınar Mahkemesı uyes1 oldu. 

Aydın. Gunıuşhaııe. Duzce ve 

Kütahya'da çeşıtlı mahkemelerde 

görev yaptıktan sonra 1917'de 

Kırşehır Bıdayeı Mahkemesi 

Başkanlı~ı'na atandı. ı919'da 

Istanbul Hükumetınce görcvırıe 

son verıldi. r9zo'de Kırşehır'den 

milletvek.Jiı seçildı Meclıs'ın 

ba~ımsız ı.iyelerındendi ı9z3're 

Mecl1s dışında kaldı. 1932.'de 

emeklı oluncaya kadar yurduıı 

çeşitli yerlerınde savcılık ve 

mahkeme başkanlı~ı görevlerinde 

bulundu 

Cevap: 

Bir miLLetin i6tikldli. irade6ine 

hdkimıyetle kaımdir. MüdahaLaH 

ecnebiyeye maruzıyet ya mutLakiyet 

ve ldyü6 'eliyet i idare gibi müe66init 

altında ya~ayan milel ve akvam 

i6tiklallerıne veda etmı~ler demektir. 

Binaenaleyh bu müeMirdttn reb'i ve 

izale6L ve bade'l· irtiba milletin 

irade i mllliy e6ine hakimiyetine 

müttehiden miknet ve 6ebatı ve 

irade6inin bevkinde kuvve ı 

mutlaka -i be~eriye tanımama6ı ve 

kendi6ini tem6il eden zat ve zevatın 

eb'dl ve muameldtını murakabe- i 
daimi altında bu!undunna6ı 

i6Liklalimizirı avcimil-i ~eyizddri6inin 

en müllimmi ve ruhlu6udur. 

Bu nokta taayyün et1ıkten 6onra 

mevzu. 6ahibeler dolu6u yazı 

yazmaya mü6ait i6e de rt6ale 

müdevvene gayr- i mil6aid 

olduğundan hula6atü 'L -hLllci60: 

Bır liiUStJO tı.ııımsıılıtı. kenui ıstemine ermı•n olmasıyla 
varolut. Yabancıların iş•· karışmalaıına ujtr~mak ya 
mutlakç.tık ve yönetimin hiç detı~memesi sıbi etl.enler 
alrıııda yaşayan uluslar ve budunliır batımsıılıklarına veda 
etmı~leı demektır 

Ool•yı"yl., bıı tH •·nl~tln kııldırılmıısı Ye yok <'dılmosl v,. 
yOksclmeden önce ulusun ulusal lst11mlne. •ıemen112int> 
birlik h.ılınde gU~ID ve k.ııarlı olarak sahip çıkması ve ~cndı 
Isteminin Dsıünde hıçblr mutlak ınsan kuwelı tanımaması ve 
kendisını temsrı eden kişllerin evlem ve işlemiNin. sOrekli 
denetım ~ltında ıuıması. batımsızlıtımızın bolluk seılrlcı 
~lkenlerlnln en önemlisi ve ruhlu~udur. 

Bu rıoUa bt!llrlencliklcn ~onııı, konu ~ayfalarca yalı v~zmava 
elverı~lı ise de, olu~turulacak yapıt elverı~ız oldugundan 
1ir0n örü: 

ı · Ulusal vönetimfmlz kutsal bır Isi~ m lıilkOmeli olup dlnd.ır 
olmayan birevfn 5llrekll yaşayamaydcağı kuramı ve gllıuşO, 

ı -Hükümet-i milliyemiz bir hilkilmet· 

i mukadde6e· i l6lamiye olu.p dındar 

olmayan ~erdin payidar 

olamayaca~ı na::arı.ve ve lçtihadı. 

e~raddan müterakkib he.yet-i 

lçtimaiye hakkında vcirid idiiğitnden 

bütün e~radı millet'in e6a6at- ı 

diniyeye rıayetkdr olma6ı. 

2-Necci.t ve terakkinin la dinilikte 

veya dinde ldubalilikte aranma6ı 

vahıme6i batıl ve merdud olup 

çünkü ekmel ve ahakk- ı edydn olan 

din-ı milbin- i I6Lam 6a 'y ve ki6b· i. 

miltemadiyi amir ve e6bôb· l 

terakkıye leve66ülil sayr-i nahi 

Kur'an - ı aztmü'~·~ô ıün me~akkat 

için gayr- i m ün zel olduğu Purkan-ı 

mübfn 'de man6ı16 olduğundan 

terakkiyat ve inki~a~at- ı milliyeyl 

i6tirkabLa ku6vd·yı terakkiye 6uudu 

her berd· i milletin umde-1 e-6a6iye 

ittihazı. 

3-Terakkiycit ve inki~a~at, iLim ve 
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blr~vt~rdcn olu~an toplum h.ıkkında geçerlll:ıuluodu!ımd.ın 
bUlun ulus bireyiNinin din e~larına .ıym.ısı. 

2· l<urtulu~ ve i !erir meııın dın·dt~ılıkta ve dind~ gevşeklıkte 
aranması ~.onu$undakl boş-sanı g~rslı ve vanlı~ olup, 
çOnkO dinlerin en y~!klnivc ıı~·çeli olan yOtc lst3m dini 
~·ır~kli emek ve kazancı buyurdutundan ve ilt'rlemc yollarına 
b.1şvurutmasını b~yük şanfı Kuran vasaklama dığından, 
J<ital>'ın gOçtıık çc~llsiıı dtya In~~ ltf hakkında AyNicr 

bulundutundan ulus.ııl Ilcdeme ve gelıvnevl saflayaıak 
ılerılıtln en üst noktataıına en~llmeslnlıılu\un tıcr bıreyının 
t'S.lS Ilke olarak benlmsemi!Sı. 

J· ltrrlemc ve gclişm~. bilim, endustrl ve ekonomiyle ortaya 
konabıleceğınden bunlardan vo~sun olan uluslar Ilkel 
durumda kafarak n~ derece kııraılıw Inançlı olsalM da 
ulusal savaşırnlar kaışı-.ında savunma aıJçla~ından vi' üstün 

bilim ve endustriden yoksun kalarak l:ıatımsıılıkları surekli 
bır tthlıke altmd~ demek ot.ıcatJndan devielimizde bilim ve 



&anayi ve ikti&adle kabil - i hu&til 

olup bunlardan mahrum olan 

millerler hal- i ibtidalde kalarak ne 

d.erece &ahib- i azm ü iman olt.alar 

biLe mücadelat- ı milliye kar~ıt.ında 

vet.ait- i tedabii.iye ve balka-i ilmiye 

ve t.ınaiyeden mahrumen i6tikla/leri 

daimı bir tehlike altmda demek 

olacağından mülkümilzde ilim ve 

irban ve &anaylin ne~ir ve tamimi ve 

iktit.adiyatın tenemmüvii et.babınm 

i&tikmdliyle rical- i &iya6iye ve 

t.ınalye yeti~tirilme&l ve memleketm 

ikti&aden yükt.eltilmet.i. 

4-Turuk, Ilim ve &anayiln &ür'at-i 

ibaze ve t.eylını ve iktit.adın acilen 

inld~abını temin eden dmiL- i mililim 

olduğundan memalikımızin ~ebeke- i 

hadidiye ve turuk-ı umumiye ve 

hu&u6iye fle yekdiğerine va61ı. 

s-Payıdari ve tebıd-i hükümet 

e&a&at-ı mühimmet.inden birinin de 

tevzi -1 ad/ ü dad ve temin- i berah -ı 

tbdd kaziye&i olduğu 

milttebikunaleylt bulunduğu gerek 

miLLetimiz ebradı ve gerek ebrdd- ı 

mııtetimiıte mülkümüıde 

muvakkaten ve müt.abereten lkamet 

eden düvel ve milel- i mütehdbbe 

tebaa&ı aralarmda ıahaddü& edecek 

ihtilabat- ı hukukiyeyl hall. u ha&m ve 

emn ü a6ayi~-i ammeyi muhil eb'dl- t 

memnua mürtekiblerıni tecziye 

edecek mehdklmtn te~kllat ve u&ul-i 

muhakeme&inin azade- i tenkid bir 

derece- i ekmellyet ve e&raiyete ibfağı 

ile mlllet nam-ı mübeccetine 

lzabeten icra -yı kaza edecek 

mehdkim ahkam ve mukarrerdt-ı 

&adıre- 1 kat'iye6inin - irade- / 

miLLiyenin icabat- ı Myat.iye veya 

rahmtyeden olan kudret- i abviye 

veya tahbibiye&i bittabi mü&te&nadır

mu.tlakü 'l- irtbaz olduğu. memur 
gayr- i memur. mülki ve a&keri - hat- i 

kOllur ve endil~tıının yayılması ve ııenı~temesl ve 
ekoııomınln bilyUmtsl yollarının tululmasıvta siyaset ve 
endUstrlnln tıa~ında~llerin yNI~tirllmesl ve mtmleketln 
ekonomi(& yOkstltllll'o~ı. 

4· Yoltaı, bıltmın ve endüstrinin hızi~ yayılmasını ve akmasını 
ve ekonominin ,.-ı bu k geli~mesınl saAI.lvan önemli el ken 
oldulu ndan, ml'mlekellerimiıin dl'miryolu ağları. genel ve 
özel yollarla biıibırlerıne batlanması. 

S Devletin SOn~ULll kadar ya~ım,ı.,nın Onemli ilkelerinden 
birinin de adaler ve- doQruluAun dağıhtması ve ın'Hinlarllt 
genligının ~a&lanması oneıme~ı oldu8unun ~sı u nde 
herkesee .ınla$ılmış bu lundutundan, gcr~k ulusumuzun 
bir~lcrl Vt gerek ulusumuz bireyleriyle OlkemlzdP. se~ıd ve 
konuk olarak olurarı dost drvlellcı ve uluslar uyıuklarının 
arasında ~ıkatak hukuk1 anla$mulı!Jarı ~ozecek ve keı.ıp 
alacak ve k<! mu duzenini ve gilvenll~inl çlkneven 
yasaklanmı~ eylemleri yapanları uıalandıracak 

hazari ve 6e~eride kuvve- i teyldtye6i 

6ar6tlmaz bir leke kabul etmez 

vicdan- ı be~er ve milelden ibaret 

olan hukuk-ı beyne 'd düvel ve 'l

mi/el hükmünce lıaric ez-memleket 

imtiyazı mütekabılen müt.tet.na 

olmak ~artıyLa kapitüla&yonların 

mürteti olduğu bedilıidir- blld

i6ti&na bilumum ebrôd- ı mılleLin bir 

mahkemeye tabiiyeti emın ve 

zihniyetinin mine 'l -mehd bütün 

eürdd ve aza-yı millete telkih ve 

temini gibi yekdiğerlnden lô -yenbel< 

olan ve birinin ihmal veya 

haleldarf6i, derece- i ehemmiyeti 

mt.betınde itıtikLa/-i milliye kıt.men 

veh n ü zara.r ira& ı mahiyeti ni haiz 

bulunan hutıu&at-ı mezkure ve 

madude t.akatattan ma&uniyeti 

umde-i et.a-&lyemiz olan lt.tlklal-1 

millimizin et.bab- ı vikaye ve vet.ail-i 

idamiyetıindendlr. 

9 Hazi ran 1338 
Cuma 
Ankara 

Kır~ehir Mebu6u 
Çar~ambalt Sadık 

mahkemeiNin orglitlenmesi ve yargılama yonıemleıının 
ele~llrılemeyecek bır yel~ınlık ve çabuklu~a eııştırılmi!Sive 
ıılu~un l;ullu .cıına yargı gllrt'Yini yapacuk mah~cmeleıın 
vereceklerı hükllmlrr ve ke~ın kArarların -dotal olarak. ulusal 
ısıemın sıyasal ve acımayla ılgili gerekliliklerden 
kaynaklanan batı~ama ve hal10etme vetkileri bunun 
dı~ındadır· muıl~ka yerin!' getırllmesi, kamu görevlisi olsun 
olma>rn. si111l vr as~ er ayrık tutulmaksızın barı~ ve sefN 
durum und• do~rulanması, sarsılmaz bir IPk.,lenmeyecek 
Insan ve ulus vıcdanına dayanan. devletiN ve uluslararası 
hukuk gcrtAince Ulk~·dı$1 ayııcalıkları kaf'$ılıklı olarak 
tanınmış olanlaf dı~ında kalmak !lıere lı.apıtülasyonların 
kaldırılmış oldugu apijç ıklır· ulusun butun bır~yleıının bır 
mahkenıeye bağli oldukları glıv~•n ve anlayışının bt>şll.ıen 
ba~layaıak bö!On ulu~ birey ve üyelerin~ benlmselılme5l ve 
r.ajlanması gibi. biribiriNinden ayrılamdy•cak olan ve bırınin 
savsakl4nması ya da çıııncnmcsi. oncm deteCi•sı oranında 
ıılusaı baQımsızllga bır ölçDde g\'v~eklik ve zaraf ııeıirmek 

nltelltinı ta.şryan anılan ve sıralarıan konulaı-ın sadakalle 
korunması l'sas Tlkemız olan ulusal b.ı~ımsrılıtım171n 
eslfgenme •e sfırduıulme yollarındandır. 

9Htulranı9n 



KIRŞEHİR MiLLETVEKiLi 

YAHYA GALiP (KARGI) 

BEY 

lı874 Istanbul - 194.2! 

lsı.ınbul'da Ayvanscırııy 

Ruşııyesı 'nı bııırdıl.;ten sonrıı 

ı892'dc Dıvan· ı Muhascbat Evrak 

Odası 'nda katıp olarak devlet 

hıımctınc gırdi . Malıye orgutunde 

çeşıtli göre~ ler yaptıktan sonra 

1912'de Bıılıs Defterdarlıgı 'nn 

ııtandı Hıcaz, Halep ve 

Kcısı.ırııomı 'da defterdarlık 

görevlerınde bulundukran sorıra 

19ı7'de Ankara Defterdarı oldu 

Muhııtın Paşa'nın tutuklan.ırak 

Sıvııs'a göıurulmesı uzcrınc 

Ankara Valı Vekılı olarak 

~orevlendırıldı . 23 Nısan 1920'de 

TBMM açılınca Ankara Valılı~ı 'ne 

asaleten atandı 19.zo yılı ıçınde 

bır ııra seçım sonucundıı 

Kırşehir'den mılletvekılı st•çildı . 

Bırıncı Grup uyesıydı 1923 - 1911 

arasında Kırşehır. 1931'den 

ölumune kadar Ankara mılleıvekılı 

oldu 

Cevap: 

Kılınrta kazanılacak i6tiklal irin 
dü~manların te~kilatına kar~ı 

te~kilat ve techizat-ı a6keriyenın 

itmamı . 

Hakiki i6tiklal i mılli için de 
mimevverdn ı mılletın mevcud olan 

veyahud yenıden vücuda setirilme6ı 
imkanı ı:ar6a vücuda setirilecek 

olan bir düötura umumen tebaı)etı 
kabule mütevakkııtır. 

29 EylüL 337 
Kır~ehir Mebu6u 
yahya Galip 
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ICılınçb kazanılatak baQımsııhlı.lçın du~manlann 
6rglltlcnm6lne kartı 6ıgOII~nme ve askerlik donanımının 
lamamldnmosı. 

Goırçfk ulusal b.ıAıın~ıllık '1'" de ulusun aydınlaıının varolan 
ya da venid•n olu~turulöıbıl ııse olu~ıurulacak olan bir Ilkeve 
rDmüyle uvulmasına batiıdır 

29 Eylill 1921 



KONYA MiLLETVEKiLi 

ABDÜlHALİM ÇELEBİ 

EFEN Dİ 

lıB74 Konya - 19z;J 

Mevlana Celalettın Rumı'nın 

soyundan gelen Abdulvahit Çelebı 

Efendı'nin ogludur ı3 yaşında iken 

Manısa Pasınışı'nı oldu. ı909'da 

babasının ölümü üzerıne Konya 

Çelebıligl makamına getırıldı. 31 

Man Olayı'nın ardından hanedana 

hakaret etri~l gerekçesıyte 

Çelebılık görevınden alındı . 

ıgı8'de bu göreve yenıden atandı . 

ıqıo'de Konya'dan mrllervekilı 

seçıldı. Meclis açıldıktan bir gün 

sonra TBMM Bırinci Reıs Vekili 

görevıne geurıldı. Dıvan-ı Harpçe 

Konya Ayaklanmasıyla ilgıli 

görülerek mahkum ediidiyse de bu 

huklim bır TBMM kararıyla 

geçersız sayıldı. Bırinci Grup 

üyesiydi ı9ı3'te Meclis dışında 

kalınca Konya'daki dergahına 

döndü. 

Cevap: 

Stıi6timal edilmemek ~erait-i 

miihimme6iyle kauanın -i me~ruanın 

her bert hakkında 6eyyanen 
tatbikiyle memurin-i umumiyenln 

halk üzerinde re6hile memur 
olduklan zıhnıyetini kendılerine 

bthakkın idrak etttrmekle i6tiklal-i 

miLlımizin tekemmül ve teteyyüz 
edeceği kanaatinde)im. 

Ankara 14 Ağu6t06 1338 
Konya Mebu6u 
Cti-n~tn-i Hazret-i Me-vltinii 

Abdülhalim Çelebi 

Klltfııro kullanılmamak önemlı ko~utuyt.ı ge~erll (me~ru) 
v~aların hN bır~ hakkında e~ııııkıe uvııutanmasıvıa g~nel 
kamu görevinerının halka r.oıaylık &ösıermefli! g!lrPvU 
oldukları anl~y•$ıtıı kendıleııııe hakkJyla kavratmaklu ulusal 
batımsrılttınuıın yeıklnle~eceAI ~ l$tkLaMcııgı 
1<4nısındayım 

•ot Agustos 1922 
Hz. Mt'vl6no 'n m ytrlndt oturtJn AbdOihtJflm Çell!bf 
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KONYA MiLLETVEKili 

HACI BEKiR (SüMER) 

EFENDi 

lı867 Akşehir (Konya) - 1927l 

Akşehır Rüşliyesı'nı blıırdikıcn 

sonro ı886'da lstanbul'a gelclı ve 

Fauh Medresesı'nde ıkı yıl 

ö~renım gördu. Ardından Akşehır 

Medresesı'ne devam ettı . 

Akşehır'de tıcareıle meşgul oldu. 

lıııhat ve Terakkı Cemıycrı'ne 

kaıı l dı 1909'da Akşehır l kı isaı 

Arıon ım Şirkeri'nl. ı9 ı 6'da Akşehır 

Elektrık ve Mensucat Şirketı'nı 

kurdu Ayrıca Istanbul'da bır 

ticarethane açu . Medıs-ı 
ME.>busan ' ın son dönenıınc 

Konya'dan mıllervekılı seı;ıldı . 

Mt•clıs' ın çalışmalarına ara 

\iCrmesı üzerine Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye kat ıld ı Bırınci 

Grup uyes ıydi. ı923 ve ı927'de 

Konya'dan yeniden mille ı vekilı 

seçı ldı . Milletvekı ll lg ı sürerken 

oldu. 

Cevap: 

Memlekette ve Millet Mecli6i 'nde 

mü6tah6ilin ek6eri.veti lhraz 

etme6me mütevakkı~ır. 

28 Mart 38 
Konya Mebu6u 
Kurazade Hacı Bekir 

- e_. 
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Memır.ktnıı ve Millet M<'tli~ı'nd~ Oretlcllerin çotuolutu 
aım.ı~ınıı b.ıthdır. 

:ıB Man 192:1 



KONYA MiLLETVEKiLi 

KAzıM HüSNÜ BEY 

lı88J Konya - J9J.4) 

190o'de Konya ldadisı'ni bıtlrdi. 

ı9oı'de Sanayı Mektebı'ne Türkçe 

ögreımerıı olarak atandı. Konya 

gazeıesınin başyazarlıgını t.istlendi 

ve ı l basımevı mudurlü~ü yaptı. 

ı9ıo'da il mekıupçuluk kaleminde 

çalışmaya başladı. ı9ı4'te 

memurıyetten ısııra eui ve 

ticarete au ldı Ittihat ve Terakki 

Cemıyetı'nden polıtıkaya atılarak 

l l Genel Meclısı üyeliğine seçıldi 

Meclıs-i Mebusan'ın son dönemıne 

Konya'dan mı lleıvekilı seçildi. 

Meclis'ın çalışmalarına ara 

vermes ı üzerıne Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı. Dıvan-ı 

Harpçe Konya Ayaklanmasıyla 

ı l gili görülerek mahkum edildıyse 

de bu karar bır TBMM kararıyla 

geçersız sayı ld ı Bırinci Grup 

uyesıydı ı9ı3'ıen ölumune kadar 

Konya'dan aralıksız nıılletvekilı 

seçildi 

Cevap: 

Içinde bulunduğumuz inkılabı hüön 
i lntac etmek. mllli lıarölarımııa 

lıilrmet ve merbut katmak ~artıyla 

mukteziyat-ı a6n kabul ve icabatma 

tevbik-i hareket e;ylemek. bena bfllah. 
bena bfl vatan ve ~ena bi'l mebküre 

çalı~ mak. 

Vereceğim cevap bundan ıbaret 

olduğu ve tahrlr lle müna.6ebetimin 
inkıtamdan da hayli zaman münır 

eylediği halde ~u ve6ile ile yine 
bırkaç 6atır bazla yazmaktan men-i 

nebö edemedim. 

Mücahede-i milliyenin teziydar 
olmaöı eöbabmı daha vdzıh 

6öyle.vebllmek içm mücahedenin 
eöbdb- ı tevellüdünü bllmek ve 

zikretmek iktıza eder. 

MlUi milcahedeyi ~elaket-i inhitat ve 

e6aretimiz tevlld eylemi~tir. 

Milletlerde belaketler me~kurefer 

rev/id eder. 

lçlııde bu tundutomuz devrım! Iyi ı;orıuttıındırm.ıık, .ılusaı 
kOilQrlı•rım ı~ saygılı ve baill Qlmak ko~uluyl.ı ~agın 
g~reklcrınllıı'ıılm!il'mek v~ onlara göre davranmak, Tanrı 
yolunda. vatan yolunda. IJikü yolunda Citesrve çal~mak. 

Voıt>ceğim yıınıı y~ tnıı bundan oluşıutu ve yazma ne 
itı~kin11n kcsı.mPslnden beri hayli ıaman &~ÇI ı:ı hnlde. şu 
vesı evle yine blrka~ satır yazmaktan k~rıdımı al amadım 

ulıı~al savaşımımilin ışıklı olması koşullarını daha açık 
söyleyebıımek ıç tn savaşımın do suş nooenleıln bltmel< v~ 
arımak gereklı Ulusal5aV.ı$ırnı çöküş fe lAketırniz V• estrt; e 
dllşuşumOz doturmu~tur. Uluslarda (elaketiPı lllh:Gier 
do&uııır. 

Genel Snvo~an maduı ve manevT bak.ımlardan yıpranmış 

olarak ç.~an IOrkıl!l', dılşmanldııyla sılalı bıraktiması yııptı. 

Halk bu bı m~ ışma ıı~ lıeı~y olup bllrnlş ve sanki ke~in barıi 
yapılmış sanıyor ve duşmantarla m~rnlekettc partıcıtck 

Harb-i Umumi'den maddi, manevi 

yıpranmı~ olan Tilrkler vakta ki 

dü~manlarıyla mütareke akdeyledl. 

HaLk bu mutareke ıle her~e.v olup 
bitm/~ ve adeta 6Ulh-t kafi yapılm!~ 

zannediyor ve dü~manların ve 

mem/ekette bırka ihtlra6atına 

kapılarak alwali ıyi gö6termek 

i6teyenlerln biritre-i iğtalatı oluyordu. 

Mütarekeyi akdeden devletlerin 

Türkleri 6tlahlanndan tecrid 

eyledikten 6onra lzzet-i neb6-i milliyi 

cerihadar edecek gayr 1 in6anl 

ahvcile miltecli6ir olmaları hava6 ve 

avcimda rulti bir beverdn hu6ule 

getirdi. 

Herke6 i6tik/{ıl-i millinin ne demek 

olduğunu o da.kikada bir kere daha 
anladı. İ~te i6tiklal mebkuremiz bu 

6ırada doğdu. Kuva-yı M!lliye halkta 

huöule gelen !~bu ıntibahın yeni 

doğan mukadde6 mebkurenin bir 
muha66ıla6ıdır. 

ıuıkıısuna kapılarak durumu ıyi göstt>r'llelt ıstryrnle:rln 
ald~tıcılıkliırıM nınıyorda. 

Bırakışma anıaşmasını yapan devll'llrrln Turklerl 
silihlarından soyutlad ktarı sonra ulusat onuru kıracak 
lnsanLk-d~ı d~rumlara kil~ ~matan ~eçlu1erde ve sı~adan 
halkla ruhsal br kaynama yııratU. Heıkts ulııSII 
ba~ıll'..ı.ızlıtın ne demek oldu~umı o dalı.lkada b r keıe c:aha 
anladı. İşte bafımsızbk lkümDz bu sırada doldu Utusal 
güçleı (kJViı-t miUıy~) halkla o u~ bu pi~ kıvama 
gelmenın yenı dopn luıtsııl !Cnürı bir llzelldlr. 

Oolııvısıyla. bir Cllk!im!lıe sııhlp ve sadık kaldıkça suVI$ım, 
lıoç ku~kusuı verimli ot" r. 

Bugiln CUrklin gibt~rmekle oldulu tıariklllar hep bu ı;oylu ve 
saygııı dotmuşa ol.ın s"vsı ve smldendır. IDrider buı:Dıı 
dınset. toptumsal v~ siyasal bir devılın geçırme~ıedlr. Devr m 
dotaı akışını tıCıyar Oevrlml~rın Ta' kad;ır sar~c.etı. dofıaı 
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Binaenale_-.;h me&kuremi=e 6ahip ve 

6adık kaldıkça mücalıede ~iiphe~u 

~emeredar olur. Bugün 1ıirk 'ün 

s6~termekte oldusu harıkalar hep bu 

meLılud - ı necib ve muhtcreme olan 

Ininnet ve muhabbetlerdendir 

Ttlrkler busün dlni. içtımai ve 6iyacH 

bır inkılap seçirmektedir. inkı/ab 

~e.) r-i ıabllöınt takip ediyor. 

lnkılabatın ne kadar devam edeceği 

birtabi malum desildir. "O maltiler ki 

der)a ıçredir del) ayı bılme:ler·· 

ma6adakınca birçoklarımız bu 

ınkılaptan bihaberdirler. 

lnkılabı yanlı~ hareketlerle 

6akatlamamak yenı yeni bultranlar 

teı:lid etmemek ikti=a eder. lnkılabı 

öakatlamak. hü6n -i ıntac edememek 

ıtıkadımca ltarbi ka.}betmck kadar 

miihimdir. Netice)e iMI iöe 

mücahedenin ~e.}izdar olma6ı 

e6babının en mühimlerinden birini 

te~ktl eder . 

. 
,J • 

t 

olarak bı nmemekted r ·o balıkt.r kı denız n 1~ nded rt~r. 
deıı 1 nedir bllmrzlrr• dev!$ nt' uvııın olarak b rçoklarımız 
bu d~vrlmden habers zdlrler. 

Devrimi vanlı~ hareketlerle sakaııamamaı... vcnl yeni 
bunalımiara yoluçmamak gerekir Oevr mı sabıl.ımak. ıyı 
sonuçlıındıramamak.lnancıma gOrr sava~ı kaybetmek kad.ır 
llnrm d r. Sonuca er[Şt.mır.kst' sava$ım n vrr m olması 
neden erın n en llnrmlilrrlnden blrtni ol~turuı 

OteiJ konularda oldıılu ı bı ekonomlde de bu&Onk ~at n 
etıclılertnı bbul ederek ekonom m!ıl' dayanacak gllçiQ ve 
at lpn bir h lı.ıımet kurmaya ~lı~mak da ışıklı sonuçl.ar 
ve ı. 

Hu6u6at-ı 6airede olduğu gibı 

ikti6adiyatta da a6r· ı hazır icabatını 

kabul ederek ikti6adiyatımıza 

iötinad edecek kudretli ve 6atvetli 

bir ltükümeı te~kiline çalı~mak da 

beyiznak netıceler verır. 

Ankara - Büy ük MLLlet MecLL6L - 2 1 
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KONYA MillETVEKiLi 

MEHMET VEHBi (ÇELİK) 

EFEN Dİ 

lı86z Hadım (Karaman) - 1945l 

Hadım ve Konya Medreseleri'nde 

ö~renım gördü. ı888'den sonra 

dın derslerı okuttu. Mahmudıye 

Medresesı'nde müderrıslik yaptı. 

ıço8'de Meclis-ı Mebusan'ın 

bırıncı dönemıne Konya'dan 

milletvekili seçıldı. ıçıı'de dönem 

bitince Konya'ya dönerek 

ınüderrıslık yapmayı sürdürdü. 

Meclis-i Mebusan'ın son dönemıne 

Konya'dan milletvekılı seçıldi . 

Meclıs'ln çalışmalarına ara 

vermesi üzerine Ankara'ya 

geçerek TBMM ye katıldı. Meclis'in 

ba~ımsıı milleıvekillerındendL 

Dönem ıçinde Şerıye ve Evkaf 

Vekıllı~ı ıle TBMM Birınci Reis 

Vekilli~i görevlerinde bulundu 

1923'te Meclıs dışında kalınca 

Konya'ya döndü ve din alanındaki 

araştırmalarını sürdürdü. 

Cevap: 

Halkın hiMiyat- ı dtniye6ine kemal-i 
hürmet ve riayet/e beraber maarıbi 

dini ve milli ananat-ı i61amiye}e 

muvabLk bir 6urete ttras etmek ve 
mahkemelerde U6UI-i muhakemenin 

gayet te6hili e6babının l6tikmall ve 
halktan alınan matltıbatı devleti 

i6rattan vikaye ve memleketin 
menabiine 6afbetmek ve umur-ı 

idareyt ehil ellere tevdi ve hükümet 

memurlarına ahalinin ebendiligini 
bildirmek icin memur yeti~tirecek 

mekteplerin prosramlarına bir ba~Ll 
ilave etmek 6uretıyle ahaliyı 

hükümele merbutiyet-i ıamme ile 
rabt etmeye mütevakkıbtır. 

8 Te~rint6ani 37 
Konya Mebu6u 

Mehmet Vehbi 
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Hel~ın din duy&uiarına ıam bir ~ygr ve uymakla bırlıklt> 
rgılımı din~l ve ulusallslam gelen~~lennr uygun bir 
duruma getirmek ve mahkemelerde yargılama yöntemlerınin 
son dN~ce kolayla~ltrılması yollarının tutolması ~· halklan 
alınan Yt'rgilerin devletçe bo<ja harcanmakıan uırıenme.~l ve 
memlek~tın çıkarlarına harcanmasıveı vıınetım i~ltrinl uzman 
ellere vermek vr· kamu gorevillerine halkın erendilrtını 
bildirmek içrn ııor~vlı yetı~mecel: okullara bır blili.ım ekıemek 
yoluvıa. tıalkr hulr.umeıe tam bir bağiılıiila baglamaya 
batlıdır. 

B Kıısımı9:v 
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KONYA MtLLETVEKİLi 

MUSA KAZlM (ONAR) 

EFENDi 

lı88ı Hadım (Karaman) - 19301 

Konya'da lrfanlye Medresesı'nde 

ogrenım gi>rdii ıgıı 'de Konya 

Hukuk t-1ektebı 'nı bıtırdı. 1912'dc 

Selanık Hukuk Mektebı 

ogretınenlıgıııe atandı. Selanık'ın 

lşgali üzerıne Konyc:ı'ya dönerek 

avukatlık y;ıpmaya başladı . 

Meclıs-ı Mebusan'ırı son donemıne 

Konya'dan ınılleıvekılı seçıldı . 

Meclis 'ın çalışm,ılarına ara 
vermesr üzerıne Ankara'ya 

geçerek TBMt-1'ye katıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı . Bırınci ve Ikıncı 

Başkan Vekılı olarak uwn bır siıre 

Meclıs başkanlık dıvanında gorev 

aldı. Şerıye ve Evkar Vekılligı 

görevınde de bulundu . ı9ı3' ten 

ölunceye kadar Konya'dan 

aralıksız rnılletvekıtı seçıldı . Ikıncı 

dönemde de Şerıye ve Evkar 

Vekılligı yaptı . 

Cevap: 

Bu 6Ualiniıin müteaddid ve muhtelib 

cevapları hatıra gelir ı6e de 6Öıü 

uzatmamak için ba~lıcalarını ber 

vech· i zir arz edeceğim: 

l:vveld Müc<ihedemizin ~eytzdar 

olma6ı Için hilkiimet ile millet 

ara6ında 6amimı bh· muhabbet ve 

Mkı bir irtibat temin etmek Lazımdır. 

Bunun tçln de adli. idari kavanini 

t6Lah ve lıüMı i tatbiki için emin. 

metin. ~ehim hiikkama vazibe-i 

kazayı halk ruhu Lle mütelıa66ı6 . 

me61eğinde mütelıa66ı6 idare 

memurLarına umur- ı ıdareyi tevdı 

icap eder. 

Saniyen - HadiMt-ı ikti6adiyenin 

tabıi cereyanını kavanin-i mevzua 

ile ihlal etmemek 6uretiyle ziraat. 

ticaret . .sanayiin bir an evvel 

inki~a~ını temin etmek muktezidir. 

Sali6en - Herhangi bir ~ekl- I 

Bu SQrunıuun çok Sdyıd~ ve çeşıtlı yanıtları ııkla 
gelmt~te~ de. ~llzO uuıtw3mak Iç n ba~ıtııı.ır nııı~Aıda 
aç klay.ıcaAım: 

Oncclıkle • sava~ımımızın ı~ıklı olabilmesi için h kOmctlP 
ulus ar.ısında ıçtenllkl!. bır sevgi ve sıkı bır bağ~nıı olm~sın 
saaıamak gereklı. 

Bunun çin de nrJalet ve yönelim yasalarnııı.Hizeltml'k ve Iyi 
uygulammlarını satlamak Için gııvenıllr, sqlam,zekl 
y.ııgıçlaıa yarsılama görcvırıl balk ruhu lle duyguhı, 
mesıetındt! u1man ~nelım görevinerine yOnctim l$1crını 
vermek gerekir. 

Ikıncı olarıık • E.ltoMmlk olaylarm do~al ııkrşını konulan 
yasalaıla çltnem~mek Oz~ıe ıarım, ticaret ve endı.lstrlnln 
bır an !Ince gelı~mesınl satıamak ı:ereklıdlr. 

Oç uncu olarak· Hangı hukfırıwı bıçımr kabul olunursa 
olunsun,lsıent'n foNdave verimı verebılmclt ıçın h~lkın 

hukümet kabul olunur ı6e olun6un 

mattub bevaid ve 6emereyl 
verebtlmek için halkın ir~anını 

tezyid. ruhunu yük6eltmek ldbilddür 

ki halkı idare eden zevat kar~ı6ında 

nik ü bedi, zulüm ve adaleti miidrik 

bir kütle-i halk mevcut oldugunu 

bil6ın ve idare6inde kanunu. adale/i 

kendi6ine rehber-i hareket lttihazına 

mecbur ol6un. 

Ahaimin irbanı yük6eltilmedikçe 

temin ve tevzl-i adalet kaziye-i 

mil.himme6ı mü~kil ve belki 

muhaldir. 

BinaenaLeyh hu6u6at ı 6dli~e nazar-ı 

ibtt6cira alınmaz ı6e mıLlı i6tiklal 

mücahedemizln beyızdar olma6t 

ihtımallerinin zaa~ından endi~e 

edilir. 

Ankara 13 Kiinu.nuevveL 337 
Konya Mebu6u 

MU6a Kdzım 

klllıurünü arttırmak. ruhun~ yljhellmrk sere~ ır ki. tıa\kı 
vllneıen k.:tller karşıfarında lyıvı vı- kiltDyü, zulmD ve adalet 
kavıumı~ bir halk klllesi oldutunu blisın ve yorıft mınde 
yasayı, illdaleıı Ilcndisine yolgllsterıcı olarak bcnımsemcl<. 
zoıunda kalsın. 

Halkın kJitUrD yUksellllmedfkçe ad.lldi satlamak ve 
da&ıımak önemli B~revınln ı:trçekleştlrllmesl güç ve belki 
olanakSızdır. 

Dol«yt~ıyla yuk.irıdakl konular llntmle g6zlln0ne alınmazsa, 
ulusal batımsıılı k savaşımımızın bolluk geti, i cı olması 
olasıhlılarının ıavınamasındarı kaygı duvuluı 

SJ AJO/ılc J9,S 



KONYA MiLLETVEKili 

ÖMER VEHBi 

(BÜYÜKYALVAÇ) EFENDi 

lı87o Yalvaç (Isparta) - 1927! 

Ilk ve onaogrenimın ı Ya lvaç'ta 

tamam ladıktan sonra Konya'da 

ınedresede ogrenım gordli ve 

mi.ıderrıslik ıcazetı al dı . l ı ı ıhaı ve 

Terakkı Cemiyen'nde çalış tı . 

1 9 ı ı'de Mecl is- ı Mebusan'ın ıkincı 

dönemine Konya'dan mi lletvekili 

seçildi Aynı yıl iÇinde Meclis 

feshedı l inre Konya'ya döndu ve 

müderrıs l ik görevin i sürdürdü 

Meclı s ı Mebusan'ın son dönemıne 

Konya'dan yenıden m ılletvekıli 

seçi ldi Meclis'In ç;ıl ışma larına ara 

vermesi uzerıne Ankııı·a'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı. Meclis'In 

bagıms ı z uyelerındend ı . 1 9ıı'de 

Konya Muft ülugu'nü tercih ederek 

milleıvekl llıgınden istıfa ettı . 

Mufı u l i.ık görevındeyken öldu. 

Cevap: 

Bir memLeketin tıaldhı ve umurunun 

lntizamı ancak ldaretıinin tecarüb

dide ve diyanet-perver zeva ı 

muktedire uhdetıinde 

bulunmatııyladır. Hükümet-i 

Otımanlyemiz en muazzam ve 

hilabet- i i6lamiyeyi yani imarnet i 

kübrayı haiz bir hükümet i 

ltıtamlyedir. 

Hllabet vekdlet demektir Id lwlibe 

olan zat peygamberimiz aleyhiMelcit 

veMelam ebendimiz hazret lerinin 

vekilidir. Müvekkelün blh 16e alıkam 

ı ~er'iyedir. 

Binaenaleyh lıükümetimizin beyz ii 

i1ilatıı devairin kdbbetıinde tatbik 

edilecek olan kavanin ve nizamatın 

etıatıat-ı ~er'iye dairelıinde tanzimine 

bahu6U6 mehakimde gerek lıukuk ve 

gerek cezaya ait bilcümle lcizimü't

ten~iz ola n kavaninin mehaz ı 

Bh memleketin kıırıuıu~u ve ~erinin dllzenıı olma~• 1ncıık 
viinetımı nın deneyimiT ve dinını sever ymııekll ~lmsrlere 
Yl'rılm•siy!edlr Osmanlı hukümetomoz en bilyuk ve lsldm 
ı.aLiclitonl, yani bUyuk 6nd,.rııtı Qmamhlrl ıaşıViln blı ı~ı~m 
hukOmeıldlr 

Halllelık ve k. ll lik dPme!ltir kl,tıalilc olan ki~l Peygambt flm ll 
(ba~ ... ~kurtuluş nnun 07erlne olsun) efendlmııın Yek.illdir 
Kendisine vckll olunansa ş~Hal kuratıandır. 
Dolayısıyla hOkOmtılmııın ışıklı olması ve yOI\selmesi. butlın 
dtviN dalıelerınr1P uvgulanarnK yDsalarm ve dJizenlerin şerıat 
çcrç~veslnde dOunltnmeslne, linllikl~ gerek huku); serek 
<eza mahkemelerınde yeılnt> geıırılmesısrrekll yll5ilların 
&P(erl fıkıh lıavnaklarından şimdiki çap uygun ve ınsanların 
!~INine elvNI~II bulunan kurall.uın ıoplanıp bırlcştırılerck 
ınsanların nefreııe kar~ıt;ıdı~ı y.1bancı yas.-ıları bı rııkmava bash 
ve adalet ve ha~lo.anıyelın lyıyl körOden a~ıracak ellere 
verlimesi v~ dolrU kullanılma~ı koşuluna dayanmakladır kl, 
" .. IKuran'da) ,Jçtklanmış şeılat yaprırımı.ırı nın yerin~ 
getlrıltnrsl de bunun Içindedir 

mutebere-i fıklıiyeden atır · ı hazıra 

evbak ve muamelat ı mi6a erbak 

bulunan ak vaL-i mutebereyi cem · ve 

telib ederek n6tıın nebrelfe 

kar~ıladıgı kavanin i ecnebiyeyi 

terke menut ve adl ü hakkaniyeti 

mümeyyiz ellere tevdı ve hillın -i 

iMimal ile me~ruttıır kt teazir ve 

lıudud-ı ~eriye-i mantıu6enin icra6ı 

bu cümlede dahildir. 

i~bu ahkiim -ı ~er'iyenin gavcimızma 

vdktb zevat yeti~mek ve yeti~tirmek 

ve diyanet-ı İ61amiye aleyhinde olan 

hutıumu ilzam ve ı6kcit ve akaid· ı 

tıalıiha -i kat'iyeyi ve mehatıin i 

ahlakiye-i aliyeyı bıhakkm 

muhabaza etmek üzere medaritı- ı 

llmiyeye ehemmiyet verılmetıı ve 

maarib programlarının arzu-yı milli 

daire6lnde ıtılahıyla mekteplerde 

mualLım olacak zevatın hii6n l itikad 

ve ahlakına dikkat ve itina ve bu 

halin hü6n-i idametıl Için maari~ 

l~tc bu şeriat kurallarının sırlarını b ten kl~llerln yı-ı ~tır tmesi 
ve l~llm dlnlrı• karşıılıkları ortadan kaldırmak vr kes n dotru 
lnımçları ve yuksek ahlAk gliıtlllklerlnl hakkıyla koruma~ 
liıcre dlnbllım ınedresclerlne önt<m vttılmesl ve etitım 
programiatının ulusal ıstekler çerçeveslnd~ dCz•tı«meslyte 
okullarda 6!retmen olacal kl~lferln glbd Inanç vii' ahllkıa 
olmalar na dıkkat etmfk ve 6ıenm~k v~ bu durumun (yı 
sOrdurülmesllçln •M m bakanlı!ının bo ı &enrl mlldüırD~c 
<evıılrm-slyte vurnil ıevhU!Isllmlık makamına bıflanmaı.ı 
da çok llncmUdlr. 

Yine mali dururnumuıa uygun olmay~n bOıOn ı:ereksız 
orgfıııerın kaldınlma~ıyta sının ve sonu olmayan bo~a 
harcam~lor111 llnil alınmnı ve orduya da çok öıen göster p 
her kl$lnin yOkümiD bulundutu Ibadet ve buyruklarj Iyi 
y~rln~ getırm,sı, !lıetfc şerıat adaletinin ı~ m olilrıık 
uygulanması,ııcrcJdı dtlzeltımlerın anıatıdır 

ıo Mort 1922 



L•ekciletmin bir müdiri}et-i 

umumo.eye kalbi)le makam-ı 

me~ıhat-ı ulya.}a rabtı dahi ehemdir. 

Ke:alik hal- i malimi=e muuabık 

olma_van bilcümLe te~kilat ı zdidenin 

lağvryla hadd ü payanı olmayan 

iörabatın önu alınma~ı ve orduya 

dahi :ıJade ihtimam edip her ~ahöın 

mu/.:elletı bulunduğu ibddat ve 

beraizin hü~n -i i~aöı ı:ellta6ıl adalet- i 

~er\}tnin tamami-i tatbiki ı~lahat -ı 

lci=rmenin mev/.:u~un alC')htdir. 

Ankara ı o Mart 38 

Konya Mebu6u 

Ömer Vehbi 



KONYA MiLLETVEKiLi 

REFiK (KORALTAN) BEY 

lı889 Divrigi (Sivas)- ı974l 

1914'ıe Hukuk Mektebı'nden 

mezun oldu. Gelıbolu ve 
Karaman'da savcılık yaptıktan 

sonra ı9ı8'de Trabzon Polis 

Müdurlugu'nc atandı . ı9ıo'de 

Konya'dan mılletvekıli seçildi. 

Birincı Grup üyesiydi lsllklal 

Mahkeınes ı üyelıgı görevınde de 

bulundu. 1923'ıen 193ı;'e kadar 

Konya'dan aralıksız mılletvekilı 

seçıldı . 1936'da Çorum. 1938'de 

Trabzon, 1939'da Bursa Valilı~i'ne 

atandı 1943'te lçel'den yenıden 

seçıldı. 1()4ı;'te Celal Bayar. Fuaı 

Köprulı.i ve Adnan Menderes'le 

bırlıkte Dörtlü Takrır'ı !mzaladı. 

DP'nin kurucuları arasında yer 

aldı. 1946'dan 1957'ye kadar lçel, 

19ı;7'den 27 Mayıs 1960 ıaki askeri 

mudahaleye kadar Kocaeli 

mılleıvekılligı yaptı. Ayrıca 

195o'den 196o'a kadar TBMM 

Başkanl ı~ı görevini Ostlendı . 27 

Mayıs 196o'takı askerı 

müdahaleden sonra tutuklandı. 

Yassıada'dakı duruşmaları 

sonucunda ölunı cezasına 

çarptırıldı. Cezası MIIIı Birlik 

l<omııesi tarafından ömür boyu 

hapıs cezasına dönüşıuruldü. 

1964'ıe affedılerek serbest 

bırakıldı 

Cevap: 

Zaberiıı itmam ve idame6t ber veeh-i 
zır ıkı e6a6t ehemmıyetle takıp ve 
ikmale mütevakkıbtır. 

t-Dü~mandan daha çok tahrıbkar 
cehli izale ile milletin bilg16ini 
arttırmaktır. 

2-Biıtün mılletleri )a~atan. tutan ve 
yıik6elten ıkti6adi lıa_yatta mi/Letimiı.i 

iLeri getirmek için kuvvetli ve kudretli 
aynı zamanda bütün icraat ve 
baaliyetinde ~ebkat ve adalet m üneeli 
bir hükümet vücuda getirerek 
memleketimızin menabi-i 6eroetinden 
azami derecede i6tibade yellarını 
ihzar etmektir. 

Bu iki e6a6-L mühımmi temin ettiğimiz 
takdirde tarih-i milelde em6alı na
me6buk olan ~antı zaberimizi itmam 
ve dü~manların lter türlü 
tecavüzatma kar~ı lter an ~ereb ve 
l6tiktal- i millimizl korumu~ oluruz. 

Ankara tS tytüL 338 
Konya Mebıuu 
Re b ik 

2aferin taii!Jıalanması ve ~rdiitlilme1l. a~tıdakı lld esas 
önt'mlt' zlemeye Vf' yeıı..n~ştırmt!Vf! batfıd11 

ı Du~mandan daha yıkıcı ol.ln cehalı!ıl ortad~n kaldırarak 
ulusun bilgisıni artı nnalı;ıır 

2• Bılılln ulusları ya~tan, tuliln ve ylıksetten C!konnmı 
yaş.ımda ulusumuzu .cıl &Otlllmek ''" gOçHI ve yeıı:nekll. 
ııvnı zamanda b" tu n yapıp ettil<.lcrındc V(! et~nlıklerlnde 

St'v~cen ve ada ı~ıu bıı hOkOm~t oıu~turarak meınlekellm:zin 
zengınilk kaynaklarından ençok y.ııdrl&nma yollannı 
h~ıırlamaktır 

Bu Iki önemlı esas.ı s:ıtiMsak. ulusların tarıhınde OmeıJ 
g6rillmNnlt olan $10iı zalerım zl tamaml3mı~ ~e dll~manlarrn 
hl'r tu ı lO saldırıianna karşı tıer an ulusal onur ve 
b.ıtımsızlııtrrnııı koı~rnut oluruz. 

•s Ertot 1922 

E .. c 
~ 
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KONYA MiLLETVEKili 

RIFAT (SAATÇi) EFENDi 

lı869 Kon~a - 19161 

Konya Medresesı 'ndc• ogrenım 

gordu Tasavvur konusunda 

ınceleme ve araştırınalar yaptı . 

ı9o8 'de lıtıhat ve Terakkı 

Cemlyetı 'ne gırdı Tıcarl't ve 

bankacılıkla ugraşıı lktısad-ı Mıllı 

ve Tıcaret Bankaları 'nın 

kurulmasında gorev aldı , bıı 

bank.ıların yönetım kurulu 

başkanlıklarını usılcndı 192o'de 

Konya'dan milletvekılı st•\ ı ldı 

Meclıs' ın bagımsız uyelt•rındendi 

1923'ıe Mt>clıs dışındıı kalınca 

Konya'ya döndu -.e ucarı 

raalı~etlerını surdurdii 

Cevap: 

İMikldl milcahedemizin beyizdar ve 

aemereda r oLmaaı ulemanın ve 

hukuk ı ~ahai.}e ve maneviyeyi 

temini kdbil olmayan aıyemma 

adliyenirı valtdetine mütevakkıbfır. 

28/J/38 
Konya Mebuau 
Ribat 

Bıtımsızlık sava,ımımızın bolluk c~ıırld ~e verimil olması, 
bııglnıerln ve k $1seı v~ mıncvr haklan sagıamdyı tt'lllln 
edem~n udaıet mekanizmasının her~tvden öne~ b rllk 
halıne l~tırıımı•sont batı ıdır. 

:zB.).J9U 



KOZAN MiLLETVEKiLi 

Fh<RET (ONURALP) BEY 

lı887 Istanbul ~ 1946) 

Ilk ve onaö~r('nırnrni lsıanbul'da 

tamamladı 1911 da Tıbbıye 

Mektebı'nı bııırdı O~ulda ikı yıl 

asisıanlık }'aprıkwn sonra. ıçıı'ıe 

lzmır geçıcı tcıbıplıgıne atandı. 

1914'te Cerrahpaşa Hasıanesı'nde 

asisıanlıga dondu. Bırıncı Diınya 

Savaşı seferberlıgınde yedek 

subay olarak, çeşıtlı bırlıklerde 

hekımlik ve saglık rnufetrışligi 

yaptı ı 9ıl:l'de ıerhıs olunca 

serbest llekım olarak çalışmayı 

sürdurdu ı9ıo'de Kozan'dan 

mılleıvekılı seçıldı Bırıncı Grup 

üyesıydı . lsııklal Mahkemesı 

üyeligı görevınde de bulundu. 1923 
ve ıqıide Erıugrul'dan 

mılleıvekilı seçildi. Yavuz 

gemısının onarılınası ışlemlerı 

sırasında do landırıcılık yapıı~ı 

gerekçesiyle, Bahriye Vekıli thsan 

(Eryavuz) Bey'le bırlıkte hakkında 

Meclıs soruşturması açıldı . 

Dokunulmazlıgı kaldırılarak yüce 

divana sevk edıldı. Suçlu 

bulunarak dörı ay hapis cezasına 

çarpıırıldı zı N ısan 19z8'de 

ınilleıvckılllgınden duşürilldu. 

Fransa'ya gıderek cerrahi dalında 

uzmanlıgını tllmamladı ı93z'de 

atandıgı Beyoglu Hasıanesı 

Baştabıp ve operatörlük görevini 

ölenekadar surdurdu . 

Cevap: 

Millr ıt.tlkliil müeahedemiıin 

beyizdar ve t.emeredar olabilmeM 
tçın Te~kiLat-ı E:t.at.iye Kanunu 'na 
milteberri kavani.nin derhal tanzim 
ve tatbiki . maaribin at.rı bır lıale 

lbrağı. nevahi kanununun hemen 
meııkı ·ı mer'iyete va: 'ı ile halkı 

tdareye hakim kılmak lazımdır. 
kanaatindeyim. 

Ankara: 23 Ni.6an 338 
Kozan Mebwu 
Doktor Ftkret 

ı· • :. - • 
.... ~_!.1/)J~ J.,.ne--.'""' - ~· 

Ulu~! baSım!ilıltl. sava~mıımııı~ bolluM. ıetlr tl ve verımli 
alabllmc5llçın onaya5a;·a dayalı yasaların hem tn 
dUrerılenmesı ve uvauıaomıısı, etııımln çaMaş bır duıuma 
t:elırııme,(, burakıaryasasınrn henrPn yurOıiOQe fı.onuıarak 
hnıkı yönelune egemen kıım~~ gereklidir kanısındayım. 

:tJ N/511 n 192~ 
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KOZAN MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA (CANTEKiN) 

BEY 

lı878 Çorum - 1955! 

lik ve orıaö!lrenlrnını Çorum ve 

s.ırn'da wnıamladıktıın soıırıı 

Istanbul'da Askcrı Tıbbıye'ye gırdı . 

Ö~rencılı~ı sırasında 
ll. Abdulhamıt'e karşı eyleml('rl 

n('denıyle tutuklandı ve 19oo'de 

3 yıl kurek eczasına çarptınldı ve 

okuldan çıkarıldı Cczll$1111 

ınmıımladıktan sonra ıqofte 

Şıırn'a sLiruldü. ıcıoo'dn Şanı'd.ı 

Mustafa Kemal Paşa ıle bırlikte 

gızlı Vatan ve Hurrıyl'l Cenııyeıı'nı 

kurdu 19o8'de Meşruııyct ılan 

cdılınre lstanbul'a dondu ve eksık 

kalan o~renıınını tamamladı: 

1909'da ıabip yuzbaşı rutbl·sıyle 

mezun oldu. ı914'te askerlıkten 

ısııfn cırı . Anc;ık aynı yıl 

seferberlikle yeniden ordu mırinc 

alındı. 19ı8'de ıerhıs olurını 

Istanbul'da serbest hekım olıırak 

çalı~maya başladı . ı9ıo'dc 

Kuzan'dan mıllctvekılı scçıldl . 

Bırıncı Grup uyesıydı . 1923'tt'n 

DP'nın kazandı~ı 1950 ~cçını1ne 

kadar Kozarı'dan aralıksız 

ıııılleıvckilı seçıld1 . 

Cevap: 

ı -Sahanın taali_vete mü6ait bir ~ekle 

ı~rası. 

2-Cemıyetin ihtiyacat-ı a6riye.sini 

mütevazin olarak temin edecek 

6U rette be rtl e rı n kudret- ı 

tabiı}elerının tenmı)eJi 

3 -Revabıt · ı ırtimai)enin inki~aı ve 
tekômulünü ternın edici tedôbirı 

irtimai)af ciizlerme telkin. 

4-Hidemcit ı umumıyede bi tara&ltk 

ve ı~ kudretinin e6a6 ve 6ebeb ı 

terakki teLakki editme6t ve tatbikatın 

e6a6 ıelakki.ve tev&ikı 

16ti/.:lciL mücahedemizin ~e.}i:dci r 
olmaJına kci~il olabilir 

kanaatinde.}ım. 

Ankara t Kdnunu.ıani 338 

Ko.ıan Mebu6 u 

Mu&ta&a Lüftl 

1 Alanın t'vlemc elveıi~ ı b r bıçıme: soluılması. 

~·Toplumun çııtda~ aerek.$onlmletınl dengeU oldrak 
satlavabllı!ct'k yolda bıreylrrln dogaı guçlorının ııttt•rııması. 

)·Toplums.ıl bıı!lann s~ıı~me"nl ve yctklnle~m!!!.ınl 
satlayıcı nnl~mlrrı !oplumun bblumlrrlne özend ırme, 

4 Genel hlımell~ıde yansoztılı. Yr lyıılnızcaj Iş yapmJı 
gOdinOn, Ilerleme I!SaSI ve sebebi sayılması ve UY&Ut.lmanon 
a~l anl.ıyı~ UY8Uft OİITI4SI 

Bat msızl k savıı~ımımııın bolluk geı nd olmasını ıem n 
edebilir unwndayım 

ı Ocol< r~2 



KüTAHYA MiLLETVEKiLi 

BESİM (ATALAY) BEY 

ııaaı Uşak - ı96c;l 

Uşak Rüşuyesı ' nı biiırdıkten sonra 

ıı yıl medresede o~renım gordO. 

lsıanbul'a gelerek ıqoq'da 

Öğretmen Okulu'ndan mezun 

oldu ıqoq'da Konya Ö~rt·tmcn 

Okulu' nda ogrt>tmenlık yapmaya 

başladı . Trabzon. Ankara ve 

Istanbul'da okul müdi.ırlı.iklen 

yapl ıktan sonra ı9ıı;' te Maraş 

Mrıarır Müdür([i~u 'ne aıımdı 

1919'da Istanbul huku meı ınce 

görevden a lı nd ı ıq.w'de 

Kimıhya'dan mılle t vckılı st•çilclı 

Bı rıncı Grup uycsıydi . 19ı3 - 1935 

arasında Aksaray, 1935 -ı94f> 

arasında Kutahya nıillcıvrkılı 

oldu. Dıl uzerindeki çalışmalarıyla 

ranınmıştır 1936 - 1941 arasınd;ı 

Ankara Dıl , Tarıh ve Cograrya 

Fakultesı ıle Polıs Ensıııusu'nde 

ögreımenlik yapı ı. 1937 - 1949 

arasında Türk Dıl Kurumu Merkez 

Heyet i Uyesi ve Sayınanı olarak 

çalışn . Yayınlanm ış çok sayıda 

eseri vard ı r. 

Cevap: 

Ankara 14/ 5/38 

Bu &ol'guya benim cevabım. 

Büyük Ti.i.rk hakanı Cengiz Han 'ın 

oğulLarına olan &on ögüdüdür: 

"Her~eyde muva~bakıyet &onuna 

kadar &ebattadır .. . " 

Kütahya Mebu.su 
Be.sim AtaLay 

Bu sorguyıı benim yanılım 

"' . 

Buyuı 1üıltlm~.aoı Cenglı Hao'ın otullarına olan son 
lllOdüdıır• 

"Her~l'VdC başarı sonuna kadar s~baıtodır • 

8 
z -

ın 
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KüTAHYA MiLLETVEKiLi 

(EMİL (AL TAY) BEY 

(1868 Kınık (İımir) - 1940l 

Medresede egıııııı gordu Tıcareıle 

ll}ır.ı~tı ıqo8 'de lıtlhaı ve ll•r.ıkki 
Cenııyeıı'ne katılarak sıyaseıe 

.ıııldı ı9rı'ıe Kutahyı:ı ll Genel 

Jlo1ecltsı ne seçildı Nı!lı 

1'1ucadele'ye katıldı 192o'de 

Kuıahya 'dan mıllet\ekılı seçıldı 

Ikıncı Grup uyı>sıydı 1923 te 

Meclis dışında kalınca Anka ı a'da 
bır düld·~an açarak tıcarı 

laalıyeılerini surd!ırdü . 

Cevap: 

Şimdiki gıbi atiyen de milletin 
nıukadderat- ı memlekete bıla
/.:aydü~art hakim olmadı ve Meclı6 · i 
Milli'nin bullin mukarreratını halibe 
ve hakanın tanıyıp irade etme61 ve 
zaid olan hanedan ı 6altanat 
ma6aribatınm bittreden bir kalem 
tay yı 

Daıma kuvvetli bir ordu ile hatırı 
6a.vılır bır dononmaJa malikiyetinıiz 
e6babmın temını 

Miintelublerın lter türlü 
müdalta/eden azade otarak hat.:k ı 

lntihaplamıı kemal i 6erbe6ti ile ıcra 
e.vtemeLeri 

Bl'n netlee pek acı zararlarını 
gördüğümüz bırkacılık hayatına 

me.vdan L'erilme.verek ~ımdiki 
mıllıyetpen:erlik U6Uiünün 
muhabaza6ı 

Tera Vekıllerı Rıya6eti iLe Hariciye 
Vekaletimıze 6i;va6et- i hariciyeye 
bila-i icada malik ve tecrübe-dide 

":;;_;IÇ j --.:..~ J -.r<> &: i et; cı?~ 1 
-~ 7- ,C...r' el ._l,., :. '.-::\....o 

• - ~J.:;v ~_:., 
.:.'- • • .J ,. • ı 
~! "' 1.# .. -:"-la ..-.:- ':- J JV.J: '.P 1 1 

~---..~ ,...>~ <UJ\... •JıS'M" ;~-·ı.ö 
~d. i-:.:.'":-:,"' c.ı-~~-Y~·.,:, 
~ .. ~; .... ~ ... 'c.l' ~-~·.:.. ... ı:...:_, .. ,.. . ...... 
.s~ e.ı:.-.....:-~ .. -?.--.; ~· ... ı.;.:_, 

ş md iki gıbı gelecekte de lus m em ~k e• :1 gelece ne 
kayıtsız ~aruız egeman olm sı ve ulusal Mec:l~'ln bul n 
kararlannı h~lifc • hakanın tanıyıp buyurma5ı ve faziıiı k 
olan saltanat oııe~l &ldeıl ılnın bO l\ eden bıı kal~mdı• 
kaldırılm.ı~ı. 

Her zaman socıu bır ordu IIP. haııı savılır bı r donanrnarıu71n 

Seçmen e rı n her ı ı kan~m:ıdan ozgur olarak set; m" 
1-aklannı tam b ı özı 1 kle k:.: lanmaları. 

k 

Ba~balr.anlıta ve Dı~ı~lc ı Balr.anhtımıza dı~ ~iyaset le 
yenılilt.IPJ bulma yeıcne olan ve deneyimi kl~ncı getirtlerek 
gelı~~ı olJyların !lnOmQze çılr,ar.catı en uf, k lırsuıı ard n 
vararlanar~k dı~ do1tl.ırı"'mn ço!alttlnıasr. 

müteha66L6 ıevat getirilerek lladi6at-ı 
~uunun pf~- ı i6titademı;e rılwracağı 
en utak tır6atlardan ı6ti~ade ile 
harici do6tlarımızın ıek6ırı 

Dü~manlarımız propanganda6ıyla 

aleyhımtıde hu6ule 9elmı~ olan her 
tiirlü azviyat ve miibten.vdtı izeile ile 
etkcir ı cillanı ıenvir Için Pari6. 
Londra. Roma gibi merakııde li6an -ı 

mahalli ıle yeumi Türk sa:eteleri 
ne~rettirilme6i 

Nütu6-ı I6Lamiye6ı ke6i~ olan 
Türki6tan ı Ru61 ve ('irı'ııı Ka~gar. 
yarkent. Urumcu. Ta~kent gibi ve 
bunlara müma6il bü.vük ~ehirlerinde 
~elıbenderltaneler te6i6i ve Türk 
mekteplerl kü~adı e6babının temini 

Idare makinemizln 6uhulelle 
tedvirı içm havalecilık. kırta6iyecllik 
U6ttl-i muaırveclne nilta.vet verı/erek 
ke6tinne u6uller icadı ue lıer 
türlü uezaibda alnı açık. yuz pak. 
nıuktedir ve vazibe6ine a~ık 
memurtar i&tihdamıyla halkın 
hükümetten memnun edilme6i ve 

·~·~ '""':"''-u":---~;.~~ .. .... 
.:> .:~ .. :r ~-:..P:.JJ.,' ~,;.;. 
~;.- ~ı.e:" -~·~·_ı ı~, j!-_;.:. 

~ ...:: .. _. - • -J- _.J .r--ı. :. ..... 
;_.j.eJ_;. ,f .r' ..... 1 • ,. • • ' , _.)_i_ 

...... e-.J-..,.,..,. 

D ştranl ım zın propagand ı ut nda ~ı mu e aı lmış 
olan her ıurto suçlama ve ıh ra r n kaldırıl asıyla d ny;ı 

kamuoyunu avdınl tma~ Için P.ırl5, Londra, Roma gı ı 

m••~r1lwde yell!l dili~ nnd~ı.~ llıık gazeıeı ı 

yayınl~rılması, 

I~IAm nvıuw vo&un olan Rusy;ı T!lrk lıın't ve Çın'In Ka$gar, 
Y. rkenı, Urumçı. Taşkent gb vıı bunlar b nzeycn bu)'Ok 
\Chlr!Nınde ltonsolosluklaı kUrutın ı ll(' TOrk ları 

acıımasr yollar n n ~ata '· 

tdllnı•.sı ve nyrımcılılı VJpılınadao eş Ilik lçlnd~ adalet n 
datııılması, 



bi/a-te~rik milhavat daırehinde 
adaletin tevzlı 

Biltçemizde mtinaJip kar~ılıklar 
tedarik/yle gulıhtan- ı maaribimi.:in 
lterhalde lıatavdH herta ıle tevllian 
iman ve halkımı:ın muhtac- ı 

tenemmuv olan llevıye · i ırtanının 

alem - ı sarb derecellirıe ili 'adı 

Halkımızın teı:}ıd - i llervet ve 
llaadetine lıadım olacak ve 
memleketimıze bardn · ı nukud 
yağdıracak olan :~o ll cı rın 
~imendlberlerin ve mııteberrı· veliait -i 
nakli.yenln ve 6aııa.vr babrıkalarmm 
ve ziraat belalıalimizi beyizdar 
eyle.yecek bütün ilıliyacatm teklıiriyle 
6ekenemizi mamLılat ve ma6nııaL ı 

harlciyeden mii61agni bırakacak 
müe66ehatuı tez.vıdt 

Unıur· ı adliyemizin halkı memnun 
eyleyecek bir ~ek/e ibragı 

9 Şubat 1338 
Kütahya Mebu6u 
Ce mU 

Butçeınızde .ıvsun kar ş lıklar "'Rianıırak etıtlm 
ı:ulbalıçtmlzlrı herhalde hızlı ıdımlarla ı:•nı~letılerek 
bayındıııım.ısı ve tı~lkım11ın g~ll~l·rllip bDvUıUimesl gNckll 

ol.m kUituı duıevının Bıılı diJnyası dcrettı5lnr! yOk51'1tllmesi, 

1-i~lkırnımı ıcnıı• nllf ve nHıtltıluturıuıı arımasın4 hımıt.'! 
edefl•k ve menılcketımiıc p.ırn yajlmuru yajdırar~k olan 

yolları rı, demıryollnrının ve oniMa jlı~f lrı ıa~ıı ıraçlarının ve 

endu~ırı l•brıka~"'"'" w: taıımcılıflımııa bollulı ,•ıırecek 
olan butun gereçler n çotattılmasıvl~. Olkcmllde oıurnnlara 
yabancı yapımı şeyleri gcrek~ındırmtıYecelr. luııumlarorı 

arttırılmuı. 

Adal~ı ışl<'rlmlrin halkı mrmnun eylcvecek bir biç me 
sokulmas 

9 Şubaı 19:ı2 
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KüTAHYA MiLLETVEKiLi 

CEVDET İZRAP (BARLAS) 

BEY 

lı8q ı Gaz ıantep - ıq6ol 

G;-ızı.ırHep Ruşıiyesı , bııınbul 

ArnPrıkan KoleJı nı bilirdıkten 

son ı a ~ırdığı bır sınııvı kcızannrıık 

Fransa'ya gönderıldı Parıs' te 

Yuk<:ek Ogretmen Okulu'nu bııırdı 
Yurda dondu ve ıqıfte Konya 

Sulranı-;ı ögreımenlıgıne cıtandı 

ıqı4 ' ıe Konya Oğreırnen Okulu 

i"'hıdur Yardımcısı, ıyıı; tl! Ki.ıwhya 

Ogreıınen Okulu Müdtır(ı oldıı 

ı9ı9'da Istanbul hııkunwıınce 

~örevınden alındı 19.w'de 

Kutahya dan mılleıvekıli seçıldı 

Bırıncı Grup uyesıydı lstıklal 

Mahkenıesı uyelığı d<' yaptı 1921 

ve 19.27de Kutrıhya'dan yenıden 

nııllrt\Pkıli seç ı ldı . ı9ıı 'dl• Meclıs 

dışında kalınca o~reımeıılı\le 

dondıl . ı9ı;ı 'de emeklıye ııyrı ldı 

Cevap: 

Giri~t@mız bu kud6ı davada 
muı:atbak olmak ancak donuna 
kadar .)ebat etme:ve bağlıdır. 

Felaketterin en müthi.)ı. elemlerın en 
acı6ı bi::ı bu btı_\ iii< .}Old an geri 
çevınnenıelıdır. 

Karı. ate~ ve ölüm içinde 60t1Uncı 
kadar 6ebat ederek ı ari/ı on ünde 
vazibemızi yapacağız. 

Bü) ük Jarının güzel ~a~ağı bu 
karanlık gece:vı a_vdınlatacaktır. 

Bu muhakkal<tır. 

29 Haziran 338 
Kütahya Mebu4u 
Cevctet izrab 

. .. ;:v 1 

G ıştıtım;z b ı., t~al davada başar h oımnk ancak nuna 
kadar s~bat cımcye baatıdıı re >eııer n en drlı'll'l s., 
el< mler n en dcısı btıl bu bOyO~ yoldan gerlçl'V ıme,elldlt 
Kan, ~ırş ve ölüm Iç nde sonttna luıdar sebaı edereli ınıfh 
ilnOıldı:ı lldevımlıl V•'Pata~ı7 BUyül V•'""'" gOıtl şaı ~aı bu 
kar.ınlık geceyi aydınl.ltacaktır 

~9 Htuıron ttp:ı 



KüTAHYA MiLLETVEKiLi 

HAYDAR BEY 

lı878 Serez (Yunanistan) - ı9??l 

Ilk H' ortao~reııtınını aılesının goç 

eııl~ı Manısa'da ıaınanılndı. Daha 
sonrn lsıanbul'a gel(•rek Hukuk 

1'-'lckH'bı'nı bıtırdı Adlıvc 

hıznıl'tıne gırerek hakınılik ve ceza 
nıahkf'ıncsı başkanlıgı yaptı. 

Medıs-i Mebusmı'ırı bır. ıkı ve 

uçlincu dönemlerıııe Kurahya'dan 
ınılleıvekılı seçıldı 1918 de Meclıs 

dışında kahnca Uşak'lll avukatlık 

yapmaya başladı. ı9ıo'de 
Kuuıhyn'dan mılleıvd.ilı seçıldı. 

Meclis'ın ba~ımsız uyell'rindeııdı 

lstıklal Mahkemcsı uyelı~ı de 

yapı ı 1934'ten on ct• öldu~i.ı 
bılinnıekle birlikte, kesın ölüm 

tarıhı snptananııınıı~ıır 

Cevap: 

Ankara 

20 Te~rinieıroeL 37 

Milli iötiklal mücahedemi=in 
beyızdar clma~ı. adaleti ~eyyanen 
tatbik ve muay_ven bir presram 
daıre6tnde ve akılane bir ~i.)a6et 
takip etmeye mütevakkıttır. 

Kütahya Mebwu 
Haydar 

20 Cklm Jf12J 
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Kü TAHYA MillETVEKili 

RAGIP (SOYSAl) BEY 

h88ı Uşak - •9471 

Ktııahva Ruştırcst'nı bııırdı Baba 
ınesle!tı olan tıcareıle ıı~raştı . 

1914- 1918 ara~ında Uşak 

Medrcsesı'ııde ıarıh ogretııteıılıgı 

yapu. ıqı!:l'den sonra tekrar tirarı 

faalıveıler ıçıne gırdı Meclıs-ı 

t--lebusan ' ııı son dönemıne 

Kutahya'dan nııllet~ıekılı seçıldı 
Meclıs'ırı faalıyeılerıne ara 
verınesı uıerıne Ankara·yrı 

geçerek TBMI'fye katıldı 1923 ve 
1917'dc Kuırıhyıı'dan yenıden 

ınılletvl'kıli seçlldı 193ı 'de Mcclıs 

dışında kalınca Ankara'da tıcarı 

faalıveılerını surdurdu 

Cevap: 

Miirahedemızle kazanılacak milli 

i&Liklalımızin teyiZdar ve öemeredar 
olmaöı niibuöun tek6irine makinenin 

;iraat Pe 6anayie tatbıl.:ıne ue 
billtaMa münakalcitın teminine 
müteuakkıbtır. 

4 Nl6an 38 Ankara 
Kütahya M ebU6U 

M. R.agıp 

<;ava~ım m ıla kazan lacak ulusal batımsız tımızın bolluk 
g~ı rtcl ve verimi olması nnru:ı.umuıun nııma•ına, makonenın 
ıaıım ve ~ndUsırıve uVBulanmasına ve llre liklc uıa~mın 
sntlanma~ıoa ba!lıdır. 

4 N/son 19:12 



KüTAHYA MiLLETVEKili 

ŞEYH SEYFi (AYDIN) 

EFENDi 

lı874 Kuuıhya - 1925! 

Kutahya Medresesı'nı bıtırdıkıen 

sonra Istanbul'da Kara 

Musıaf.ıp;ı;-;ı Medresesı'nf' devrım 

etıı w muderrısllk ıcazt•ıı aldı Bır 

sure Hukrı~ Mekıebı'ne dev.ıın 

eııı. Ama egııımını yarıda 

bırakarak Kııtahya'ya döndu 

Kutahya Beledıye Başkanlıgı 

gorevını yıırııtıirken. 19ıo'dc 

Kuıahya'dnn milletvekılı seçıldr. 

Bırıncı Grup uyesiydı. ı923'te 

Kutahya'dan yenıden mılletvckılı 

seçıldı MıiiNvekıllıgı surerl<(•n. 

dönem ıçınde oldü. 

Cevap: 

Milleıın varLısını ~uii6timal 

etmeme.)e halk idare4inın &ü&lü ue 
yabancı hukümet adamları.yla de§ıl 
milletin içinden doğmu~ &ertlerle 
ıdare edilme6ine ve Te~kllat-ı 
Ctıa6i)e Kanunu'nun ana hatlarının 
~üralle 6aha-i tatbike ı6al 
olunma6ına mütevakkıttır. 

Ankara '7 Haziran 38 
Kütahya Mebu6u 
Şeyh Bedreddin OğulLarından 
Seybi 

:;;ı 

IZI 
ı::: 



LAZİSTAN MiLLETVEKiLi 

ABiDiN (ATAK) BEY 

lı879 Koso\a (Sırbistan)- 1939l 

Ilk ve orıaöğrerıırnını 
111t'ıtılekeı ın de tnmaml;ır.lı k ııı rı 
sonra Istanbul a gelerek \skerı 

Tıbbıve'ye gırdı ı9ıo da tabıp 

yılıbaşı nıtbesıyle mez.un oldu 

Gulhane Askerı Hasıanesı'nde bır 

vıl staJ yaptıktan sonra Edırne'de 

alay ıabıplı~ıne atandı Balkan 

Savaşı ııa katıldı Bırıncı Dıınya 

S.ıvaşı 'nda Teşkıl;ıı · ı M.ıhsıısa'da 

~orcvlendirilerek lrarı ',ı gilıı l'-1ıış. 

Elazıg. Emncan. Kayserı Vl' 

Batıını'da gorev yaptı Kııfkns 

ıumenınde Dogu Harek;ııı na 

katıldı 19:!0 de l.Bzıstan dan 

nııllet\ekılı ~eçıldı Ikincı Grup 

uyesıydı 1923 te Meclıs dışında 

kalınca askeri gorevıne dev.ım 

ettı . 19:!6'da yarbaylı~a yukseldı . 

Ankara. Sıvas •·e Nıgcle'cle askerı 

hıısı.ırıelerde baştahıp ol.ırak 

çalışıı 1928'de Denizli Hasıanesı 

başıabibı oldu 1929'da Ankara 

Gulhane Hasıanesı 'nc atıındı 

Sa~lık durumunun bozulması 

uzerıne ı93ı.'de emeklıye ayrıldı 

Cevap: 

Alıili iJiıklal mücaltedemi=ın 

~e)i::dar clma~ı için: 

Bu topraklara 6ervet ıle kan 
ı:ergilen.vle merbut bulunan ebı-adın 

ara6ında ciaima bir uçurum te~kı/ 

eden 611Hb barklarını .vanı pa~alığı. 

bc.vliği, e~endili5i. asalığt halk 

hakimı.}etı konunlorı.}la yirminci 

a6r · ı medenı)et dcnılen bu ı:alı~et ve 

teca)i a~rının bır daha 

/lortlanta)acak 6Uretle )ere sömmek 

.)erait-ı mah6u&o61Jia bu elem -nal.: 

topraklara bağlı olan lter berdın 

a.vnı hukuka malik vatanda~ hakkm1 

haiz bulundugu makam-ı mualla ·yı 

milletten butiln dünya.}'a ılan ederek 

/talk ltilkümeti te6t6 e.llemeye. 

Afi/U iMiklal mücaltedemizin 

6emeredar olma6ı için: 

Halk haldmıyeti kanunlarını 

mıl~ribone bir adaletin biitün 

~iddetleri\le tatbık ederek halkın 

ara6ından 6ivrilmek i6feJenlerı halk 
kut/e6ine talıakkum ı:e tecebbıire 

Jeltenenleri kuı:ı:et · ı kalır ı 

hakimiyet-i halk ile ezmeye. 

sebertme.)e ve temin edilen 

vatanda~ hukukunun ına6unıyetı 

için de lwtk mektepleri tec<.itı ederek 
memlekette hükümran olan eelttı 
ımlta ve lter ~erdın kendı 6arıatı ihya 

e.)leme.)e vcibe6tedır. 

An kara 

ıstı2137 

La%i.stan Mebu&u 

Doktor Abidin 



LAziSTAN MiLLETVEKiLi 

ESAT (ÖZOGUZ) BEY 

lı873 Hopa <Artvin) - 19ı;.tl 

Adapazıırı Ruştıyesı'nı blıırdıkıen 

sonr;ı ı893'tc Erıugnıl N(Jfus 

Krıııplıgı ~orevı ıle devlet 
hızrneıınt• ~ırdi Yurdıın çeşıtlı 

yerlerinde ıahrıraı kaııplıgı 

yaptıktan sonra ıqo6'da Nıgde 

Tahrıraı Muduru oldu 19ı5ıe 

Adana Mckıupçulugu'na, ı9ıo'de 

Ankara Mekıupçulu~u'na geıırıldı 

Bu görevdt• iken 192o'cle 

L.ıı.ıstaıı'daıı rııılleıvekılı seçildi. 

Blrıııcı Grup uycslydi. 1923-1935 
arasındn Rıze, t9JS·t9~b arasında 

Kcırs mıllıııvekılı olarak Meclıs'tekı 

gorevıııı surdurdu 

Cevap: 

Lutb-ı hakla azm i millinın yakında 
6eınere6ini görecesimize kanıım. 

Memlekette payıdar. te.vızdar bır 

~aadet temin için mi/lı. vatanı 

ıo)lcrde her türlü ~ah6ı.)at. 
ıhtıra6attan katl)en ıçtınab lle 

cıddı. 11amımı vahdet mutemadı 6cı'y 

u saJret memurlarda dira.\et. hü,m·ı 
lwlk ve 6iret. vazıtetermde baalıyet, 
adalet. Memleketm icabcıt ve 
ıhtl.vacatıy/a amil hukümet. o 
lıuktimet irm de bu du6tura tevbık-i 

hareket el:emdir. 

Cl-ad/u eödöü'l-mülk 

Ankara t8 Şubat 338 
Lazi.ttan Mebu6u 

C6at 

JB ŞubGt 19:1.2 
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LAzisTAN MiLLETVEKiLi 

NECATi (MEMİŞOGLU) 

BEY 
lı886 Çamhhem:;in (Riıe) - 1959l 

lik ve onao~renınıını Rıze'de 
ı.ımnmladı. Erıuruın'da medrcscdc 

O~rcnım gordu Istanbul da 
()grctmen Okulu nu bıtırdı 
ıqog da Hukuk Nekıcbı nden 

mezun olup Gıresun Savcıh~ı·na 
atandı Ama ltııhat ve Terakkı 
Ceııııvetı ıçınde sıyaseı y.ıpnıayı 

tı•rcıtı eııığındcrı bu ı;örl'vıııdı•ıı 
ayrıldı lsırınbul'da ,ıvukatlık 

y.ıpmavn başladı Bırıncı Durıya 

Savaşı scfcrherligınde orduya 

katıldı ıqıg'da Erzurum 
Kongresı'nde Rıze delegcsı olarak 

haı.ır bulundu ı920 de 

Lazıstcın'dan mılletvekılı scçıldı 

Meı hs'ın bagınısız uyclt•rırıderıdı . 

ı(.p.}'tl' Medıs dışında kalınrıı 

Eskı~clıır'e yerleşıı, odun ıırareıı 

ve avukatlık yapınayrı b.ışlaclı 
19z6 da lzmır suıkast gırışımıyle 
ılgılı olarak tutııklandı Ankara 
lo;ııklal Mahkemesı nde ynpılan 

yargılanması sonucunda beş yıl 
sun.~yle Sınop'a surulnıesı 

kararlaştırıldı . Cezası blıenı• kadar 

Sinop'ta ıürün ekınııyle, cezası 

bınikten sonra dn <~vukmlıklıı 
ugraştı. ıg.ı6'da DP'nın Sinop ıl 

ıeşkılaıının kurucuları arasında 

yer aldı 19>4'ten sonra Ankara'y;ı 

gelerek avukatlık yaptı 

Cevap; 

Pek mühım olan bu 11ual hakkında 

be_van- ı mıitalaa etmezden evvel 

kazanmak ı~tedığiml: milli illiıkiale 

dair nokta- ı n azarımı izah etmek 

tilteri m. 

Ben i6tikLali yalnız 6iya11! manadı,vla 

değil. maddi. manevi. lli.Va4i. 
iç"timai. ~anul tıe hakiki mana11ı.vla 

telakkı edi_vonım . 

Zıra nıılletlerın allval- i 6ı.)a6i.w~ı 

ha.vat- ı içtimai_velerinin bir netıce- ı 

tabıi.}e6ıdır. 

Bir mılfelin biln.ve 1 irtimaiyelli her 
türlü te6irat ı ecnebiyeden azade 
kalarak zindegı ve i6tiklalini 

mufıabaza ettikçe o millet icin 6iya6i 
buhranları atiatmak o kadar mü~kil 

ve teltlıkeli olma:. La kın eğer ecnebi 
nıi~u; L'C te11iratı o mi/letın nılıuna 

ve içtimai)atına /lira.) et etmı~ i~e o 

vakit buhran cıddi ue tehlike/ı olur 

ve cok ıztırablar tevlid eder. 

.... 

l~ıo bu korkunç 'll! ı~tıllkell bunalımlardan ba!ıınsuııaı 

I~te bu korkunç ve tehlikeli 

bulıran/ardan ı6tiklalı vika:,e ve 

llt,vanet icin halkı aJırlardan beri 

tee66ii6 etmi~ ve bütün unık ı 

hayatiyeili 6ere.)ian etmı~ bulunan 

bu e6a6at ı içtimaiye.vi mufıabaza 

etmek ve onu degl~tirlp de yerine 

ba~ka muhitleı·de ve ba~ka 
milletlerde görülen ltalcit ı 

ıçtımaiye.vi ikame etmemekle kabil 
olacağı kanaatınde_vını. 

Çunkü. e1<.11er alıvôlde teMdtıb 
edilmi~tir ki bır memlel.:<•tte reıah -ı 

maddi addediLen blr~e.v diğer bir 
mufı.itıe. inhitat"- ı ruhi ue iriımaıyi 

bddl olmu~tur. 

Şu halde ecdnibde mevcud blr 
maraz-ı ıçtımaıyi milletımızin lıer 

türlü halelden ma11un t•e .5ağlam 

bulunan bünye-i ırtimaı)e6ine 
a~ılamanın ltiçbır ba)da&ı olmadığı 

gıbi be-gayet de muıır olacağına 

kani im. 

Do y sıvlıı ulusal ba ımsı lık wıva~ımın n ka1anı ma:-.ı ç n 
h lkın ~· ım yolundJ ıopluınsııl bunalımd n koı un mU$ 
ka' rak bır(l~ı~l vr dayıını~m3sıııı r.:tllaınn> Glnıı ın 



Bmaeııalc.}h milli i.Hıklal 

mücahedatuıın ka;:anılnıaJı içuı 

halkın tarık-i mı1cahedeJındc 

bultran ı ıçıımaiden maJun kalarak 

ı·ahdrtını muha~a::a ı:e teJaııudılnil 

trmın . Jınırıni takvo·e. 

mukavemetini te~did eylemeJi 

Jtıret/.)le ıcıber-i maddi)e 

kaı;u~ma.lını ~üphe6ız adde_vlerim. 

fakat ~unu da kaydetmek lazımdır 

kı mıllı ı6tıklal mücahedeJı 

kazanı/dıktan Jonra ı61ıklal- ı 

hakıkımızin teyi;:dar ı·e 6emercdar 

olmaM ıçın meı•add- ı ôti)enin 
rıozor ı dikkate ve itina)a alınmaJı 

Uizımdır 

ı -Mile66C60t - ı ilmiye ve 

ırbanı.)emı::de ruhi)!at ve 

ananatımııcı uJsun olmayan ccrıebı 
ruh ve terbıJeJinin ı•erılmemeJı ve 

tevzl ı adalet ma 'keJi clan 

mahkemclerımi=de. ecnebi 

karıunlarının yer bulamanıa6ı 

$ >i<.ulup atılma!>~ 

2 -Mılletin burun mueJJeJat ı•e 

kaı:aninı kendi mebadı i ıtikad(\e ı:e 
ah/akı.VCJıtıC kendı CJaJat ı 

ıçtımcıi)C4111C sore tan::ım edilme6l. 

3-Dü~manı hudud haricine 

çıkarnıakla beraber onun küblü 

nazariye/ermin de mektep. 

nıalıkeme. /.:anun ve n~hlarımızdan 

Jokülup atı/mcıJı. 

~-Bir nıüJiürnan lleJel-i içtimaiye6i 

olmamı::: dola.)ıJıyla tarık- i içtimaı 

ve Jı}a&muz eJaJat-ı ıçtımaı.)eden 

ba~ka bır~e.v olmamaJı. 

5 Millete rehberlık edecek tabaka i 
mimevvcreııin de bu e6a61 kabul ve 

tatbik e.\ temeJl. 

ı Te~rini6ani 337 
Taraklı 

La.zi6tan Mebu6u 

Kocaeli Alcıncı Kolları Kumandanı 
Mehmet Necati 

~·lJ U5il vot&llst~r lık ed~n aydın r ıab us ın da b" 
C!Sit§l k bul cdıp uv ula m \1 

J Kıısrm ıg~ 
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LAz is TAN MiLlETVEKili 

ÜSMAN (ÖZGEN) BEY 

lik ve onaogr~nımını Rıze de 

tamamladıktan sonra lstanbul'a 
~eldı ve Yuksek Muhendıs 
Mektebı nı bıtırdı Muhendls 

olarak çalıştı Meclıs-ı Mebusan ın 

son dönemınP Lazıstcın dan 
rnılleıvekılı seçıldı Mcclıs'ın 

faalıyeılerını:' ara vernwsı uzerını.> 

Ank.ıra ya gc\·en•k TBMt-1'ye 

kmıldı t-1t•rlıs'ın b,ı~ınısız 

oyelerındeııdı ıcızftı' Meclis 

dışındrı knlınnı sıy.ısL'II bır akıı ve 

ytışcııııını muhenclislık yııp.ırak 

surdurdu 

Cevap: 

Flkrimce bu .walin cevabı idari ve 

irtimai olmak ü::ere ıkı ciltelten 

redkik edilmek icap eder. 

Çünkü bir deL'letın tekcimülii. ıdcm 

e.sa.slarının ~aslamlısı ıle mütena.sib 
oldusu gibı bır milletın teali.si ıçin 
de irtimaı dü.stur/arının lıer türlıi 

mübhemi)etten beri olarak meıin. 

açık ve .saslam e.sa.slar ü::cnne 
ibtina edilme.sijle kaimdır. 

Şu halde pek mu/ıta.sar olarak tc.sbit 

edeceğim mevadda riayet edildiği 

takdirde devlet ve mllletimlzm 
atiyen tekcimül ve terakkt61 temin 

edilmi~ olur kanaatlnde.vim. 

İdari 

ı -. Vazibeden mütevellid me.suli.vetin 

en küçükten en bü.yiiğe kadar 

te~mıli ıle kanunun hakim-i mutlak 

tanmma6ı ııe en JUk6ek mevkı 60hibi 

adam ile bır kö.)oluniln tayin- ı 

V m 

me.suliyett trin mua.uen bir merciırı 

ita yı karar etme.si. 

2-.ldare azil ve na.sblarınııı 

becciyi~lerin .su ret i katıJede men 'i 
ve bır memııra kanundan sa.vri 
kendt.sine rehber ı•e amir olmadısını 
bildirmek la::ımdır. 

Bir memur ~ahJın e.sıri 

bulunmadığını ve vaıibe.si kanunu 
rehber ittihaz ederek maıeLıki 

dü~ıinmeden halka lıı:met olduğunu 

ve azli ve na.sbı lle terakkı ve 

tebey.vüzü ancak bu .suretle millete 

.Yapacağı hizmetle kabil olacağını ve 

inti6abla lıiçbir ~e.Y 

kazanamayacağmı iyi bılmelidir 

Bu ~uretle memurlarm mabevke 

kar~ı riya ve taba6bU6 etmelerı 
imkcinını ref ile halkın ~ımd/ye 

kadar bilıakkm hükümete kar~ı olan 
intiaL ve adem-i emnıyetini izale 

etmek ve halk ıle devlet makine.sinı 
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aynı gayeye müteveccih olarak 

yurütmek lôwndır. 

İçıimai ecibaba gelınce 
teterruatından 6art ı na:ar ga)et 
muhta6ar ve bakat ~ümullü olarak 

bikrımı 60jlemek lazım selir6e derım 

ki: 

Unıur ı ıdare- ı devlerten te6irat- ı 

dinı.venin re~·; /a:ımdır. Yanı 

me61ek· i rultanıyı me.slek· i 

<'ı6maı1tden tebrık ederek herbirının 

kendi nıuhil 1 .lO'.)• ve tercıkkl6ini 

6erbe6t bırakarak birinin diğerine 

müdaltaleöini men· etmek lazımdır. 

Zira pek çok tecm·ib bıı:.e gö61eri)'Or 

ki aHi zihniyette artığıınız nıecra-yı 

terakkiler daima perde - ı taaMub ile 

6eddedllegelnıi~tır Biııaenale.vh pek 

mii~kil huöul bıılacasına kani 
oldusunı bu inkılabı .vapnıak 
mecburı)etinde.vi: . 

Kadınlar 

gi!sterlvor ki, çntda nıııvıtl~ açııı ınız ıcııem~ yollar ht'p 
b tnazl k perdesiyi kaııat lmıil r Ool v ~ıyla pı•k ıroı 
gN(~kle~ı rılece~ıne lno1ndı~ırıı tıu dcvııınl yapm3~ 
zorurıılavıı. 

Kndrnl~r 

Kadınla erkrk lli~klleılnın ııor Iki yllrıtle ırrlıktan ka~ınılarak 
lylle$tlrllrnesı ve altc ya~~mınııı ulu~umuzıın toplum~ııl 
yolŞII mı na uygun bir bf(ımd çnJlla$ a~tııılm nı gereklı 

~6 Olmı!).:ı 

Kadın ile erkek miina6cbatının ıbrat 

ve tebritten ictinab edilerek ıö/ahı ve 

aile ha)atının hayat - ı irtinıaıye i 

mılli)emize u.vsun bir 6urette 

mua6trla~tırılnıa4t lazımdır. 

Ankara 26 Te~rinievvel 337 
Türkiye Büyük Millet Mecli&i 
azMmdan 

Lazi6tan Mebu&u 
O&man Nuri 
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lAZİSTAN MiLLETVEKiLi 

ZiYA HURŞİT BEY 

lı8qo Hemşin (Rize) - 1926l 

Alnıanya'da gemi ınşa 

ınuhendıslı~i ve ıclsıı ıelgr.ıfçılık 
r>grcnıırıı gördii Yurda dontışunde 

o~rcınıenlık yapınaya b.ışl.ıclı 

Eskışehır Sultanısı'nde Almanca 

ogretmt>nı tken. 19.!0'dc 

lazıstan'dan mılletvckıh seçıldı 

Ikıncı Grup uyesıydı 192]'te 

M(•clıs dışında kaldı . ı9ı.o'd;ı lzınır 

suikast gırışimının pl,ınl.ıyıcıları 

nnısında oldu~u gerekçesiyle 

lzmır'e gelen Ankara Isııkilll 
Mahkemesı'nde yargıl;ındı Suçu 

sabıt görulerek olum cezasına 

çarpıırıldı . 13 Temmuz 1926 da 

asılarak ıdam edıldı 

Cevap: 

Ankara tt/r/38 

Kazanılacak olan milli 16tiklal 

mücatıedenıızin beyizdar ve 
6emeredar oLma6t kanaat-ı acizice 

herke61n ltidemat ve me6aı i 
vatanpervercine6inde lıiM- i 

tenebbudarı ıecerrüdüne 

mütevakkıbtır. 

Lazi.stan Mebu.su 
Ziya Hur~ld 

Kazanıt k olnn ut at baj!ımsız k savıı$ımımızm bolluk 
ııetırıc ve v rımll olması, benim alçakg nüUU kanımc , 
hNkPSın vaıanscv •rli~ hlzrncılerlnde ·~ çalı~maıarında 
(kl~ısel) y~rarııınnıa duygu5ıından o;oyutlanmasın.ı baCiıdıı 



MALATYA MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA FEYZİ 

(BiLGiLi) EFENDi 

lı88ı Malatya - 1944! 

Ilk ve orıaögrcııımını Mcı laıya'da 

tamamladı Medreseele ögrenım 

görerek muclcrrıslik ıcazeıı aldı 

Bl'ledıyectlıklc ugraştı Bır sure 

Akçadag'da na ıplık gorevınde 

bulundu Mıllı Mucadele'ye katıldı 

Mt>clıs-ı Mcbusmı'ın son dönemım' 

Malaıya'döllnı ılletvekıh seçildıyse 

de Mı.>clls'c ka t ılmııı.l ı . Dogrudan 

Ankara'ya gl'çerı>k TBMM'ye 

ka t ı ldı Birıncı Grup uyesryd ı 

ı9ı3'te Mcclıs dışında kalınca 

Malatya'ya döndu 

Cevap: 

Saadet-ı mülk miLlet ve 6elamet ve 

hu6n imihad ittitak ıle pa.vıdar 
clmak i('in 6evgı emnıyct ve ıman ile 
hareket etmek lazım. 

Malatya Mebıuu 
Filozo~ Feyzi 

ı.y 

-1:!! 

Z<JI 
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MALATYA MiLLETVEKili 

HAcı BEDiR (FıRAT) 

AGA 
lı87ı Kahıa (Adıyaman) - ıqı81 

Ruşvan A~ırctı Rcısı Hacı ı-ıuscyın 

Ağa 'nın o~ludur fcının ve 

hayvanl'ılıkla u~r<ıştı Aşıreı 

güçiP.rıyle bırlıkw Milli 

Mucadclc'yı rlestPkledi 192o'dc 
Nalatya dan mılletvekılı seçıldı 

Bırıno Grup U} esıydı 19ı3'1c 

f'v1alaty:-ı'dan . ııııfdc Kars' tan 
ınilleıvekili seçlldı Milleıvekılligi 

surerk<'n oldu 

Cevap: 

i~çi mekteplerinın açılma6ma. 

çitttriliğin korunma6ına. )Olları n 
yapılma6ına bağlıdır. 

Ankara 25 Te~rinieweL 338 
Malatya Mebu6u 
Bedreddin 

• 

Iş~ okullar nın ac lmasına. ç rıc ııt n koru~muına. yolların 
yapılrr-nı a baRiıdır 

;5 Elcrm ı9:tı 



MALATYA M İLLETVEKi Li 

HACI GARiP (TANER) 

AöA 
h87ı Hekimhan (Malatya) - ıqısl 

Genış toprak sahıbl bır cııledcn 
gclınekıedır liekımh<ın 

Ruşııyesı'nı bıtirdı Tıırımlcı meşgul 

oldıı. Bırıncı Dunycı Savaşı'n,ı 

kıırdııgu gonullu mılıs guçlerıyle 
karıldı Mıllı Mucadele'yı 

destekledı 19ıo'de Malatya'dan 

nııllet vckılı seçı ldı Bırıncı Grup 
uyesıydı 1923 te Meclis clışındcı 
kal ınca Mn laıya'ya dönerı-k 

tarınıla u~raşmayı surdurdu 

Cevap: 

Bılsı)e ve köylu;ıu ckutmaJa 
bağlıdır. 

Ankara 12-4-38 
Malatya Mebuau 
Hacı Garip 

. . -

ı: 

ı: 
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MALATYA MiLLETVEKiLi 

LÜTFi (EVLİYAOGLU) BEY 

lı867 Malatya - 1923) 

l'lalaıya Ruşııyesı 'nı bııırdıkırn 

sonra tsıanbul'.ı gelt'rek Beyazıt 

1'1edresesı ne devanı etti ve 

muderrıslik ıcazetı aldı Ayrıca 

Hukuk MeUebı'nı bıtirdl . Cezcıyır- ı 

Bahr ı Sefıd'de mahkeme 

başkaııplı~ı göreviyle devlet 

hızmeııne gırdı I<J90·I90i 

arasıııdn yurdun çeşıt 1 ı yerlerınde 
kaymakamlık yaptı En son Kulp 

Kaymakamı ıken 1907'de ısııfa 

ederek nıcınuriyetten ayrıldı ve 

Malatya'da avukatlıga başladı . 

Ikıncı Meşruııyeı ılan edıldikren 

sonra yenıden devlet hızmeııne 

alındı ve 1908 - 1918 arasında 

Besnı, E~ın. Vezırkopru. Malazgın 

ve Hizan kaymakamlıkları 

yaptıktan sonra emekliye ayrıldı 

Malatya'ya dönerek avukatlık 

yapmaya baş ladı. 19ıo'de 

Malarya'dan mı l leıvekılı scçildı 

Birincı Grup üyesıydı 

Milleıvekılligi sürerken dönem 

ıçınde öldı.i. 

Cevap: 

MILLi i6tiklal mücaltedemtzin ~eyz

dver ve 4emeredar olma6ı gaye-i 

millimizin iMih6alinden 6onra 

(lıayat r idari ve ikti6adlmlzin) 

atideki 6uver-i mücmele daire6inde 

hakiki bir mecra-yı tekdmiile 6evkine 

miitevakkıttır. 

Cvvela hakimiyet-i milliyenin bir 

6aha-i biiliyata i4ôli icin Te~kilat ı 

t.sa6iye ve onun ruhundan muktebe6 

olan nevahi kanununun ilham ettiği 

u6uH Idarenin tetıilıi. 

Melıci,kim-i ibtıda(ye/erin tev61-i 

Mlahiyet i kaza6tyla udül 

heyetlerinin lhda6ı gibi e~kal-i 

adliyemizde ciddi bir tekanıil/ün 

temini. 

Alöt ve edevdt- ı ziraıye i cedidenin 

Le6hilat-ı benniye ve tevkir-i 

i6tih~ıal/ye6inden edilecek 16tl~adenin 

tam imi. 

Ulusal b;ıtımsızl k savaştmımızın bolluk taı;ıyıcı vr verimi 
olm~• ulusal amacımila tr ~·ldıkl~n sonra ly!loeı•.~l ve 
ekonomık yaşıımımız n) aşa& dakı çerçevesınde ger~ ek bır 
sel şım yoluna sokulmasına bağlıdıı 

On elikle ulusal egerııenl tın uygul.ıma alanıno göturUimesı 
ç n an~ya~ ve onun ruhundan ed m ilen bucaklar vas.ı-;ının 
~sınlcdl~ı yönetım yörıı~mının kıırıılması. 

Borincı der re mahkcmelt>rının yargılama y~tklleıfnın 
gen ışletilmesiyle r mler n varatılrnası gibı adiiye 

bıçlmlerımiTıle {ldC:: bir eh~menın \a~lannıası 

Yenıt~ııırı araç gereçlerının b lımSt'l kolaylık ve ureıım 
art'1ından sallanacak faydaların yaygınlaştırılnıası 

tier çevrenin ~ptığı D retime ve yeılştlrdi&i ham maddel•rln 
bolluk derecesıne görl' gert'ken fabrıkaların kurulması ve 
itadı lll' bU !ün yurtıçi ger·•ksinlmleıımlzı doyuracıık 

Her muhttln i6lih6alatma ve 

yeti~tirdiği mevadd ı lbtldalye6inin 

derece- ı nıebzuli.yettne göre lazım 

geLen ~abrlkatamı te6i6i ve icadı ile 

bütün ihtiyacat ı dahiliyenıizi ıatmın 

edecek mamulat ve men.sucatm yine 

dahiten lıu6uLe getirilme6ine. 

Memleketin her tara~ma ~ebeke i 
hadidiyenin temdidi 1 ticiliyle bu 
ve6ait· i nakliyenin ~eyz ve me4udiyet

i alem-~ümülünden memleke·timizin 

de mü6tebid olma6ı ve6ôilinin 

t6tıkmdli ve bu hu6U6ta ecnebi 

6ermayelerinin memlekete iditalinden 

ihtiraz edllmeme6ı ve 6/ne-i arzda 

muhtebl ve med~ün olan maadin-i 

miitenevvianm i~Lettirı lerek bu 
6ervet-i tabiiyeden i6tibade ed/Lme6i 

gibi e6bab- ı 6erver ve me6udl)'et-i 
halkın i6tiknıdline miitevakkıbfı. r. 

7/ 5/ 38 
Malatya Mebu6u 

Lüftil 

(endustrldt!) yapılmış şeyiNin ve dokum~lar n yın<> lçerlde 
meydana gctlrılme ıni! 

Memleketin h r yanına demırvoll~rının hıtla uıatılma~ıyla bu 

liı~ıt ;ı raçlarının <'Yrensel bolluk ve mutluluk geıirlcll R nden 
tkemlzln d~ yaıaılanma~ı vollannın ı amamlanması ve bu 

konuda yaban< sermayelerının meml~keıe sollıılmasın<lan 
çeklnılmemesl v~ ıopra~rn balırırıda saklı ve g!ımGIO olan 
çe$itll ın.ıdenlerın ışlelllrrlrrck bu dot.ıllenıırılıktcn 
var•rlanılm'"ı r;ıbı zengınlik vollarının ve halkın 
muılulujtuııun yeıkJnt~~tlrılmes ne bathdır. 



MALATYA MiLLETVEKiLi 

REşiT (AGAR) AGA 
!ı87; Besni (Adıyaman)- ıcn:;l 

Ruşııyeyı bııırdıktcn sonra 

aılesıne aıt topraklarda ıarımla 

u~raştı Bır surc de bıdayeı 

mahkenıesı uyesı olartık gorcv 

yapu. ıgıo'dc Malııty<ı 'd.ın 

mılleıvekılı seçtldı Bırıncı Grup 

uyesıydı 1923- 1927 nrnsında 

Malatya, 1927 ıcı15 arıısında 

Gazıantep mıllcıvckıllı~ı yaptı. 

Mılletvekıllıi(ı surerken oldu 

Cevap; 

Şo6e ve demiryollarının memleketin 

lıer ıarabında viicud bulma6ına. 

ziraatin yeni u6ulde tamım ve cilat - ı 

ııraiye celp edilme6ine ve 6anat, 
ilim mekteplermın kü~adma 

mütevakkı~tır. 

Ankara 12 Haziran 38 
Matat:ya Mebwu 
R~id 

Şos ve d~m ryollar nın n her ıaraf da p ;ı 

z•raaıın yenı yönıem etle v~vgın şt r lmas na ve rm 
ı ç rı sattRnmasıoa, son~t ve din okuU nın oç tma na 

b3_&lıdn 

o 

" 
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MALATYA MiLLETVEKili 

SITKI (G ü R) BEY 

lı874 Ermem~·k (Karaman)- 1951) 

lik ve oruıögrcnımını Ermenck te 

ıamamladıkınn sonra Istanbul'da 

mcdres('dC ögrenım gordu 19oı "de 

Hukuk Mckıcbı nı bı tırerek Kon} a 

Bıdilyct Mahkcınesı ıcra 

memurluguna cııandı Yurdun 

çeşıtlı yerlerınde savcı 

yardınıcılıgı . savcılık , rn.ıhkenıe 

uyesı ve bıışkarılıgı ynptıkrarı 

sonrn ı9ı9 da Malaıyıı Bıdayeı 

Milhkenıesı B.ışkanlı~ına nıandı . 

ı9ıo'de Mnlaıya'daıı nıılleıvekıll 

se\ıldı Meclıs' ın bagınısız 

uyelerındcndı lsııklal Mahkeınesı 

uyelı~ı görevınde de bulundu 

1923'1e Meclıs dışında kcılınca 

Aksaray'da savcılık, Konya'da agır 

ceza mahkeınesı başkanlıgı yaptı. 

ıqı9'dn ernekil oldu Yaşarnını 

Manısa'da noterlık yaparak 

surdurdu 

Cevap: 

Milletin &evi)e-i if1anını yük~eltmek, 

topraklarımızın kuvve- ı ınbatı.}e ve 

kabil(veH :iraiye.linı tez.vıd ue 

ormanlarımı..:ı mııhataza ile tek&ir 

e;>lemek ue zir- ı zeminde mahtuz 

madenlerimizlı~letmek ue ~irın 

memteketlerimizi ~erebimizle 

mütena&ip bir &urette tanzim uc 

varidat-ı umumi,yemizl tezyld ve 
tarihimizle mü&btt harici cehalet i 

&i_ya&lye ve dallıtı umur ı idaredeki 

gattetimizden kendimızı vıkaye lle 

mümkün olabileceği karıaatinde_vim. 

Ankara ı MayL6 338 

MaLatya Mebu.su 

ermenaklı Sıtkı 

Ulusun k~lıur dOzevın ~kscllmek, topra~laf'lnrı n (bıt~ll 
bOvuııne gütunU V1! ıarım yetrn~tınl artı u ınok ~~ 
oımanl• ım111 ~orumaylıı çoQanmak ve yeraltırıdJ saklı 
mijdenlcrımizı ·~letmok ve ~ırin mcmı~keıım zı lNeOm ıle 
oranıılı bır blçımıJe ıJUnııl~ınek ve g~nrl gclıllerlrıııtl 

aıtlıımak ve tarihimltın kanııladı~ı ıızcre slvusal c~huıcı ~til~ 

yilnet rm ı~ıcrindeki aymnııı~tan k.end mlzl ~tırurn mıtl.ı 

olabiii!CeAı kanısındııyım 

• Mayıs •9:::1 
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MARAŞ MiLLETVEKiLi 

REFET (SEÇKiN) EFENDi 

lı86J Maraş- 1928! 

Mar,ış'ta Nebevıye Medr<>se~ı'ne 

devanı ett ı ıçot'de ımı dl'ı rısl ık 

icnzetı aldı. 1908"de Mrırıış"tıı 
maarıf örguıunde memur olnrak 

devlet hızınetme gırdı ı9ıo"drı 

l"laraş Eytam Mudi..ırlu~u·ne 

atandı. Bu görevınde ıken 192o"de 

Maraş"tan mılletvekılı SI'Çildı. 

Bırıncı Grup iıyesıydl 19ıı'dc 

Maraş Muftulugu"ne ataıııııca 

mı l lrıvekı l lığmden isı ı rrı eııi 

Ölenekadar bu görevde ka ld ı 

Cevap: 

Anana t -ı d i niye ve milliyemize 
hürmetkar olmaya. memlekette 
ikti6ad(va Lt ta mi m etmeye ve 
kanunu mana-yı hakiki.siyle hakım 

kılmaya mütevakkıttır. 

26 Nt6an 38 Ankara 
Mara~ Mebu6u 
Re b et 

D 1 VI! 

1! onom vi yaymav 
kılmaya b~ltlıdır. 

:;6 Nl$on ı9:ı:ı 



MARAŞ MiLLETVEKiLi 

RüŞTÜ (BOZKURT) BEY 

lı87.z Göksun (Maraş) - •9121 

lik ve orıao~renımını Maraş'ın 

tamamladı Bır sure reıı ıdaresınde 

memur olarak çalıştı Daha sonra 

bu gorevinden ayrılarak tarımla 

meşgul oldu Mıllı Mucadele'yı 

desteklcdı ıg.w'de Maraş'tan 

mılleıvekılı seçıldi. Meclıs'ın 

bagımsız üyclcrındendı ı9ıı'tC' 

Meclis dışında kalınc;ı Maraş'<ı 

dönerek rarımlrı u~raşımıyı 

sürdurdü. 

Cevap: 

Milli mticahedemızin te.vızdar 

6emeredar olmallı bu mücaltedemızf 
tamamen kazanmaya ve ondan 
öonra da hiçbir teölr ve nilbuz 
altında olmayarak milletin kenctl 
kendini idare etme6ine. maarıb ve 
ikti6adımızın a6ri ~ekilde tamını ve 
ıdame edilmeöine müterakkıttır. 

Ankara 26 Ni6an 38 

Mar~ M ebU6u 

Rü4tü 

UUısal va~ mımızın bolluk olma bıı 

va~ rm mıı:ı tam olarak bzaıımava ve o ı daıı nnr d 
tl altmdd olm yar~k ulll5un k di 1\ nd n yiln4!1 e e 

eAitlm ve ı:k(l~oıııımız n çatda~ tılç ın de vııyılma ı ı a v 
S!ırdwıulr-ıesıne baglıdır 

26 NIS41l ı9:t;t 

299 
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MARAŞ MiLLETVEKiLi 

TAHSiN (HÜDAİOGLU) 

BEY 
lı887 Maraş - 1947l 

Maraş la ıd.ıdıyı bııirdıkren sonra 

rarımla ugraşu Meclıs· ı 

Mebusan ın son dönemıne 

Maraş wn mılleıvekılı seçıldı 

Meclıs ın raalıyeılerine ara 

vermesi uzerine Ankara ı a 

geçerek TBNM ye kanldı Bırıncı 

Grup uycsıydı l'iııklc~l l"lııhkt>nıesı 

üycJıgı görevinde de bulundu 

ıgı}'t<' Mtıınş'ı;ııı veıııdcıı 

nııllctvcktlı t'çılllı Mara~ 

eşralıııdnıı Çuhadnrzade Han 

Mclınıet Efcndı nın öldurulmt~sıylc 

ılgılı olarak hakkında soruşturma 

açıldı ı924 ıe dokunulmazlıgı 

kaldırıldı Ankara lstıkl.ıl 

Mahkemcsı nde )apılan 

yargılanması sonucunda ıo yıl 

kurek cezasına çarpıırıldı 

Hukmun TBMM Başkantıgı 'na 

bıldırılmesı uzerıne 

rııtlleıvckıllıgtnden doşuruldu . 

Cevap: 

A1ibak ı Alil/ı ltakk ı ha.}at 

nokt0611tda rarnıa ı o~mani.}eııırl 

beka -yı t•uruduıııı ıtadc eder. 

16tiklal· i milli nam ı rc.~nıl6f.vlc ıtade 

olunan bu aldde-i ha.vatı.\e ruh ı 

be~er sibi ha.}atın nıôbıhı'l 
kı va mıdır. 

Çünkü ruh iledir kı ha)at, 

mukevL"enôt ıçınde bir rucud 
ar-eder. 

imdı edvcir ı tarilııyemızın en lıatar · 

nak atatını ilıtıva eden busiınku 

inkılabımı: altı .viiz kiı.wr 6enellk 

kalı ~a~aa-i .wltanatın ve kdh .ve '6 - ı 

milletin gıribtdr o/clugu e.:::mcinırı 

Jevm -i he6abını tc~kıl ediyor. 

Tecarıb bı:e söMermi~tir ki beko .vı 
deı•let ı•ucud · ı mt/l(•t ve /ıer ıkı~ınc 

hat. olan ıMıkleil- ı cemı~et hııkuk· ı 

tabıoedcn mulhem t•e tarıh -ı 

akı:amın ilıtar C)ledısı hukuk ı 

ıçtımai.\e de va6ıta · ı ıekamul ve 

mevcudi,vet olan ekôniııı ve detıôlirin 

kemal-i taa6cSubla devam - ı bekaM ve 

bu bekanın hÜMl · i cere)anı ıle 

mümkündur. 

Şu mutataa)a söre hırz- ı ran ı.•e 

namuJ bıldisimi: i6tıklal · i mıllirıın 

te.}ızdcir olduğu kadar ~a~aalı ve 

demeredar clma6ı içın neJI- ı atının 

bu ~erita- ı lıa)att)eye SÖrC ıbazaJı L'C 

ha)at- ı deL'letın riilm- ı at.lı~ını te~kıl 

eden vatan eı.·tadının bu sa.)eye stre 

ilızarı ve Jetalet- i ırtımai.veye nılıa.HI 

verilerek harb-i umuminin mu~al/a 

.vı mu6ibeti önünde keben-be· du~ 

kalan eviad- ı vatanın bıraktığı 

bo~lukların imld6ı ile 1/ll(vaccit ı 

iç-timaiye ve ~erait-i lkti6adiyenin 

t6laltı, kurtarmak ı6tedlğimı: nıader ı 

vatanın ve te;yz · ı i6tıklaliıı cSemcrt'd<ir 
olmaJını temm eder . 

Ankara 1.( Mart 38 

Mara~ Mebu.su 
Hudaizade Tah.sin 

ı.t Mart 1922 



MARDİN MiLLETVEKiLi 

DERVİŞ (URAL) BEY 

(1866 Mardin - 1925l 

Mardin Ruşııyesı 'nı bııırdıkten 

sonra Kasımpaşa Mcdresesı 'ne 

devarn etıı . 189ı'de Mardın Şerıye 

Mahkemesı kayıt nıcrnurluguna 

atanarak devlet hıznıctınl' gırdı 

1893 - ı897 arasında Nızıp Bıd;ıyet 

Mahkemesı'nde sorl!u hakıın 

yardımcılı~ı görevıncle bulundu. 

ı897- ı9ı4 arasında noter olar;ık 

çalıştı. ı9ı4'ıe Mardiıı'e baglı 

Koçhisar buccık Muduru oldu 

ı9ıo'de Mardın'den mılletv('kilı 

seçildı . Birıncı Grup uyesıydı . 

1923'te Mardın'den yenıden 

rnılletvekilı SPçildı Mıllcıvekıflı~ı 

sürerken öldu 

Cevap: 

Serikarda bulunacak tıkalei -yı 

ilmmetin 6alah -ı hal hü6n -i niyet 
erbab ı. kadr ü iktidardan olma6ı ve 
daima bir elde kılıç bir elde adateli 

kendine 6ermaye i ~elah ve necat 
ittihaz etme6i ve umur- ı milletin 

ehlıne tevdi ve tebviz edılme6ıyle 

haMI olur kanaatindeyim. 

Ankar a '5 Ni6an 338 
Mar din Mebu6u 

Derv~ 

Başta bulunac.a~ ıopl mun a~ıl la nın tem ı d r m yı 

niyetli, yapa bl ttkl!!rden olmu ve her ıam n b r • de 
kılıç lı r eıde ndaleı tıulunm;r.; nı J.endlsıno kur ulu• 
sermay~ yanması vr ulus If ınin uırn.ınlıırırıa tı rakılma ı 

ve .ı:BreviNıdlrllmesıyle otac.ıı k~ n ı nd yı m 

ıs Nisotı ııı2:ı 

30ı 
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MARDiN MiLLETVEKiLi 

ESAD (ÖN EN) BEY 

lı871 Mardin - 1936l 

Mardın Ruşııyesı ' nı bilırdıkten 

sonra ıahrıraı kaııplıgı goreviyle 

devlet hızrnetıne gırdı Çeşıtlı 

nıcmurıycı gorevlerınde bulundu. 

En son Mardın Nurus Mudurlugu 

Başkaııbı tk\'n ı9ıo'de l'lardııı'den 

nıılletH~kılı serıldı Bırıncı a .. up 

uycsıydı ıg.:q' ıc l'leclıs dışında 

kalınca Mardiıı 'c dondir 

Cevap: 

Müddeiyatımııda azm i metanetle 

t6rar etmeye 6erlkdrda 

bulundurulaccı.k meınurin i idarenin 
müteha66t6t bulunmaya altalı.ve 
adalet. mü6avat tevzl kılınmaya 

mütevakkıbfır. 

ı Temmuz 338 
Ankara 

Mardin Mebu6u Caat 

Savl.1r mızda sa · 

zrruınlar olma ına, 

l t 3ık.l adıılcı e~ıl lik da~ı maya IJ aııılır 

ı Tl!mmuz 19:12 

ar ı y~ 

ı ılnın 



MARDİN MiLLETVEKiLi 

İBRAHiM (TURHAN) BEY 

lı88o Mardin - 1968) 

Mardin Ruştıyesı'nı bııırdikten 

sonra ı9oo'de lıva tahrırat 

kaleınınde kaııp olarak devlet 

hıımeııne gırdı Çeşırlı ınC'ınurıyeı 

gorevlennde bulundu. En son 

Mardın Muh,ısebe Başkrıılbı Iken 

192o'de Mardın'den nıılleıvekılı 

seçildi. Bırınci Grup uycsıydı 

ıqıJ' te Meclıs dışında kalıncrı 

nır>mııriyı> ıe clöndıl Muş. Ergı.ını 

ve Maraş'ta rmıhascbectllk 

yaprıkran sonra, ıq28 de 

derıerdarlı~a yukseldi. MAraş. 

Artvın ve Bılecik Delıerdarlıgı 
görevlerinde bulunduktım sonra 

1936'da emekliye ayrı l dı 

Cevap: 

Kauanin-i mevzuamızın tamami -i 

tatbıkıni ltalkın emzice-i a 'dcit ve 

ananatını müdrık bır lleyet - ı 

vekilenin mevki- i iklldara getirllme61 

ve onun cüz' i tammı bulunan 

memurin i idariyenin tecrübe·dide 

e6hcib-ı iktidar ve i6tlkametten 

temin-i hü6n-i intihabı ile milli 

i6tik/allmiz beyizdar ve menbaatdiir 

olabilir. 

Ankara 23 Ni4an 38 

Mardin Mebmu 

İbrahim 

303 
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MARDiN MiLLETVEKili 

MiTHAT (ULUSAL) BEY 

lı 87.ot Mardin - 1923l 

Nardın Ruştıycsı nı bıtırdıkten 

sonra ı894 ıe Mardın Lıva Idare 

Heyeıı Ikıncı Kcıtıplıgı gorevı ıle 

devlet hıınıcune gırdı Daha sonra 

başkaııplı~e yukseldı ıqoB'de 

başkatıp olarak Sıverck'e atandı 

ı9ı7 de Hazro Bucak Mudurlugu 

görevıne getırıldı Bu görevde ıkeıı 

Meclıs ı Mebusan ın son doncınıne 

l"lcırdın'dC'n nıılleı vckılı Sl'Çtldı 

Meclı.; ın fnıılı\ eı l<'ııne ;ıra 

verılll'sı tııf•ııııe Ankarcı ' ycı 

~eçl'rek TBMM 'ye katıldı Mcclıs' ııı 

bagımsız uyclcrındcndı 192]'ıc 

mılleıvckıllı~ı sona ennce 

flilardın c döndu Yılıçınde öldu 

Cevap: 

Necmettin Beyebendi Muhterem 

Karde~ime, 

Atıldısımı: ~u mukaddeA cılıad · ı 

millide ı.)tıhdat clunan SO)I!)C tl ll6ÜI 

nıu)t6.)er olduktan .)onra sa)rt 
me~ 'tim t'C Aetıl bır nıazınırı taht - ı 

te6ırınden maalc.)et bazı abaını 

i nkar edılemc.}ecck derecede bır cehl 

içinde katını~ ve it.tidad t•e :ekô ·Jı 

bıtriM nı6betınde envar ı maaribten 

te.vı-Jôb olomamı~ olan memleketin 

ller tarobında mekciribı tcbir L't 

hatta bütim kö.vlerc tel)mil tıe 

lıuttit - ı lıadıde:ı;ı nıetınıcienıken 

tez.vid gibı ıea/1 ve tekamıil 

6a/ıa.)mda bırer 6atk i maddi t•e 

tabıı olaıı at.ôr· ı medenı,\et ı:e 

ni O mu rt.} et liUC'UdO setirmek/C 

beraber evvel be evı·et Idare- ı 

hukumeti raınamı)la halka dosnı 

)Untterek bıhakkın f(m:i· ı adalet ve 
mı16aid l)eraırlı ımtı)aıat ıle 

,;: u· ( ;, ..,_ . ~' ~..J \.,., 

J_~ . .. ~' .. ~'&.· ..,....· ~-~"..,- ...;.~ · ~ 
., ~ . . . . 

- a.:'~"' .J:" 1 (.......--::" · , ..v'.-v~ "':"" 

'""'" ' ~-:'~1 , fiı~u>'C •• 

'• ' • u -!Jı •.., ~ " ,_: ~ 1•//;'~ 
,;!J . .. vtt:. ... ,t,., ..-t.. ..ı,..: . Y:"""~· ı.
- :""' k ~.-~,_,~~t ~,,ı...,;~, ;.. 
• . l • . ' . • . • • . 
~·~,,~·J.,.,ı....J{ ~( ~ .. Jt.,l .-: 

, • ı • .. ... 
' ll(} • ll ,) • '-:L- ~-1 ,~;_, ...... 4 "":-- ı., 

.. t • • • • 

-' ... :__ , ../. ı.'). ;J ~ ,q~J ~ 'V'!;. d'# 
. ... - ... ,-

b,ı,t>t< ~·.t.w -ır.!.• ..... •.,ı.l;• ' ~'- •, . . . 
~"',.), , --~ ·-. . 

• .. • '".1-'l•~J .s · .J. U'-'!, ....... ~ 
....:..· •• ~ ' • - • .. ... , ... • • 1 • 
• "'-Pi:.J/ ~ .. ı...>'-;~"""': ' t,.ı.. ~ 
.·ı.,; - ·~· . r,.,..,........, v :;.<"'- ..,;t",L., _,~.,_,., / -• . . . . .... 
ı _,.#~ • .;..;../.ı,!..~.;.,~ ... .,\ -.~ u ; 

--1.~~~[;(_.:. -i:; .. t,.ı_...;~;. ,:,,..., 
~U:..t-:.~-h .. !..oJ ~·;;~i: :;_.. , . ~ . '· . .. ~ , 
.l(?~.r· _; ... ".;_;-:.;..ı~J ,~ ........ ~y 
~'"""..b-, ~ ""' _, , , • <' '"" 

Soym Kardr~m Neuneıtln Beyrfımdlyr, 

memleketın ba.::ı ak6amıııda 

htikümetin rehberfiği ile dahili 

~ırketler te6i6 ve maadın -i 

mek~iltederı c/6un memleketç-e 

temin · i menôti etmek t.ııretoıe 

iktuadiyatımı:ın da ınkı~abını lemın 

ettiğimi: ı·e )tdı J uz .)en eden berı 

harp 6ahnelerınde Ilankalar 
ibrazı)la tarılten pek ~antı meı:kı 

ka.::anmı~ clan milletımi:ı 

mlitemadı_ven mü6<'11afı ve lıarbe 

miılte.}.}Ô bir ha/de kıldısımı: sun 
aım · i hakla 4u miicahedede 

kazanılacak olan i6tiklal i mil/imizin 
ebedlyen be.vizdar ve 6emeredar 

olacağı beyanıyla teyıd· i 6amimi,vet 

ue meueddet eder. ue ceuabın 
~ımdi,ve kadar teehltiinindeıı dola.vı 

be.van · ı itızar e.}lerim karde~ım. 

s t6l38 
Mardin Mebu4u 
M. Midhat 

aöstererek tar hi pek n y r kaz nmıt ola uı.u u 
durmadan s113tıla mrş ve savaşa h ızır br durumda luldı&ımız 

ıı n, Tann nın yar dı ıyla ~u m cah~d d 11aıanılac ~ ol.ın 

ulııs~l b trmsızlıtımrıın s n~uza 1\iıd.ıı bo l ıı k B 1 rıcl ve 
v~rıml olac oını sovıevc•l'k samımılıt mı •~ dosılırtum u 
yınl'!crv~ yanıtın şımC: ve deıt ncıtel n~ ınd n 1\1 ı U öıUr 
dıler m kardc~ ın. 

s 6 .J977 



MARDİN MiLLETVEKiLi 

NECİP (GÜVEN) BEY 

lı876 Mardin - 196ol 

Özel egıııın alciı ve ıBq,fıe Mardın 

Beledıyesı'nde çalışmaya başladı 

ı9oo'dc Zını.ıı Bankası M.ırdin 

Şubl'Sı 'ııc kaııp oldu ıgofıc 

bi'tnka şubesının mudur 

yardımu~ı. 1904 tt• rnuduru oldu 

ıgo8 den sonra hııhaı ve Terakkı 

Cemıycl! ıçınde sıyascıe atıldı 

ıqıo'de Mardın'den mılleıvekıll 

seçıldı Bııını ı Grup uyesıydı 

lstiklıi l Mtılıkcnıesı uyelıgı 

görevındc de bulundu ı9.z3'te 

Mardın'den yenıdl'n ınılleıvekılı 

seçıldı ıgıj'de hem Neclıs dışında 

kaldı hem de emeklıye ayrıldı 

Ceva p: 

Saltanat- ı mıltiye iı::erınde ree.s~ti& 

eden Bıi)uk ~illet ı\1t·elıtıi'nın 

!anzım eylrdiğı re~kılat- ı ftıa6ıye 

Kanununun ikmalı.ıe itmamına. 

lıeyet ı vekilenln ııazlbc ı·e 

met;uliyetine dair kcınunuıı 

taıı::ımıne. millet ,\1eclı61'ııın tem.sil-ı 

me:.sleki üzerınde ınıılıobı ıçın yenı 

bir ıntıhap kanununun ıh;;arına , 

adlı kanunlarımı.:ın lhti.vacat ı 

memleket ıle muterıa.sıben tadılıne. 

ıııla)atın mıntıkalara tak~ımıyle 

mı.ı~etti~ - i umumılerın ı&tlhdarnına. 

ıdare-lltu6utıiyelerin rıevdltı 

le~Jdlatma s öre teııtıt 1 um ur 1 

maarib ve na&ıanın bir programla 
tc6bıtıne. ı\iillı Şirketler le6ı~ı ı·e 

ı/.:tu,aden memleketin yiik6e/nıe6ı 

C6babının ı6tih.salıne nı uteı•akkıtıı r. 

23 Te~riniewel 338 

Mardin Mebıuu 

N ec ip 

... 
: 7 /;..,_ "'· ~..; .. , ~t.J -~ 

/ . ., 
~~-W :.~·-- ~ ı.·;.;;;. i/J 

- ~·;, ,A4h ~ L:-r 
iJ,L' ..... _Ll ~;· l 
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MENTEŞE MiLLETVEKiLi 

AHMET TEVFiK RÜŞTÜ 

(ARAS) BEY 

lı883 Çanakkale- 1972! 

Beyruı Fransız Tıbbıy('Sı ' nı bıurdı 

Bır sure lzmır Gureba 

Hasııınesl'nde çalıştı ı9o9'da 

Selanık Sa~lık r-tufettışlıgı 'ne 

aıandı lıtıhaı ve Terakkı Cemıyeıı 

ıçınde sıyasete atıldı . Saglık 

örguııınde ust kademe yönetlcılık 

y,ıptı . 19ı8'de Yuksek Sıhtıaı 

Meclısı Üyesı yapıldı . ı9ıo'dp 

Menteşe 'den milleıvckılı ~eçıldı 

Birıncı Grup uyesıydt. Dönem 

ıçınde lsııklal Mahkcınesı ııyelıgı 

yapıı , bır sure de lozan'a gıden 
Dr Rıza (Nur) Bey'ın )erıne Sa~Jık 

Bakanlıgı'nın ışlerını vekaleıeıı 

yuruıtu . 1923'ten 1939'a kadar 

lıınir'den aralıksız mılleıvckilı 

scçıldı. ıçıı;' te kurul;ın Isınet 

llnönıi) kabinesınde Harıcıye 

Vekılı olarak gorev aldı 193A de 
kurulan ll Celal Bayar 

hukumetıne kadar harıcıye 

Vekıllıgı go re" ını korudu 1939'da 

londrn Büyükelçıligı 'ne atandı 

ı943'te ernekil oldu. ıg46 'da çok 

partılı sısteme geçılırken DP 'yı 

destekledi. 195ı'de Türkiye Iş 

Bankası yonelim kurulu uyesi, 

ıgı;z'de yonetıın kurulu başkanı 

oldu 196o'ıa bu görevınden 

ayrıldı 

Cevap: 

Halkımızın hakıki men~aatlerinin 

nerede oldusunu öğretmek/e: -onu 

aldatmakla. onu hayal pe~inde 

ko~turmalda değil tembeLLiğe ve 

cehte ve iğbale kar~ı cidal acarak 

onun hakiki inki~abına hizmet 

etmekle: bu uğurda hi66-i vazibe ile. 

a~kla. kanaatle ralı~makla: umumi 

ve mü~terek 6a ·.v ve inki~a~ımızı 

temirı ve tarızını etmekle. 

Hulci6a ili m ve 60 '.Yi tt kudreti ve 

erbab - ı 40 )in hakımıyeti e6a6ına ve 

halet i rultiJemizl de dahil -i he6ab 

ederek içtlmai. lktl6adi bün.}ıemlzlıı 

icabına muvabık bir ııt.ul ı idare 

te6i6 etmekle kabildir. 

Hukuk- ı 41.\ a4ı.}emi:i müdataada 

söMerilen kabili)et - i milliye}i bu 

içtimai ve iktit.adı inki~at ve inkılab 

6ahat.ında tatbıke azm ü 40 'y 

ettiğimiz giin bu vadide de lıarıkalcır 

:14 Şubat 1922 

ıbrazına kudret-ycib olacağımııa 

rtıkadım vardır. 

Ankara 14 Şubat 38/1922 

Mente~e Mebu.su 
Doktor 

TevbLk JW~tü 



MENTEŞE MiLLETVEKiLi 

SADETTiN (ÖZSAN) BEY 

lı874 Mugla - 1949) 

Mugla Ruşııyesı'nı l>ııırdi ıdadının 

ıkıncı sınırından nyrıldı Tarım ve 

ııcareıle ugraşıı Mıllı Mucadele'yı 

desıekledı. Buyıık l?.nıır ve Nazıllı 

Kongrelerı'ne kntıldı . 19zo'dc 

l'-1cnıeşe'den mılleıvckılı seçıldı. 

Btr·ınci Grup uyesıydı 1923'te 

Meclıs dış ı nd;ı k.ılınc.ı Mugla'y;ı 

cJöndu Gözlerindeki r<ıhaısızlık 

nedeniyle lıerhcıngı bır ışte 

ç;ılışnınclı . 

Cevap: 

Cihan-ı medeniyetıli tlıti_yac - ı a6ra 

tetabuk eden bünun ve 6ana)iinm 

beyzini rellber ittıhaz edıp 

bunlardan millet ve nıemleketre 

olunma&ının bakat di.)anet ve 

milli.)etimi::le sayr i kabıl- i telıbolan 

her türlü ahval ve hucnı6attan ve 

dddb-r mua~eretten ı·e trenkliğı 

taklidden içtinab edılme6inin ii66ti ' l

e6d6 tutulnıa6t ve neı>r · i maari~ ve 

inki~ôb· ı 6anayıe azami derecede 

6aıl-ı gayretle her nevi 

ihtiyacatımızın imkan derece6inde 

dalıilden tedarik ve U6U1 i himaye ıle 

mamıılat ve ma&nu.atımızın temin 

terakki6i ve devlet ıc~kilatımız.ın 

bünye i mill(ye ve uviye i 

irbanımızla mütena6ib a&ri bir ~ekle 

ırcdı ve Türkiyemizin e~endı6ı olan 

köylünün e~endiliğıne la.vık bir 

6urette tekdmüle 6evki ırın irtimaı 

alwıilimizin ta6bıye ve tc>k6ir i 

,.; ~ . ı:' . 1 • 
~_,., '"-"'·.1~~ .... .,..;., • .... ..... ;. • ...-.,; 

,,J~'.•J ,_ . ' .• . • . _.,,..,.J,-..ı: .~.,t,•.,.,~ ~~·l,.,d 

.tl,~~,... ... ·. '· . . .. ":".,..~.,UJı-_...,, .. 611.,.-~' 
cft, v,:,. ..c, 1 /.. ... 

. ~ "A~~- -. *fD-lJJ/".1':.~,.,:.. . . .... 

ıoEyiOI ıgu 

nüf,u6a itina edilme6i mılli 

mıicalledemizi te)i:dar kılar. 

Ankara to CytüL 338 

Mente~e Mebu6u 
Ahmet Sadettin 

-
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MERSİN MillETVEKili 

FAHRETTiN (ALTAY) 

PAŞA 

lı88o lşkodra (Amavuduk) - 1974l 

rqoo'de Hı:ırp Okulu'ndan pıyı:ıde 

te~nıen rutbesı\ Ic mezun olcırak 

kurmay sınıfına ayrıldı 19oı'de 

kurmay yıızbaşı olarak Harp 

Akademısı nden mezun oldu 

1906 da kıdemli vuıbaşı ıken ll 

Abdulhamıt'e karşı faalıyetlerı 

yıızunden bir su re Bıtlıs ıe gozeurn 

nltın.ı cılındı r9o8 'den soıır.ı 

çeşıtlı cıskerı bırlıklerdl' gorev 

aldı. B.ılkan Savaşı w Bırinci 

Dunva Savaşı 'na katıldı ı9ıı;' ıe 

albaylıga yukseldı. Mıllı 

Mucadele'nın başında Konya da 

kolordu kumandanı ıdı ı9ıo 'de 

Mersın den mılleı .. ekilı seçildı 

Mcctrs'ın ba~ınısız i.ıyelerındendı 

Çcrkez Ethem gtıı;lerının etkısız 

Ilcıle getirilmesinde f<ıııl rol ııldı . 

lnönLı ve Sakarya Savaşları 'ndA 

cmrlııdekı birliklerı yônetı ı 9 

Evlul 192z'de emrındeki bırlıklerle 

lzınır 'e gırdı. ı9.!ı 'de tunıgencı al, 

ıqıı de korgenerallı~e yukseldı 

1923'ıc lznıır'deıı yenıden 

nıtlleıvekılı seçildi. ı94'ıc 

ınilleıvekıllı~inden çekildı ve 

ikıncı ordu koınuıarılı~ına atandı. 

ıqı6 'da orgeneralll~e yükseldi 

193o'dakı Menemen Olayından 

sonra burada sıkıyönetım 

kumarıdanlıgını lisılerıdı 1933'1e 

bırınci ordu kumandanı oldu 

ı943 ıe Yi.ıksek Askerı Şura 

uyelıgıne atandı 1945'te yaş 

o;ınırındarı emeklıye ayrıldı . 

Cevap: 

Şalı.si te~ebbik mil~terek me6aı.ve 

mütevakkıbtır. 

20 Ağu6to6 338 

Mer6in Mebu6u 

Be~incl Kolordu Kumandant 

Mirtiva 

İzmirli Fahreddin 

"~~-. '~· . . . ~ ~~ -t . . · - _._:_....:., 
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Klşis &l om f o rı k ça maya batı d r. 

.ıo Aıjustos ı9z::t 

ruggenetııllohrettın 



MERSİN MiLLETVEKiLi 

MUHTAR fiKRi (GÜÇÜN) 

BEY 
lı879 Muş - 19101 

Ortaögrcnıınlnı tamamladıktan 

sonra aılesıne aıt genış 

topraklarda ıarımla u~raştı ll 

Abdulhaınıı yoncıınıınc karşı 

raalıyctlerınden dolayı J899'da 

once Payns Kalt'sı'ne ardından 

Adana'ya suruldiı 19o8'de surgi.ın 

kararı krıldırılınca nwmleketine 

dönerek ıarınılrı ugra~nırıyrı devanı 

ettt ıqzo'de Mt•rsin 'clen 

mılleıvckılt scçıldi Bırıncı Grup 

uycsıydı Jf)ZJ'te Mcı lıs dışında 

kalınca Adana'yn yerleştı 

Cevap: 

Hayatın biHiin mücadelelerı 

tehlikeden tahaıtuz-ı nebö e6a6ırıa 

mü6tenıddir. 

Tehlike)i idrak edebilen herlıangı bır 

terd naöıl kendını muhaıaza.}a 

mecbur it.e mentaatlerı mü~terek 

olan cemaatler de mu/ıataza - ı 

mevcudi)et için müttehıden hareket 

etmek ııtırarmdadır. 

Bizını bugünkü iölıklal 

mücadelenıi:de milletin lıarp 

öahnelerınde go6termı~ oldtlğu 

azim ve trade kabiliyerlerini 

yarınki ikti6at 60/ta/arına 

nakil ve tevcih edebilmek için 

Büyük Millet Meclıöı'nin kabul 

ettisı Te~kilat-ı E:t.at.iye Kanunu 

alıkdmının ve ona nıüt<'berrı 

~uralar ve nevd/11 kanımlarının 

bir an evvel ıkmalı.vle mel'kı- ı 

tatblke va.:·ı miıcahedenıızin 

Yaş;ımın bOtOn sava~ımlar• benlıilli hllke<len k(lruma 
ı metıne dayanır 

) 
Tehlikcvı ııavrayabllc~ herhangi bir blrcv n ıl kendınl 
1 orumak zoruııdııv-.a çıluırl ~~~ ortıık olan loplului<Jaı d~ 
vaıolu~lırını korumak ıçlH bttlikl~ ddvranmakzoı~"dDdıtl3r 

Bı1lm pugOnkO b3lırnsıılık sav ~ımımızda ulu~un nv.ış 

!iahn~Jerlncı~ gCiSiermıi oldulu k ı Dılılık ve ı~ıcm 
yeıen!klerlni yarınk ekonom alanlann.a ıı.ktarabılm~k w 
yön ııebllmck çin BMM nın k.1bul er• ıınayıı ;ı 
huk ~ler n n ve o ıl şkin şur lar ve bucaklar yasalarını 
bır an önte tamami nmasıyld v lu& li.o utma 
!HIY3~m ızın ve ı ml ol as nı saıt<ı aya yar;ı ak tn y 
b rta e ıılııca ı kanrs d ayı m 

.serneredcir olmaM nı temme maıuı 

en iJi bir care olacağı 

kanaatındeyım. 

2-4/7/38 

Mer6in Mebı.t6u 

Muhtar Fikri 

:: -e: 

c 

)09 
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MERSİN MiLLETVEKiLi 

SALAHATTİN 

(KÖSEOGLU) BEY 

lı88ı MerSin - 1949) 

ı898 'de Harp Okulu'nu pıyade 

ır>grııen rutbesıvle bırırer ek 

kurmay sınırına ayrıldı 1902'de 

Harp Akademısi 'nden kurrnay 

yuzbaşı rOıbesıyle mezun oldu 

Çeşıtlı askerı bırliklerde gorev 

aldı 19oide bınbaşılıga yukseldı 

Bnlk.ın Sav.ışı'nda kolundan 

y.ır.ıl.ıntlı ve Almnnyn'ya redııvıye 

~onderıldi 1914'ıe once Harp 

Okulu ö~retmenlı~ı . ardından 

mudur yardımcılıgı gôrevıne 

getırıldı 19ı;'ıe albaylı~a yuk.o;eldı 

ve çeşıtlı bırlıklerın başınd.ı 

Bırıncı Dunya Savaşı 'na kaııldı 

1919' da Sıvns' ıakı uçunrfı kolordu 

kumandanlıg1na geıırlldi . Sıvas 

Kon~res1 'ne kalıldı ıgıo'de 

Mersın 'den milleıvekılı seçlldı. 

Ikıncı Grup'un kuruC'uları arasındil 

yer aldı 192j'te Meclıs dışında 

kalınca lsıanbul'a yerleştı . Aynı yıl 

askerlıkten emekliye cıyrılarak 

ııcareıle u~raşmaya başladı . 

Ternkkıperver Cumhurı~eı 

Fırkc~sı 'nın Istanbul ıl örguıumırı 

yoııet1mınde görev aldı. ı9ı6' dtı 

lıınır suıkası gırişınıı nedenıyle 

lsıil.:lal Mahkemesi'nde 

yargılandıysa da beraaı eııı 

1928'den 1946'da ernekit olunraya 

kadar Istanbul Elekırık Şırketı 'nde 

memur olarak çalıştı . 

Cevap: 

Sualitıi:e her nokta-i na::ardan 

ceı:ap vermek bıraz mü~kil.. 

Bir cümle ile lıula6a lazım6a 

diyebilirim ki: mevcudiyetimizin 

kurtulma6ı. ~alıı6tan zıyade ıcmd. 

menbaatten zıyade ı.:anun. hır6tan 

ziyade /ıa.ıb -ı sa.vrin muta ·ve hdkım 

olduğu yani alıtak ı vazibe ve ahlak- ı 

ictimaıyenin tee66Ü6 ettiği :aman 

kazanılmı~tır. 

İ6tiklal- i milli ı.•e relıd -~vı milli: ne bir 

rulıım a~ı.: ve tuğydnı. ne bir 

tabaka -i mümtazenın mcth6ul i 

içtlhadat ve llıttlabatıdır. O; bizzat 

vicdan ı milletin mahbube-l ~ikr ii 

emeli, mal - ı mü~terekidir. 

Millete doğru )ürümek ve cah~mak. 

milleti yeti~tirmek. ve millet 

yeti~inceye kadar hun-ı ma6umunu 

dahilinibak ve ihtılalat ve her nevi 

teheyyücattan e6ırgemek. harici 

.SOrunuzu h~ açıdan yan ı k biraz zo 

Bir cUınleyl llzel m k r;eıeklrse d yeb l rm kı, 
v;ıro uşumuzun I•Jrtulırıa•ı kiş den çok bDıOn toplum, 
çıkardan çok vas. ,ıutkud.ın çuk özgerıtıl:ln s~erlı ~~~ 
egemen olduıtu. y,ınr ödev nhiA~tnın ve toplum~al ahiakın 
kuruldul u lDm~n kazanılmıştır 

Ulusal ba msrt k ve lu • kurt lu~. ne b r ruh~:ı wvg vr 
CO$kusu ne de seçk n bır tab ka n karar w urla~masınm 
t:irlln dut O, ul n 'llcd n n filor ve em sevg ıısı, ortak 

ma dır. 

U usa doğru yurilmelt ~ çalışm;ak, u u mı~ ı rm ek ve ulus 
yw~ nceye kada suçsuzlann kanır: Iç çatışma vr 
anla$mazlıklard;ın ve her lürl heyecani dan e5 rgem~k. 
d1$<!rıdnn gelen ıutkU!Jr ve Isliiiiara luırşıuvanıldık ve 
OngllrOyfe koruyarak rrıuıtu ve sakin bir -ını. k ve uvıraılaşrrıa 
yrılunda çalı~tırmak, ulultJ toplumı.al dOzcnlcmelesf 

ilıtira6at ve i6tllalara kar~ı kiyd6et 

ve ba6iretle koruyarak meJut ve 

6akın bir tarik-i 6a'y u tenıeddüne 

ratı~tırmak. milletle irtimaı 

ten6ıkat1 kökle~tirmek ve bunlara 

mazbıit ve makul gayeler 

verdltmek1 .. i~te mı1cal1edemizin 

be) iz yolları! .. 

Görülü.vor kı millı mücahede-i 

i6tiklalin ruhunu kılırıa değil ilim/e 

ve kalpler/e ~ethedeceğiz. Kılır 

harice kar~ı yalnı: bir ~ule olacak ve 

bizim biri milli ve hu6U6i, digeri 

manevı ve dlem-~ümül olan iki 

cihan ı ernetimızin mıbtalıı ancak 

~unlar kalacaktır: 

ltıdal ve muhabbet ve talıarrH ılme 

rağbet. 

8/11/37 
Mer.sin Mebu6u 

SaLahatti n 

KO kle- t k ve bunl a d ıglln ve akılc nmnçl vtıd rmeıı. 

l,tr sava~ım mrzın ışık .. nma vollar 

GOııillıyor ~ı utırsal b &ını~vrık sav ~ıınırıın ruhunu kılıçi 
datıl, bilimle ve ylırtkiNir INh~decc 11.~ılıç dt$~ ~arşı 

yalıııt bır ışın olacak ve biz m bır! ul~ı~l ve özel, 5te~l 
man•'ılive e~rrnsrl oı. n llu emt' i ıJOııyamı n r"htarı nncıık 

~unlar kalacaktır lı ml ı lık ve St'Yil ve b ı rı: ray şına lizenme 



MERSİN MiLLETVEKiLi 

YUSUF ZiYA (ERAYDIN) 

BEY 
lı89o Mersin - t9ı;.ıl 

Ilk ve ortaogrenımını Mersın'de 

tamamladıktan sonra Adana Zıraat 

Mektebı'nden mezun oldu Daha 

sonra lsıanbul'a gelerek Halkalı 

Yuksek Zıraat Okulu'na gırdı 

Birınci Dunya Savaşı 

seferbcrlıgıııdt• yedek subay adayı 

olarak askere atınınca ogrenınıı 

yarıda kaldı Çanakkale ve Dogu 

Cepsesi'nde savaşa kaııldı ıqı8 'de 

terhıı. olunca önce lstanbul'cı 

döndti, ardından Zlrıırıı 

Nezaretı 'nce Manıs<ı'drt çekırge 

mi.ıcadelesıne memur edildı Zıraat 

memuru olarak görev yaparken 

ıgıo'de Mersın'den mılletvekılı 

seçıldı. Ikıncı Grup uyesıydı 

1923'te Meclıs dışında kalınca 

Mersın' c dönerek tarımla ugraşıı 

Cevap: 

Ankara 

29 Haziran 38 

16tıklal mücadelemizin bemeredar 

olabilme6i te~kilat- ı lıilkumetimızın 

tanzim ve ı6lahına mütevakkıbtır. 

Mer6in Mebwu 

Yu6ub Ziya 

... 

Bd ım 11 k sava5ımı ı1 n verımlı olabı 
öıgııı ı.ımuı n d lt'n enmesın v y l~llıllııı 

29 Hazuan 29::1:1 

- ~-
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Jll 
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Muş MiLLETVEKiLi 

ABDÜLGANİ (ERTAN) 

BEY 
lı88q Bitlis- 19Sll 

Genç Ruşııyesı'rıı bilirdıkten sorıra 

1908'de Genç Maliye Daıresı nde 

kı:ıııpllk sörcvıylt• devlet hızmeııne 

gırdı Çeşıılı mahkemelerde 

başkatıplık yapııkıarı sonra 

1919'da Mıış Bıdaveı Mahkenıesı 

uyelıgınc ı:ııandı Bıı görevde ıken 

ıqıo'dl' Mıış' ııın rıııllet\ckılı 

se\ ı ldı Ikıncı Grup uyeslydi. 

19ı3 re Meclıs dışında kalıncil 
Sıverek l-;ııııaf M.ıhkenıesı 

üyelegıne geıırıldt Erganı ve 

Bozok'ıa \~ır Cez;ı Nahkemesi 

uyeli~ı ~örevlrıdc bıılıındukıan 

sonra Koycegız de Aslıye Ceza 

Mahkenıesı uyesı oldu. 1929 da 
<mındıgı Sıvas savcı 

yardınıcılıgından 1930'da emekli 

oldu 193;'dcn sonra bır sııre 
sıvas'ta hazıne avukaılıgı yaptı 

Cevap: 

i\1tlll mürahedemtı. ~imdi.ve kadar 

tariitin ka)detmedısı en belis bır 
hareket- i milli)edir. Birbuçuk 

~enelik ha.\atında 6ar6ılmaz bır 

imanla. miı61ı>6no bır a~k- ı i6tiklal 
ile bütün ciltan mut•acelte6inde bir 
Ilakk- ı me~rıi takıp etıısını ı6pat 

eden bu hareket- i milliye. ~ı1phe6iz 

en me.sut bır ati- ı ı6tiklale 

mü6taltaktır. 

ı\1illetferitı tarihıni tedkik edenler. 
inkılaplarm me6ulıyetmı avamı/Inde 

mü~altede ed(vorlar ve diyorlar ki: 

bazan bir uzuv duçar oldugu 
haötaltktan ancak bir inkılap ile 

(me6eld bir bultran. haldökdr bir 

humma ile) kurlulabilır kı ~u 6Urette 

ihtilal lazımdır. 

~ı\1e~ru bir ıhtilal ancak umumun 
ebkdr ve cimaline muvci~ık o/andır". 
Milli mürdhedenıL:: "lıa)at t .sı}06f.\e 

Ulusal sava~ımımız $ mdıyc kadar ı ı h n yaı adıltı c gilı 1 
bır ,ulusal harel<~ıt·ı Sıılıu~uk yıllık ya~mında , ılmaıla 
bııınan1la, otagan!l~tli bh bııgım ızl•~ rvı:tsıııe blltUn 
dUnya önUnd~ yaSili bir hakkı iıl~ıll!orıı kııruUaynn bu ıılusaı 
harcktt, hıç kuşkusuz ~rı ııııııltı bl ı g~ıccck 1ı.1k cımdıedlı. 

lJiust.nın ı~rihlnı incel~y nl~ı. ll••mınlı•rln ;orumlulutıınıı 

onlara yol 1Çan eı•~nıerdP göztemllyorl.ır ve dıvorlar ki, 
b.mn b ı organ ıwı~ıd~Au lı sıaı ~nrı ııcıık blr dtvr mıe 
(l.lı n~tın bir bunnlım, kurt ırın bir aıtşı ) kuıt~lablllr k • bu 
durumda devrim srrckl d 1 

"Haklı (m!:>$fu) b 1 devrım ıncıık kamunun lik rve t!mellt!rıne 
ygun geleodir • Ulusal b.:ıQımsızlıtımız •,ı sal ve 

topluır.S<JI y.:ı~ ını bo maya ça n s t er ol ~ıurmava 

yöne! k lusal d ygul.lr n ~mas dır • 

Ben, seb.:ıtıyla, kutsal amacı uıtrundJ sıır~ıtmaı ka1ar~llıyl.a. 
sava}ımıyla $Jmdılu nsanlıjın ve gele<ek ç n salt b r ı.:ı1 h 

ve içttnıaiye6ini boğmaya çalı~an 

kuvdyt kunnaya matub olan 

hi66i,yat- ı milli)enin tuğ.vanıdır ... 

Ben: 6ebatı)'la. mukadde6 makMdı 

usrunda 60r6ılmaz aznıi.vle. cı d ali) le 
be~eriyet- i hazıranın ve ati)e ıçin 
6erapa bir tim6al · i tarıh olan 

muazze: Türk milletinin ebedoen 

~eyizdar bir i6tikbdli oldusuna 

kati)en eminim. 

Ankara 

21 Kônunuevvel 337 

Mu~ Mebuc\u 
Abdütgani 

simgesi ol q .u ız T rk ulusunun sonsuıa det n bolluk! bir 
ı~ıo .. , cil ofduguna kesınlıkle cmlnım. 

zı Aral tk ı921 



Muş MiLLETVEKiLi 

HACI AHMET HAMDİ 

(BiLGiN) EFENDi 

lı869 Siirt- •9411 

Ilk ve orıaögrenıınını 

ıamaınladıkt.ın sonra Buyuk Camiı 

Med ı csesı'ıll' devanı ederek 

mudcrrıslık ıcazcıl aldı . ı88fte 

Sıırt ~1uhrısebe Kalemı'ndc kı-ıtip 

olarak devlet hızmetıne ~ırdı 

Rıdvnıı ve Lnılı't.ı M;ıl Miıdurlu~u. 

Şırvaıı'd<ı Mal Mudfıru Ynrdınıcılıgı 

görevlerinde bulıınclukt<ın soıırn 

ı894'1e Ziraat Brınkası Siirt 
Şubcsı'ıw ıahsılclar oltırnk atandı. 

ı8m'dcn ıCJıı'yc k;ıdar Maliye 

orguruııde çeşııli kadL•mclcrdc 

memur olarak ç.ılışııktillı sonra 

ıqıı'de Muş Ver~ı ldaresı Başkcnıbı 

oldu Bu gorevındc tken ıqıo'de 

Muş'tan nııllctvekılı scçıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı . 1923 te Meclıs 

dışında kalınca m<>murıyeıe 

dondu Ardahan Mıılıııst•becısı 

iken ı927'de enıeklıye ayrıldı . 

Cevap: 

ı -Hükümet ma kinebi nin ro rkla rm ı 

ahenkdar etmek üzere en 

bü.' üğünden en kilrıisüne 
varıncaya kadar bilunıum memurin 
için birn-i mücaziıt umıd- ı mükcibcitı 

hakkıyla tamamı.vla tecelli ettirecek 

U6UI Pe :evdbıtın vaz 'ı 6ureıı_vle 

vazite ve met.uluet kanunlarının 

tedvini. 

2-Kanunlara hürmet so.ve-r milliye.ve 

6ebat ve metanetle t.adakat 
lıi61enıtın te~yidi 

3-Vatarıi olmak üzere m em ur 

i6tilıdamı 

4 -Müte~ebbi6 bir ne6il yetl~tirccek 

bir U6UI ile bikrl 1116 terbiye ve 
tenmiye eder e6ci6at vaz'ı , 

s-Küçük ol6un herhangi bir 

belaketten bü,Yük bır der6 ·i tbret 
aldıracak irıtibaatla küruk 

menbaatlerı biiyük mü6takbel 

ı Hükumeii!UI~.IIlt ı n ( rklar rı uvumıu du u ~ seı ,,l!k 
Un>rt. ~n bOyDit nd n erı kOçOtOne v, ınravıı kad r b ·~ 
kamıl gllroviiiNlnın cc1alandırılma korkl "v ıdUI!end rllm 
umudu duym 1 ın h~ o yla ve ı umuylr: ı-ati y~rsk yllnıt•m 
ve dilıenlrmcleı ı kon~lnı, sı yoluyla lld v ve orumhıluk 

Vll'ollarınırı (JkallilmJ~I 

2· Vos ı.ıra ~a~gı. Ulus.ıllm ıta b ı v~ 1 ml kla u ki k 

duvgul~ıı n v~ksell Imf 

)• Vatan d n sevcır o mak uıe~ kamu glir ıorı 

çal~ lım~ 

konulm sı 

men&aatlere teda gibı ııkr 1 ıhtıyatm 

ef,rôdı mıllete telkilti. 

6 ·Ahlak· ı umumiye.)ı tezhibe hadını 
bır medre6e-i kültıyenın ku~adı.)la 

eımme. hutaba. muallimine malırec 
ırae6i. 

7·Tunık ve medbirin ın~at.ı sıbl 
e6at.at · ı medeni}enm Hızarı 

8-/btidaı mekreplerin -mevadd-ı 
6iibıkadaki e6a6atı dahi telkın eder 

bır programla te6bıt 6uretiyle- ı~talıı . 

Hatinıe 

Milli i6tlk/dl mücadeleınızin beyizdar 
ve 6emeredar olma6ı balddakı 

mevaddm hüt.n-i tertib ve 
tatbikindedir içtıhadındayım. 

Mu~ Mebu6u 

Ahmed Hamdi 

rarlar u tr na gözden çrluı. m gıb lingör 
ulustın b r er ne aşılanması 

6· Gene ahi.~~' suslcmeyu hıımeı edec k ı 
me~rcsenuı açılrnasryla,lıurarıırı ım~mı~r.lı lipl • 
ııarrım~nlcr veı~ılrme veri halıne geliri rne • 

7• Yg ların Ye Köpr~lcnn yapımı sıbl UV}l rhk trm llrlln 

huuı nmas 

B lkokulla•ın "VUkıır dıık maddelerde sayılanesa lar da 
$ layan b programla sapi.Aln r Iy ş ı \ 

Son ç 

ı.y. 

jı) 
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Muş MiLLETVEKiLi 

HAcı İLYAS SAMi (Muş) 

EFENDi 

lı88 ı Muş - 1945l 

lik ve orıaö~renınıtni Muş'ı t~ 

ırımamladıktan sonra Mısır'a 

gıderek rnedresede egıııın gordu 

ve milderrıslik ıcazetı aldı 

btanbul Murat Paşa Canııı 

Medresesı'nde nıuderrıs tken 

19o8'de Meclıs-ı Mebusan'ın 

birıncı donemme Muş'tnıı 

ınılletvekı l ı seçıldı. ıqız ve r9ı.ı'ıe 

Mıış'tı:ın yenıden Merlis·i Mcbusarı 

uyesı seçıldı. Bu arada 1915 ren 

ıtıbaren Darülfunun Edl•biyat 

Fakulıesı'nde Arapça muderrıslıgl 

yaptı 1918'de Meclıs dışında kaldı 

1919'da lngilız Yuksek 

Komıserlıgı'nce tutuklandı 

Ynrgılanması vapılnıi'ld<irl 9 llV 

tutuklu kaldıktan sonra ıq A~ustos 

ıgıo'de fvlalra'ya surOidu. Bu 

aradrı 1'1eclıs-ı Mebus11n'ın son 

dönemıne Muş'tan mılletveklli 

seçildi 19ıı'de serbest bırakılınca 

Ankara'ya geçerek TBMM'ye 

katıldı Bırıncı Grup uyesıydı 

1921're Muş, '9·!7'de Bıılıs ten 

nıılleıvekılı seçıldı. ııno'diı 

menıunyetten emeklıye ayrıldı. 

ıgıı'de Meclıs dışında kaldı. 

1936'dn bır ara seçıın sonucurıdt~ 

Çoruh'tan mılleıvekılı seçıldı. 

1939'da doneın bırınce sıyaseııen 

uzaklaşıı. 

Cevap: 

Madde 

ı-Feyiz ve 6emerc &erdde de mıllette 

de ruhi ve irtimai inktlablara 

ıevemdir. 

2-Ahldktan lbaı·et olan ve bütün 

be~eriyetçe makullyetinde ve yegane 

rehber i 6aadet olduğunda ~üphe 

edilmeyen d(vaneH i6lami)e)i 

lturabattan tecrıd ve ~ekl-i hakiki-ı 

içtimai ve ahlakı6ınde tedvin ve ilan 

için muhit~i 161amdan celb ve davet 

ediLecek cil/ bir Jıeyet- i Ilmiye te6i6i 

ve bu maıa.adla manzume-i 

İ6lamiyede miihlm bir lıatve-1 
tekamiıl ve inibat atıimaM milli 

mücahedemlzden 6onra yapılacak 

ı~lerin en milltim ve en beyiıdarıdır. 

3 -Füyuzat- ı a6kerı}eye mazharıyet 

ancak ve ancak umür-ı nabıa ve 

ikti6adıyede her türlü tedakiirlığa 

rağmen te~ebbü6dt·ı nabıa -i 

ecnebiyeye va6ı bir cere)an ve 

inki~a~ vennek ve Çe6ter Proje6inde 

olduğu gibi vdhı valıımelerle le;;zet- i 

fıa)at ve tenaumdan mahrum 

kalmamaya gayret etmekle 

mümkündür. 

4 ~mn ü a6ayi~ ki mallbuzlyet i 
hukuk 6emere61dir ve hükümet 

la~zının mana -yı mürcidibıdlr Bu 

mühimme adliyede &üratle telabi 

edılebilir. Fakat idarede 

kanunlardan zi:ı.ade hli.5n- ı tatbik 

ha6.sa.sına malik ve ~eraiti ccimı 

ba.sıretkcir idare ~alt6(vetleri 

bulmaya vdbe6tedLı·. 

ı ı Mart 38 

M~Mebu6u 

itya6 Sami 

4 •ı aklar n korunmasının .'iD li u ol'" il"''r ve d e rı, 
hılkGmN INiıniniil eş;ırılamh .ı<hr. Bıı On ml konu ndaiPI 
ıgUtöyle çabuk sa~lanab ur Fokal ylln~tımde yas l.ırdan, 

u Mart 1922 



Muş MiLLETVEKiLi 

KASIM (0EDE) BEY 

lı886 Muş- 1958l 

Muş Ruşııyesl'nı bırırdıkıcn sonra 

aık·sıne aıı geniş ıopraklarda 

ıarımla ve tıcareıle ugraşıı . Muş 

Belcdıyc Mcclıs1 üyesı ıken 

19ıo'de Muş'tan mılleıvekılı 

seçıldı Ikıncı Grup uy(•sıyclı 

ı923'te Ml•clis dışında kalınca 

Muş'a döndu ve tarım ve tıcareıle 

meşgul oldu 

Cevap: 

Ben ~u kanaatH>yinı Id: i.ic beneden 

berı Ilankalar gö6teren ve milletı 

i6tildale kaLıu~turan harekat-ı 

mılli.ve mılletin ıttlhad ve vitdk- ı 

tammı 6aye6inde hu6ule gelmi~tir. 

Bu lttihadın devam ve teyldl 

i6tikbalin de ma::lıariyetini ternın 

edecektir. 

Mücadelemizde ~ahı6lar degll , 

gayelerı hakını kılarak 6abıt ve kat·; 

programlarta irbanen ve fkti6aden 

terakkimıze ma6rub nıe6ai ile 

seçecek devamlı 6Ul/1 6ene/eri 

ı6tiklalımızi her tü rlu 6uıka6dlerden 

ma6un bulundurmaya kabil 

olacaktır. 

Ankara: t Temmuı 338 

M~Mebu.su 

Ka6ım İzzet 

ı Ttmmuz 192; 

jı; 
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Muş MiLLETVEKiLi 

MAHMUD SAiD (YETGİN) 

BEY 
lı88; İstanbul - 19c;4] 

lstilııbul'da Ruşııve ve lcl.ıdı 'yi 

bıLırdikten sonra 1903' tt> Devlet 

Şurası Mazbaıa Kaleını'nde katıp 

olarak devlet hızmeune gırdı Bu 

arada Hukuk Mektebfne devam 

ederek 19o7'de mezun oldu 

ıgoq'da Meırovıçe Bıd;ı;eı 

Niihkemesı savcı yardııııcılıgına 

rııarıdı. Yıırduıı çeşıtlı yL·rlr.rıııdc 

nıııhkeıne başkanlıgı yapııkı;ın 

sonra 1919'da Muş Bidayeı 

Mahkeınesı Bıışkanlı~ına atandı 

Bu gorC\ ınde ıken 1920'de Muş tan 

mılletvekılı seçıldı Meclis'ın 

ba~ıınsız uyelerındendı ıqz)'ıe 

Meclıs dı~ınd;ı kalınca Gıımrukler 

Genel Mudurlugu Hukuk 

Mı.ışavırlığı'ne atandı. 1929'dcı 

ımıekli}'C ayrılınca lsıanbul'a geldı 

ve Istanbul Bilrosu'na kaydolarak 

avukatlık yapmaya başlndı 

Cevap: 

Sualini: ibareten ve ibadeten 
milemel ve mülahha6 i6e de 
hakikaten ı.ıe ruhen bevkalade 
mu60660I ve nıuakkad olma6ına 
rağmen cevabını muht~ar ve miibıd 
oLarak ar: edece~ım. 

Ml6ak ı Millımize ve Te~kılat- ı 

EıSa6(vemize tevbikan gavail- i 
hariciyenırı definden. t6Lahat· t 
milbreme-ı l'atanı.H e.sa6atının 

mü6tacelen t•az 'ından. bütün 
mana6ı.vla .su/h ve öalall- ı umumınin 

reeMU6 ve tekemmiilünden 6onra 
ber verlı - i zir lı u lut- ı milhimme-i 
e6a6iyeye itina ve illtimam 
takdırıııde milli mücalledemizin 
beJızddr olacağına kail ve kanlfm. 

Hakimi}eH mill(\'enin te}id ue 
te~.>id ve talwıyeöi. ebrad ve evlad· t 
memleketın müda~aa - i vatana bıılen 
muktedir ~ekl·ı ıhzariye tebai.veti. 
6ade ve ba6it oları te~kilat- ı mılli.ı,;e · ı 

multtelıbemı:ln ve6aik-ı mükemmele 
ve mü6tahzara6ı ile İ6tanbul 

'iorunuz li 111! anlatım olarak psamıı ve ort~ Ise r 
ıııırçel<.te vt rulıu da son d rece ayrıntılı ve kaım~•ı k 
al :ıs M k uşın yanıtını iilt't v~ vararlı olarDk su na ı:ım 

te~kilatına kalb ve tem~ilı. kavanin 
ve nızamat-ı nıevcude ve 
mevzuamı;:ın dini ve ~er'i de6atir ve 
e6a&atımıza. millı ananarımıza 

tevbiki. tedri60t ı iblidai.ve kanunun 
ltü.sn- ı tatbiki: mekcitlb ı 

ibtlda/yemi:ıiıı ıamımen ve 6eyyanen 
te6i6 ve tevzii. menatik ı madeniye. 
6maı_ye. ziraiye itiba rı.vla daltil i 
memlekette mue66e6cit· ı i/m(ve ve 
~enniye vücuda getirılme6i, te~vik · i 

Mna)i kanunları vaz'ı. llima)e 
u6uliinün tatbiki. i6kôn t•e tavlin -i 
a~air, havali -i mü6tallla6a ve 
mil6tevliye halkının tertııfıi, 

rnuhaclrfn re/b ve i6kcinı. 

Mevddd-ı me6rtideye ~cıll6i ve 
mebkürevi malli.veıte ta6vır ve te~rih 
etmekle beraber umuını bir zihniyet 
olduğunu da iblciğ ederek 
hürmetlerimi terdib e_ı,;lerim e~endinı. 

2916138 
Mu~ Mebu6u 
Mahmut SaLt 



Muş MiLLETVEKiLi 

OSMAN KADRi (BiNGÖL) 

BEY 
lı88ı Muş- 19301 

Muş Ruşı ıyesı'n ı bırı rdıkıen sorını 

rnedrcsedc c~itım gördu . ı8qfl'de 

muş Tcıhrıral Kalemt'nde katıp 

olarak devlet hızmetıne gırdı 

ı9o8'de başkaııplı~e yukseldı 

Sonrakı yıllarda ıahrıraı mudurG, 

idac.lı o~reımeni ve k<ıymakanı 

vekillı~ı görevlerınde bulundu 

ı 9ı9'da Hakkarı Tahrıraı 
Muc.liırhı~li'ne atandı. Bu 

gorevınde ıken Meclıs · ı 

Mebusan'ın son dönemine 

Mıış'ıan mıllervekllı seçıldı . 

fsıanbul'a gıımedı ; dogrudan 

Anktıra'ya geçerek TBMM'yt> 

k,ıııldı Bırıncı Grup uyesıyclı . 

ı 9ı3·ıe Muş'tan yenıden 
mıl leıvekt l t seçildı . ıgı]'d(• Mcclıs 

d ışında ka l ınca once lsıanbul';ı 

yerleştı. 19ı8 'de Muş'a dondu . 

Cevap: 

Suat nıulıım ccı·ap mıl~kildır. 

Busünkü mucalıedemizin idbcira 

mukavemet desil bır :amanlar 

~arktan garba tevecciih etmi~ iken 

tebdil ı ılıtıkametle garbden ~arka 

dogru 6eyeldn eden terakkiyatın 
mukaddinH•öi olduguııa kaniim. 

Bu mücalıedemızı teJi:::dô:r ve 

6emeredar edebılecek )esane kuvvet 

ltilatetı .sadr ı lıurmetinde tutmaya 

muvattak olarak bı-lıavlillalu Taala 

altı kilöur aöırdan beri idame eden 

Türl<lı15ün e6aöat- ı lölamiyeye 

tamam(vle riayetidir. Hele garpte 

kabul edilen ve ıeöanüd· i İölamiyı 

ihtira6 derel<eöinde bir ihtilabla 

baltala}an bır tırkaC'ılığın muhıl-i 

İ6lamide taazıuvurıa me)dan 

verılmemeöi ve hirbır noktaöında 

cciy· ı kabul ı;örmemeJı /a;:ımdır. 

Ga:vr·i kabil i red ve inkardır ki 

\ 
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t6lamlısa tecavüz Mı~ak ı \fıl/i)ı . 

\1en ·t Muöktrat Kanunu 'nun butre.)e 

mulıım te6ırıne rasmen ameli bır 

.surette tatbıkata çıkmaöı:.la 

buı;lirıkü ~ekil vdnd ve me.vdana 

ı;elnıi~tir. C6a6at- ı 16lamıyE•ntn 

ternınine "idareten. 6i.)'a~elerı . 

ıktı6aden. bakat amelı bır 6Urette" 

;:ıma mdaran- ı idare pı~dar c/ur6a 

atı- ı /.:aribde mühim ter.elli:ı;at ı.-·e 

ınki~abata ıntiıar olunabl/ır. 

Te~kılat· ı 1:6a6i)e Kanunu. natıa 

vekaletinın ~imendiber ve lımanlar 

ı~inde Amerıkalı ~irket/e mukavele.>e 

slri~me6i, Adlıye Vekôletiniıı hakim· ı 

munberld ıcraatı. a~air ru/ıu)lo 

mütenaöib adli telkıkatı anıe/ı ve 

e6a.sat- ı lölami)e)e muııatık oldugu 

ırın bu mücahedemi:ın mühım 

oldusu kadar teJi:li ve Jemcreli 

lıatvelerindendir. Bu ı~te en mıllıını 

cimll olacak ~er'ıye. maarifı 

vekrlletlenni dii~ünü.vorum. 

c. 
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ltncibdan kurtulmak ve ~ö;:lime 
Ilarime ı:erebilmck içın e~a6at-ı 
161amoenin ıamamı_vla mekcirimden 

ibaret olduğunu ve her :aman !çın 
kabıl- ı tatbık bulunduğunu mu.sırren 

ıddia edebılırım. 

Ankara 2 Mart 338 
Mu~ Mebu.su 
O.sman Kadri 
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Muş MiLLETVEKiLi 

RızA (KOTAN) BEY 
lı890 Muş - 1951) 

Muş Rüşııyesı'ni bıtırdıktcn sonra 

tarım ve tıcareıle meşgul oldu 

Mıllı Mucadele'yı destekledı 

ı9ıo'de Muş'tan mılleıvekılı 

seçildi Bırıncı Grup üyesıydı . 

ı9.23'ıe Muş'tan yenıden 

mılleıvekılı seçıldi ı927'dc Meclıs 

dışında kalınca Ankara'da ııcareı 

yapmaya başladı . ı937'de Ankara 

Beledıyesı Otobüs lşletnıesı'ndc 

bıleıçı olarak çalışmaya başladı 

ı94ı'de bu görevınden ayrıldı . 

Cevap: 

ı -llakımıyet-i nıilli;ve)e tıadık 

kalmak. 

2·Mem/eketin maartt ve .vollarmı 

a6rı bir u6ul dahılinde ınki~at ı•e 
terakkıye tıevk etmek. 

3-Memleketin umur- ı idaretıını 

namu6kar ve tecrübedıde zevata 

tevdi etmek. 

Mu4 Mebutıu 

Ali Rıza 

,w , 1,r •. .:.>J J J- 11 .- , .r 

' ,.... .... ~ } 
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NiGDE MillETVEKili 

MEHMET ATAULLAH 

(ATAY) BEY 

lı88z Nevşehır- 19Jll 

Ilk ve ortao~renımını Ne~ şehır ve 

Karaman da tamamladıktan sonra 

lsıanbul'a geldi ve Mercan 

lrtadısı nı bturdl 19o:;'te Nulkiye 

Mekıebı nden mezıın oldu Konya 

ıl rııaıycı rııcnıuıu olarak sıajını 

ıaıııanıladıktnn sonra 19o8'de 

Ürgup Kayrnakamlıgı'nn atandı. 
ıııı6 vıı kaclill' Karıın~aç, Azıziye \i C 

Knraımııı'da k.ıyrııııkilrnhk 

gorcvleııııde bulundu ıgı6'da 

Yoz~aı ıqı]'dc Mcırn~ muıasarrıfı 

oldu Bu gorevinde lke>n Mechs·i 

Mcbıısıııı' ırı son doncnııııl' 

Nıgde den mıllcrvektli seçıldı 

Meclis ın çalışmalarımı ara 

vcrmcsı uzerıne Ankara ya 
geçerek TBMM'ye katıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı Dönem ıçınde 

Dahilıyc Vekılhgı yaptı 1923 ve 

1927 de NıMe den yt•nıden 

mıllcıvckılı scçıldı. Mıll~ıvekıllıgı 

surerken oldu 

Cevap: 

\iücaltede-i nıukaddeJemızuı 

biltakkın ndtı t•e &uret·i cbedi.vede 

lcimi olabılme&i ıçın mll/etı atı)t>n 

medid bir 6tılhe mazhar ve nimet i 

6ükun t•e a&a)i~ &aJe6ınde a6rm 

nur-ı irtan ve ~evcihid-i medeni_vetle 

me'nıi& ve muvakkar etmek l'e tabir

I 6arılı/e mü6abaka-l milelde 

kuvvetleriltı mkt6anı ve i6raba durar 

etmeyerek kanım 1 terakki-i alemi 
mülkünıiizdc> tamamıyla inkı~apa 

i6al edecek tedabir l 6i,Va&iye ve 

ikti6adı)e ı•e ılmı.ve.vı ıcraya haH·I 
ihtimam lazınıdır kanaalındeyim. 

Ankara 2 Şubat 1338 
Niğde M ebu6u 

M ehmet Ata 

0 ""A~ .;< ( ~.

.i~,....z 
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NiGDE MiLLETVEKiLi 

HAKKI (SÜTEKiN) PAŞA 

lı867 Nevşehir - 1942! 

ıBBidc Harp Okulu'nu pıyade 

ıegrnen nııbesıyll' bılirerek 

kurınay sınıfına ayrıldı Harp 

Akadcnıısı'ndL'n ı8go'da kurmay 

yuı.başı rutbesıyle mezun oldu 

Çeşıtlı askcrı bırlıklerde gorev 

yaptı ı898 de bınbaşı. ı9o3'te 

yarbny, ıqo8 'de albaylı~a 

yukseldı ı<ııı'dc ıumgcnerallı~e 

yukseler<>k Biılkan Savaşı na 

katıldı 19ıı:;'t<' kolordu 

kuınandcınlıgınıı vekalet ederken 

erneklıye ayrıldı ıqzo'de 

Nıgde'dcn rnıllcıvckılı seçıldı 

Bırıncı Grup uyesıydı ıq:!J'te 

Meclıs dışında kalınca Nevşehır'e 

dondu ve olunıurıe kadar hayır 

tşlerıyle u~raştı 

Cevap: 

Zamanımızın milliyet devret-l 

olmaww göre bır kıinz ı la yubna 

olan kuva-.)ı mılletın nıuttehıdt!n 

hareketını temin bır devletın e6a6- ı 

~eı:keı ve lıa~meti oldugundan bı 

mennıhi'l-kerım t6ttklal 

mucahedemızin akıbet 6emeredar ve 

pôyidcir otma6ı lç·in mülkiı.muzde 

evvel emn·de kanunu hakim kılmak 

ve bu 6uretle Kuvd-.vı Millt)e '.vi 

tevhid edecek me6aı ııe tedabıre 

kuvııet ve cere)·an- ı tam vermek 

kabıdır. kanaatinde:um. 

Ankara 29 Kanunu6ani 38 

Nigde Mebwu 
Ahmet Hakkl 

321 



NiGDE MillETVEKili 

MUSTAFA HiLMi 

(SOYDAN) EFEN D i 
lı88ı Nigde - 1958l 

lik ve orıao~enirnını Ni~de'de 

ı.ırncırnladıktaı1 sonra mt>drec;ecJe 

ogreıııııı gordu ve ıB<ıide 

nıuderrıslık ıcazetı aldı 1903' te 

Şerıyc f'lahkemeo;ı ıkıncı 

kaııplıgıne illandı ı9o;'de 

başkatıp oldu. ıqıo "ua n~ ıga D lındı 

19ıı - ı913 anısınd.ı nmpllk 

ycıptıkıan sonra ısııra t'dı•ıek 

ınern lekctıne dönclu ve .ıvuk,ıtlık 

yapnıava başladı . ı9ıo'de 

Nıgde'dım mılletvekıli seçıldı 

Bırıncı Grup uyesıydı . ı923 te 

Meclıs dışıııda kaldı 1925 1930 

arasında Nı~de"de hazıne vekıllıgı, 

ıcı3o - ı938 arasında serbest 

cıvukatlık yaptı . ıcıJ8 'de Nıgde 

Mufıüsu oldu. ı953'te enwldiye 

;ıyrıldı . 

Cevap: 

Halkı din ii mılletıni bilir ulıim t•e 

biiniln - ı et·velin t•e alıırini müdrik 

bir t.ureıte tekamüle ~evk küçük 

bü.vük b/lumum vezaıti ehline tevdı 

ile tem~ıyet- ı umura be~gayet dikkcıı 

adi li llakka t.on derece r iayetkar 

olmak 6artayi ue ıkti6adiyatma .sa'y 
u gayrelle lıariçten i6tiğna peyda 

etme.H bezl ı hımmet ve her i~ın 

ruhuna mituz- ı na:arla azinıkdrcirıe 

ve rı;au/lalıa muvdbık bir halde 

ralı~mak 6i_va6ıyat- ı /ıarici_'te ve 

daltili.vemizi siizelC'e tedvirle 

emniyet- I tammeye mazhar olma ve 

~er'in i('Obt 110 SÖ re a6r-L hazır 

terakki.vatına bezl i makderet 

eylemek bütre.vi tevzm memleketin 

imar ve madenierinden it.tibade 

.}Ollar. ~imendi~erler .vapmaya 

sayret ve te~kilat- ı i~lami)eJi t.on 

derece elıemmı_vetle biltün mümınıni 

bünyein- ı mert.ut. haline ibrds 

Halı.. d n nı ve u us nu bılır. bıl mlerın ön On ve ar ını 

kavramış b r yolda s~ ı~m~y vonetıme. kuç~k bay k b ~ 

götl"ll~ri ~zman !arına vet m ki~ ı ı rın v~ril!Dimesın~ 8 yetf 

cfıkk4ı, adaleı ve h kka on deıecP. uymak, rndU~ır ve 

e~onomıyP. ayH•I e ı nı ~le ılışıırıva muhınç alınaktan 
vuzçeı.-ırnıe~c çah ıl.ımak ve her lşln rLıhlJna ışleme~ ll' 
karari• lık ve Tanı ı nııı ıınaylayaoı!ı bir blçunde çıılı~ınak, dı~ 
·;e ç sıyasetimız, li clce vııncııneklc ıam sDvcnlı!ı! •ırl~me 
ve şertat n gerekler ne gllrc md ki çatın Uerıtmeıe Ine 11 ç 
yN ~tlrmek. b t(ey d gel emek. memlekeı bayınd rmaya, 

mad n e nde yararta maya, yollar, dem ryolıarı yapmaya 
sayı el vt! Isi.\ m örg te ~ son der~ce önem ve erek 
bllıQn nanç ları sat m br yapı halıne dönU~tUrmı!kle 
ulusal batımsıztııtımızın bolluk get ritl ~ verimi olacatı 
kanısındayım 

eylemekle milli it.tiklalimızin 

be)ızdar ı.ıe t.emeredar olacası 

kanaatindeyim. 

Ankara 3/6/38 
Nigde Mebwu 

Mut.tata HiLmi 



NiGDE MillETVEKiLi 

MUSTAFA VEHBi 

(ÇORAKÇI) BEY 

lı876 Aksaray - 19121 

Aksaray Ruşııyesı'nı bııırdıkıen 

sonra Ilcareıle u~rıışıı ı9ıo'de 

Nı~de'den nıılleıvekılı seçıldi 

Birıncı Grup uvesıydı ı9ı)'ıe 

Aksaray'dan yenıden mıllı'tvekıh 

seçıldı. 1927'de Mecl ıc; dışında 

kaldı ve olene katlıll' tırıır<.>t ve 

sanayı alanındn çnlı~ıı Bırçok 

şirket kurıırak bun ların yöııeıinı 

kurulu başkaııl ı~ ı nı usı lend ı 

Cevap: 

Mlllettn hükümete. hiıkiimetin 
millete mütekabılen itımad ve 

i61tnad etme6iyle 6emeredar otur. 

Ankara 28 Mart 38 

Nigde Mebmu 

All Buçukzade 
Vehbi 

U usun huiWmcte, hUIWmet n d~ J usa kıır~ılıklı s v nı"" 
~ııvanmasıyla verımi ollJt 

.. 

J2J 



OL TU MiLLETVEKiLi 

RüSTEM (ACAR) BEY 

[ı866 Ohu (Erzurum) - •9SZI 

lik ve orıııo~renımını Kars ve 

Ardahan da tamamladıktan sonr;ı 

tarımla u~raşıı Meclıs·ı 

Mebusıın'ın son dönemı ne 

Oltu'dnn mılleıvekılı seçıldı 

Dogrud.ın Ankara'ya geçerek 

TBMM'ye katıldı Bırıncı Grup 

uye!>ı}clı ı9ı3'ıc Meclıs dışında 

kalınca Olıu'y;ı dondu ve tarım ve 

canlı lı;ıyvan tıcaretlylt' meşgul 

olclu. 

Cevap: 

Maaribin tamim t.'e te~nıiline 

mütevakkı~tı r. 

Ankara 

t2/ 4/ 38 

Oltu Mebu.su 

Ali lıü&te-m 

Efitlmln gentlleW mulnt v VBYılma ın ~!i ıdır 



ÜLTU MILLETVEKiLi 

Y ASİN (HAŞIMOGLU 

AKDAG) BEY 
bBC); Oltu (Enurum) - 1986) 

Rusya'nın egitim sistemı ıçınde ilk 

ve ortaogrenım gordu. ı9ı4'te 

pedagoJI ö~renlmi yapmak içın 

yuksek okula gırmek ıstedı~ı bır 

sırada Rus ıdaresı tarafından 

casuslukla suçlanarak bır sure 

tutuklu kaldı ı917 Devrımı'nden 

sonra Tıflıs hukumetınin açtı~ı 

sınavı kazanarak ögretmenlık 

yapmaya başlad ı Meclis-i 

Mebusan'ın son donemine 

Oltu'dan mılletvekıll seçıldi. 

Dogrudan Ankara'ya geçerek 

TBMM'ye katıldı Meclis'in 

bagımsız uyelerındendı. 1923'te 

Meclıs dışında kalınca Oltu'ya 

döndu ve tarım ve tıcareıle 

meşgul oldu ı935 ve ı94ı'de Kars 

ve Erzurum'da Rusça tercümanı 

olarak resmi gorevierde bulundu. 

Cevap: 

M ücadele-i milliyemizin beyizdar ve 

6emeredar olma6ı. bilumum ~uabat- ı 

devlette canlı ve e6a61ı ınkılap 

icra4ına . muamelat ı millet ve 

devletin 6adele~tırılme6ıne. mi/letın 

mukadderatının bızzat kendi 

tarabmdan idare~ı için daha uzun 

zamanlar serırilmeme6ıne ve 

bilha66a kadınlarımızın icttmai ve 

lrbani hayatımııda miHekemmil bir 
un6ur haline selme6ine ve a6keri 

ordulardan ziyade ılım ve ben 
ordularının idame6ine 

mütevakkıbfır. 

Ankara 2-' Haziran 338 

Ottu Mebwu 
Orhan j1a&in 

.. ı..,... .. ..J t , u . J • • • 
• t""'" . ı/ .., .,~,., , .. ~ .,,~'JJ tl 

.;... ' , . . 
~.ı.ı.... _ _., , : JııW.tt ı/''-t ~;~w,..:>..,., 

..,.;-"; l,;a -t\_.:. -ü t. t • 

- ,.......~.:ı,.- '"" .t.A,. .. , 

;_,~,s~-.,,-~,,_, • .:.>~ -~:.r, ., !Jı,._,; 

~u; "' "':n.J ~•,;~_/.,..;J ~·..,iJ ._, . . . 
1..,1 .'* .... ·,~/.,., ... . .,;C' .. J ;.;/ ;JY ..JJ-~ 
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SARUHAN MiLLETVEKiLi 

AVNi (ZAiMLER) BEY 

lı8n Manasur - 19Jol 

ı8qı; ıe Harp Okulu ndan pı}ade 

ıe~ınen ruıbesıyle mezun olarak 

ordu hızmeııne girdı ı897 de 

usıegmen 1903'te yuzbnş1 1908 de 

kıdemli yuzbaşılı~a yukseldi Ikıncı 

Meşrutiyet'ın ılanı uzerıııe 

Manasıır Merkez Komuıaıılıgı ' rıa 

~eıınldı ı909 da Y.ınya Polıs 

Mııdıını oldu lcııı 'dt' bıııhaşılıg;ı 

yuk_o;e!Prek Bııll-:an Sav;ı~ı'na 

kııı1ldı Bıı incı Dün~·.ı Scıvıışı 'nda 

gorev .ıldı rcıı6'd;ı y.ırbily, r9ı8'dc 

ıılbaylıga ~ ukseldı ıq1H efe 

enwklıye ııyrılclıy<>a da ı9ı9'da 

Akhısar Böl{!e KonıuHınlıg1 

gorevine gı•ıırlldi ıqzo dt• 

Sanıhan dan mılleıvekılı <:eçıldı 

Bırıncı Grup u~ eslydı ı923 ı en 

1930 da öluınune kadar 

Cebelıberekeı m1lleıvekılı olarak 

görev yaptı 1924 ıe ıu~general11ge 

yukseltıldı 

Cevap: 

Suat bü;vük, cerap kağıdı küçük ... 

Binaenaleylı pırinr üzerıne batıha 

ya::ma_va çalı~alım. 

1-Taht.il · i mecburı senr. ıhtiJar. 

bilôi6li6na munet·veran - ı ı:aıanın 

mümktin olduğu kö)lerde taL•zıb ve 

i&kônı . mei.:Citib · ı ta/ıyemı:de 

ameli,\ete ma'tıit. bedôkcirlıga 

ma&ru~ bir :ihnijeı dairet.inde u&u/ ·1 

tah~il. 

At1cılık. bınicilik .. vüzücülük gıbı 

milli ve &por gibi a6rl ve ananevi 

düt.l1irların nıezc ve telıberı lhya6ı ... 

-ı -16/ah ı maari~ ve lh.ya yı imör·~ ı 

medari6 "tekemmiilat 1 at.rlye ve 

iMikbalıye.ve te vb ık ka.vdıyla" 

3-Te~ki/at-ı idar(vemizi il1ti6ar 

4 -Garba, hatta ~arka "harbiye n" 

imiiMiden ictinab: kendi kudret- i 

ırkoe. har6i)e. ıklimı)e ve 

mükte6ebat-ı ltazıramıza mm küllin 

ı.. . -

Soru büy k. yanıt kll!ıcl ki ç k ııot yısıyla p r n ı n ı 

üstım~ fat h.ı su e 1 vazmaya 1"' al m. 

ı· Zorunlu ef!tım: onç, v~r, 1 ılsıı ız bııı n vnı n 
aydınl~rının uygun köylerıle surevll'ndııılmesl ve 
~er i $ll ı lme<l. ort okul l•rımııda uygul ımaya ldnıık, 

özvrrıU lılr anlayı~ lçlnd~ l!a.rım yöntemi 

Alıcı ık, bınıc lik. yuzur u lt k cı bı u US41 ve por ll b ço da ş 
'c gel n•ksclılk rı ın uvıım ndır lıp ı ı ı rıı k 
di Ullmesı .. 

2- qrtrmın y le~tırılmesl ve mcdrt.sclerın yapım nın 
d r ltrlmesı çııtrn ve gele(c n Nll!m 1 ı m- uy n o ma 
koşuluyla" 

4 Batıya, hatta do!IJYlı da b ıeb r 
kend ırk, kült ı, m güc ze ve 

cllıatin mutabık ve muvabık 

olabilenlerin kabul ve ıatbikı. bi-&ud 

ve muzır bir gayret i temeMiil 

lıata&ından tecerrüdte ~eröıt-ı 

içtimai)e ve kabiloet- ı 

umumiyemize. kudret- i han(ı,emi:e. 

anane-i e&a&i)emi;;e miinati ve sayr 

i muvatık oLanların red L'e ta))ı . 

s -fçtlmai)etin irade6i ve lı6an- ı 

beyanı olan kavanıne kar~ı bıla 

i6fi&na herke&te inkıyad ve hürmet 
lıi6lerini uyandırmak için adalet- i 

mullaka ve emniyet i mal. can. 

namu6u halkın O..}ağına gertrettk 

derecede lıu6ulii et.bdbma teve&6iiL. 

Ha lkın kendi umıırww hey'dr 1 

idareden bizzat kendi l6timal 

edebileceği derecatta ~uabat 1 

mefıakimi azami üç mcih zarbmda 

lıer hangi bır davayı intdea davet ve 

ak&i hallnde heyet- i hakime.vı de 

me&ul bırakacak derecede kavanin-i 

adli.}e.vi ıt.ldh ve ilıtit.ar: 

J. Uc,-, ~" .J-. -~ _,.,..(", ,., .# •A •J'.-. J'l. _,...,.,u 
--~~-";!':" .,:..,~~ - · 1-'\"~ ~it/J .,....,.. 

/. _/,.v.,.A .,...,s.. ..;..,....; ..... ~M' ; 

/•-. ~',.A ...).,,I o • .l .f:_, ..,t.._..,_,.,.. ,.ı\."""' # l # "1 (' ·• 
... ~..~·.,..),, "' ,. . ..,. .. ....... ,.. .. .,....,.(.~·· ,.) ~,; ... , ... """ . 
. ... ...,, ~/./,1.1 .,;. .. u ~/'ht~~ .,...~ .t"' ~~ ~ ....,...~&. , ,..,.~ ..... -~--:tc- · ·,.>./J.•,/ -""''of ..... ~ _." j .+ 

...... J~ ~. h,. o&.~\. • ""; ., ~·ı ....../._ w. • .,-• ..,. ""'-' ... 

__. .,,1, ,&,• ..LA. - ~ ,_.~ ;',j 

.. .,- ..... ;· ~,;ı ..... , , ı- .J:). ,.., ~,., .~ ..... .r. Jf J\o', ..... , 

.J.V ... ı:"" • ~ .. J • .;, ... ....., ._, 

olôukta ımıra uygun olılbll~ııler n bbul ' uyg 1 n m ı 

ı.wd. ız ve z ı ılı b ı benz~ ı~ yanlı,ı nd ı rı rık 

ıoplumo;al kO$ullaıımıtd v~ genel yeıenc~lt rı mı <, kü !Qr 
gacUmUte, t• nıel gelencıdeıfmıze ~ykırı ve uygun ııı ol r k 
yad~•nması ve k;ıldır ılma.~ı 

s Toplululun 15temı ve. nldtma dili olan ya Idr~ k,ı~ı 
ayrıkl>ıı herkeste tıoyun ejimt' VI! saygı duvgu rını 
uyandırıııak çin mutlak adJIOt ve ın ıl can, nam 
gOv nlf& ni halkın aya ına et•ıeı:ck d cc d 
gerçeki ~ı rme yol ar ma ba~vuıma 



Yani kavanin ve te6kilatımııı 6evaik
i ıçtimaı.ve ve ıhti_vacat-ı a6rıye ve 

milli.)enın muha66ala6ı olacak ~ekle 

ibrô.g. 

Ümmeti. hakim. mü6tantik. zabıta ve 
bilha66a avukat elinden kurtannak 

ve derecô.t-ı mehcikimi halkın bilô. 
va6ıta i6tih6dl i hukukuna kadir 

kılacak e~kale ibrciğ: 

Yani hakkın i6tih6cil ve temini 

babmda serek halkı ve serek6e 

l1e.vet-i hükkamı e~kcil ve tereddüde 

6evk eden ku:yud ı ~eldıyeden tenzıh 

ve halkın anlamayacağı ibareit- ı 

muglukadan teb6id ile halka i6tibci 

yı hakta 6uhulet-bah~ olabilecek 

6urette mevzuat ve e6a6at·ı 

kanuniyeye rabt ve i6tinad 

ettlrilme6i. 

Hakka mürncaatın mahiyeti ve 

men&aat-i ictimaiye ve milliyenin 

6evaik ve icabatı ve bı 'n netice 

iöticlab edilecek bevaid-i ciıime ve 

me6 'ude hakkında her &erde um u mı 

ve la.vetesa.v.ver bıkir vf> kanaatler 

telkin ve temini: 

Ancak: ledehace berdı hakkın mı/li 

menbaat uğrunda Lüzıim-ı beda6ı 
e60.6atına müMenid bır zihnı.vet · i 

mü6tereke tah6ili rarelerinln temini. 

6-Sıhhat- ı umumı.venln muhabaza6ı. 

tek6ir·ı tena6iil rare/erinin temini. 
kö.vlerimiı ve hatta ~ehirlerımizin 

in6arliyet i mt1temeddıne.ve kabil-i 

6üknd olacak ve hayatın kıymet ve 

~eraıtini takdire kablliyet verecek 

hale vaz'ı ve hatta milli bir tedeyyün 

ihtiyar edilerek me6ken. kura ve 

~iihıirumuzun inöanı. medeni ve 

6thhi bir ~ekH mamuri:yete ı6 'adı. 

7-Mua//lm ve dot.:torların kuraya 

icra-.vı memuriyeti. a6keri ve mulkı 

mütekaidinin miimkiin olduğu kadar 

kurada ıavtin ve tavıibieri 

çarelerinın temini. 

B·Zabt u rabt ve idare i umur- ı 

u--. ... \.o,. ı... 

~ .. k ....... 

hııkiimette vazıbedar olanların ve 

be-ta h6i6 ja nda nna nın ha)a t ı 

~ah6i)elerini ikdar. her vazııe ve 
me6lek erbabının ha_yatının ternın ve 

tatmin ve atıMnın emnıyeti temırı ve 

tekemmiilüne miı6ait olacak 6Uret ve 

derecatta "bütçe korkuöundan 

vareJte bir zihnı.vetle" tef"bıh ve 
ikdar. ıcabat- ı zarurenin kendı6tnc 

tahmıl ettiğini .::annettiğı hu6u60t- ı 

me6aviden çare-i tenzih: 

g-Teklibat· ı emıri.ve. ö~rıJe. ma.sarıf, ı 

mecburıye, agndm ... 6aıre ve 6aire 
namları altında "bılumum" 

mükellebatın teııhidı ve halkı taciz ııe 

i~gal edecek mı.iteaddıd memurlar. 

U6u/ler ı•e ma6rablardan tahlı6 . 

Ve makul ve kabil i teemmiıl bır 

~ekl - i dereccit ve mıkdarda ve .seneııı 

muayyen olduğu mekadirin teka6ıt-ı 

muayyene.ve rabtı.vla halkı 
mültezimden. ağnamcıdan. Rejı'den. 

kolcudan. korucudan. tah6ildardan. 

zabti.veden kurtannak. 

to-Mümkün olduğu kadar içtinab ı 

harb ve ıdame- ı 6Ulh. 

ll -Mümkün olduğu kadar bi- tarabl-ı 

tam. 

12-Harbe her an hazır bulunmak!!! .. 

13 -Fenni. ılmi. ikti6adı. ictimai her 

6ını&ımızın ı6lah ve ilci6t için 

··ma6arib-i tah6iliyeleri hükümetten 

ve.vahut ki em6ôlı müe66e6cittan ve 

cemiyattan temin edilmek 

kayıtlarıyla" muntazaman merakiz- ı 

ulüm ve ~iinüna çok mikdarda 

talebe izamı "bakat bunların harirte 

aç bırakılmama6ının bleyythal 

temini. 

14-Sermaye ve bütçemizin nabıa. 

ıkti6at ve maarib umurunda ıercıhi 

ve bu umür icin e~h.a6m maneviyet 

ve zihnıyetlerinin te~vik ve 

6ermayedaranın tersıb ve teminı. 

t2 Sav&$a tıeı zama ı 
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ıs- \teöleki ıhtiJaJ erbubının tek~ ı ri 

çarelerinin bilumum ~uabatca 

teminine teveJ&ül. 

16 - Hidnıet- i a6keri.ve müddetinm 

" mümkün olduğu kadar" tenziline 

hı mmet. 

17-~'atan ve ga)e· i miLliye namına 

lazım gelir&e: eJir ve lıakir 

olnıaktanJa ~an/ı bir ölüme hazırlık. 

ı8-reı) id- ı n ü~u6 çarelerinin en 

e6a41ı tarık- i Jalah ve halci6 

olduğunun katiyen kabulü. 

•9 · C6a6at-ı diniye ve a/ılaklyeye 

tamaml-i miiraa ve bakat Ila/kın 

"din. anane. ahlak" namına 

eb6anevi her güna tevcitiir ve 

lıurôtcit- ı zlhnı.veden tahli6i ve bu 

ı,•adide nur-ı hakikat- ı din neden 

ibaret i6e "ber na66·1 hakiki- i 

Kur'an·· )alnız o cihetln. o l<ı&mm 
ne~ır tıe tamımı. 

Halkın /ıer günô ıtikadat ve züniln- ı 

batıladan celıelenin ilmi din narnma 

ilka ettığı ve etmek i4tediği 

tevehltiimôt- ı gayr- ı 6ahiha ve gayr-ı 

makbuleden tecriden: 

Teceddüdat ve tekômülôt- ı 

be~eroe.ve imdleJt . 

20-Teavii n te6an ii dün. tecellı_vat ı 

lıakiki)eJine ibıdl-i himmet: 

MünabeJe ve ihtiraJattan temin- i 

tecerrild ve meyl-i meali ve takdir- i 

ali ve ult•iyyet. 

Makul ve makbul cilret ve ller~eyi 

kendinden bekLemek. 

21 -Yorganına göre ayak uzatmak, 

re6mi ve htı6uM iörabatın men'i: 

\'arldat- ı ~ah6iyenıizin 

fıanelerimiıde. varidar-ı devletin 

bütçeleri m izde "en mübrem ... en 

ı.:tırarf ve en ~ayan- ı tercih olanlara 

hauı. 

sa!!lanmak ko~ullarıyt.ı• dUıenlı olarak bilim ve fen 
me ı kezlerine çok sayıda öjtrencl gCndı•rllmesi fak ı ı 
bunların dı~anda aç bualutmama!.lnm tıeriıalde saglanma5~ 

lA SermayP ve bO!(emııın bayındırlık, ekonomi ve l'!ıllm 
11lerlnde ye!!IPOIPP.Si '''bu !$ler lçın kfşılerln ITTdn~v yat Ve 

antamlarının vU~klendlrılmesl ve sermayedarların 
ıstelı.lrndır lmesının satlıınmnsı. 

ıs IMslfkterinde uzman alanların çotaUılması çarı'lerınin 
bDtlin lıö!Omttrde satlanmasrna calışma 

16- A~erlık ~ıımeli süresının "nıablldıtlnce" kısalıılmasın~ 
çatışma. 

11· Vatan ve ulusııt nmaç ad na ger~kırı.e, ~sır VE' a~tıtanmrş 
olmak!M\5<1 $<ınir bir i51Ume h.ııırlık. 

ı8· Ntifusu artıırma çateletrnln en esaslı kurtuluş yolu 
aldutunun kesınlıkle kabulü. 

22 -"Mümkün oldusu kadar" kendı 

6erma}emizle her nevi ~abrikaların 

"meımdd· ı ibtıdaiyelerını n mebıul 

veyahut ki 6ıthıılet ve ehvenlyetle 

celb ve 6eı:ki mümkün menôtıkda" 

kü~adı . 

ve bu cihôlı berei-yı temin 6anayi 

erbabını azamı derecatta tersıb. 

müte~ebbi.slerini te~vık: 

vergi, temettü. ıhracat rü6ümu ve 

em6ôli mükelle~dtın lmkdn mertebe 

a6garı derecata tenıilen: 

Ve harici rekabet carelerinin her 

halde teminen 

Sermaye-i millinin kibayet etmediği 

te~ebbii6ôt-ı na~ıa ve umrdn 

pervercine icin yalnız bir cepfıe ve 

cihete lltibat etmeyerek: 

Alem-i cihan ve Idiinatın 

6ermayedarcinma "mahıur- ı 6iya616i 

olmayan" her lıanqi bir ıümreye 

te~ebbilöcit ı na~ıa ve umranıyede 

Imkan mertebe mü6aıd bulunmak. 

Ve te~ebbüöUtın hayyiı- i biile i6ali 

Için mümkün bedal<dr/ıl<tan 

çekinilmemek. 

Ve bakat dalıili ve harici her gurıd 

umrdn.i imtiyazatta mü.m k ün olduğu 

kadar kaH ı miiddete lıa6r t 

gayret! .. 

23-llıtira6al- ı ecanibe elıemmiyetle 

atb· ı ba6iret. 

24 8a6iret -i 6iya6iye. içtimaiye ve 

ıkti6adlye ve propaganda 

nezaretlerinin te~kili. 

25-Umur-ı devletin ehil ellere tevdii. 

26 Halkın "keybi idarelerden ". 

"m ütegaLiibeden ". "zalameden" 

ta h li6i. 

27-Camia i lölamıye namrna ~itdb ve 

iltica eden yadigdr ve bedakar ı 

a'6ar olan kabbe ı eviad- ı l.slam'ın 

19- Din ve ahl~k ~.ı.a•larına tanı bir uyma vı> !akat halkın 
"d n, selcn~ıc. ahlak" adına her tüıiO boşına~ ve 
söytencetlen lo;uılanlmnı ve bu lr.onulla drn &trçctının ışıgı 
tı~en olu~uyor5<1. "Kuran ~rçelo.llll uyarı nca• yalnrz o 
b<llümun yayılma <ı 

Halkın lıeı !Orlü baş ınanç ve san rdan. catıll kım~clerın din 
bilımi adına ~ıl dığı vı> a$ılanuık ı sıedigl ~~ılsıı v~ scçerll 
olmayan vehlmltrd~n sovuılanarak: yemiıkiere vi! insanlık 

ılerlemelerine yönelt tmesi. 

20· Yaıdımlıışma ve dawnı$manrn gerçekten ortay.1 
çıkmasına çokçıı gayret 

Çekemezlik ve ıut~ulardan soyuılanma ve anlama etıhm 
giiMcııne ve yııc~lıgı delerli görm~. Akla yakın ve kabul 
edilm~ deJıer curct ve lıcı~yl kendlndrım beklel11ek.. 

21 Yurganına gore ayak uıaımak, re.smı ve özel txı~ 
harcumalarm cnaellenmesl. Kı~ıstl gPiı rleıımllın 

hiçbir veclı ve &ııretle hiçbır vaz '-ı 

hukukide 16ti6na edilmeme6i. 

28 Men6ucat, mamulat ı 

dahıliyenılze l6ticldb-ı ragbet. 

29-Az adam ile çok ı~ görebılmek 

icin devlet makine6ini. kovanin i 

milleti layık ve lazım olduğu 

dereceye i6 'ad, 

ve bu 6uretle ~ahöı endi~e. emel ve 

entrikalardan vare6te memur 

ı6tihdamı çarelerıni temin. 

Ve bunun için de her 6tnı~ me6lek 

memurunun ale'd derecdt terbflt ve 

i kd arı. 

30-Kavantn - i mevcıidemiz/e ~ekl- i 

hazır- ı idaremiz bizı me.s 'u d etmez. 

edemez: Hükümet denilen ~ah6iyet i 

maneviyenin harekdt ve leraatında 

lıer ifıtiyacımııı kendi 

içtimaiyetimizden. kendi kavanln ve 

kudretimizden ve i61ıbade 

kabiliyetini te6i6 ve /emine matub bir 

gayeye tebaiyetle bir ta rabtan um ür

ı nabıa ve ikti6adiyede halka pi~vci 

olmak ve bu bcibda hükümet 

taı-a~ından .vapılma61 caiz. kabil. 

lazım veya mutad olan kcibbe-1 

re~ktlat ve te6i.satı "i mkan m azam ı 
derecatında bizzat hükümet 

yaparak" halk ve e~ha.sa nümuneler 

"hatta bırkaç 6eneler için zararLarla 

dahi kapan6a ... netayıcinden ve 

atı6inden emin oldukça .. yapmak. 

31 Bizi. blzım kabiliyetlerimlze göre 

idare edecek kavanın i ba6ite vaz'ı, 

muğlak ve miibltenı kovanınden 

Lctinab. bu kanunu hii6n-i tatbık 

edebılecek memur i6tılıdamı ve 

temami- i mer'iyetinl temin edecek 

u6ul ve çareler ihdaö ve i61ıkmali. 

32 -Ne e~kdlde ve ne balıa6ına olurM 
ol6un kapltüla&yonlara ebedi 

hu6umet ve bieyyihal çare- i itgaöı. 

evleı mlırle, devlet ~~ı rlerlnın bü~eltrımııde "en gerekli". 
en torunlu ve en çok vetlerımeve dcaer olanlara ayrılması 

22• "OI.abiluıt Ne" kentJı seımavemızlc hN turlu 
f~bt•kBiaıın "ham rnaddel~rln n bnl ya da kolay ve ucurta 
&ehrulebllecek yarelrıde" açılması ve bu konul arı snQiamak 
ıçın •ndti5trıyte uaraşarılan en~ok özendırm~k. glrlş•mcllennl 
vureklendlrmek• veıgl, kazanç. dışsatım resımieri ~~benzerı 
~erg l~rln olabrldltlnct! ~naı dereceyıı lndlrll rı! k ve dı~ 
relıllbet ç.1relerı herhalde sattanara k, ulu$al sermavcnlıı 
yetmedilı bavıodırhk ve uygarl•~ gırış ı mlNınde yalnız bır 
cephı:o '" yllnle yelinmeverek dunya k~p ıall;tl•rınden 
"siyasal sakınta~ı olmayan• herhangi bir tabakaya 
bayıııdıılık •e uygarlık g r ~lmlerlnde olabRdıAınce elvmlşlı 

bulunmak. Ve gırışımlerrn serçekle~mesı ıçın yapılabilecek 

~ıverıd•n çekinrlmeıııl!k. V~ lakallç ve dış lıcı tD.ıli uygarlık 

I~IPıj lçın vNilecek ımtlyazlaıda (tekelci ayrıc d lıklardal 

tamanı kr!.a tutmaya çalı~mak. 



33 ·İ6tirdad ve i6til1la6-t i6tiklale 

_vılma::: .• \ orulmaz, celiidetkcir bır 
azi m. 

Mıılta~aza -i i6tiklale de çok Jlikt.ek. 

pek kavi bir iman ve ebediyen 

devam. 

Ankara 19/to/1338 

Saruhan Mebu6u 

Mütekaid Miralay Avni 

23 Yabancı! r n tutkularına önem vererek llngti D 
go~ıermtk 

24 Slva~ııl,ıoplırmsal ve ekonomik öngllrO vP propagnnıJ 
b11kanlıkla11rırn ~urulma~r. 

25 llııvleı ı~ler nın uzman elle ı<' verılmesı 

?!> ll lkın kııyiTyönelfmlcıden, buyursan rdan, di ml rd~n 
kurt ı lması 

ıs Yurt çi doluıma ve Orunlerı m ı e ratbel gö~tcr lm~s n n 
satl nması 

29 fQ adam fe çok 1~ görebılmek Için devlet makınes rıı, 
ulusal yn\lllaııl~yık ve sereldl oldullu dereceye yükseltme 
Ve bu surrılc ki~l~ı·l kaygı, rmel vc• enırikal ırd~n arınmış 

g6ıev10N çalışi rılm ı çare! r n n bulunması Bunun lçrn de 
her sınd m!!!olek görevlılerınin derecelerı ne sorc refah ve 
guçlendırrlmes 

30· Varal~n vasal~ıımızt, şimdiki y!ıntlim biçimımıı bizi 
mutlu eı n ez, edcnıuz, hUk.Omet ıf~nılen ı0ı4'1 klşiiiAın 
h•reketlermde ve yapıp el liklerınde her gereksını miz! kcnd 
ıopb,msal yaşamımızd '" kendı yasala rmızdan ve 
gllt zden VI! yararı~ nma yeten nılwımaya ve 
S3tlamaya yöne ık bir m ca uyarak b ı yandan bJıy d k 

ve eko o er nde ha ka der olmak ve bu batlarnda 
kOmeıçe apı ması dotru m mkün zerelll ya daa $ mJ$ 

oları bill n rx ılcn e ve lwrul şu olab l~el< en v ksek 
derecede h klimeı yaparak •, h k ve kı$ ere timekler h tt.ı 

b rkaç yıl çın zarari ıla da k.!pansa sonucundarı ve 
gelccetınden emın olduk,a" yapmak 

31· Bitl, kendı yellierlmi<C göre y!Snetcctk yalın ya\lliolr 
kovma!~. farışık ve bul.ınık v~salarrlan gerl durmak, bu 

32 Ne bıçlmde ve ıı~ patıawm olursa ol.wıı. 
kııph ılasyonlara ~nsuza kııd r kıır$ıl!ık ve lıertıı d 
ka duma çaresırı n bulunması 

.. 
.c 

c 
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SARUHAN MiLLETVEKiLi 

İBRAHiM SÜREYYA 

(Yiö iT) BEY 

lı88o Istanbul - 19ı;.ıl 

lik ve omıogrenımını lsınııbul'da 

wnıamladıkran sonrtı ıqoo 'de 

Mulkıye Mektebı'nden mezun 

oldu A~ nı yıl Dahılıye Nczaretı 

Mekrupçuluk Kalemı 'nde memur 

olarak çalışmaya başladı ıg<J2'de 

lıtıhaı ve Terakkı Cemıycıı 

mensubu oldugu gerekçesıylı• ııç 

yıl sureyle sınop'a si.lriıldti 

ıqo6'da cezası nı ıanıanılayilrak 

lsıanbura döndü ı9o8 'dc ıdare 

mesle~ıne alınarak ı9ı3'e kadar 

yurdun çeşiılı yerlerınde 

kaymakamlık yaptı ıqıfıe 

Istanbul Polıs Mudıırlu~u 'nde 

Tahrıraı Şubesı Mudurlügu 

gorevıne geTirildi ıgı5'ıc önce 

Gclıbolu sonra Kırkkılise, ı9ı6'da 

Karesı . 19ıide lzmıı muıasarrıfı 

oldu 1919'da Istanbul 

Hukuıneıı 'nce görevındcn alındı 

Erzurum ve Sıvas Kongrelerıne 

katıldı Medıs-ı Mebu~an'ın son 

donemıııc Saruhan'dan 

mıllervekılı seçıldı Meclis'ın 

çıılışmalarına ara vermesi üzerıne 

Arıkımı'ya geçerek TBMM 'ye 

katıldı . Bırıncı Grup üyesıydi 

19ı)'ıen DP'nın kaz;ındıgı ıgso'ye 

kadar lzmıt 'ıeıı aralıksız 

mılleıvekilı seçildı 

Cevap: 

Kardefim Necmettin Sahir 

Bil.Yiik Türk milleli ö= vatanını 

kurtarmak azmındedır. Gittikçe 

artan ve hızlanan milliirade 

kar~ ı6ında .vıkılmayacak bir kuvvet 

sönnü.vonım . 

• \1u.:tarib ı•atanda~ların ba~ında 

6evılen . süvenılen . tecriibeli ve 
ba6ıretli bir ~et. bir J\1u6tata Kemal 

ve onun .vanında ileri sörü~Lü 

arkada~lar vardır. 

Za~er. muvabbakiyet herhalde 

bızimdir. Buna eri~tlkten Mnra da 

aziz millelimizi .vük6eltecek 

hamlelerle i6tikliil mücadelemizi 

te.vı:dar kılmak muhakka k ve 

mukadderdır. 

26 Te~rinievveL 1337 

Saruhan Mebu6u 

İbrahim Süreyya 

26 Cklm ı921 



SARUHAN MiLLETVEKiLi 

MAHMUT CELAL (BAYAR) 

BEY 

(ı88J Gemlik (Bur.a) - ı986l 

üzel ogrcnım gordu Gcnılık'ıe 

ReJı ldaresı nde çalışır Meclıs-ı 

Mcbusan'ın son dönemıne 
Saruhan 'dan mıllcıvekılı seçıldı 
Meclıs'ın çalışınalarına ara 

vermesı uzt'rıne Ankara'ya 

geçerek TBMM 'ye katıldı . Bınncı 

Grup uyesıydı Donern ıçınde 

lkrısaı Vekıl l ı~ı yaptı 1923- ı946 
aras ı nda Jzmır. ı946 - ı96o 

arasında Istanbul 'dan aralıksız 
milleıveklll scçılcll , Ikıncı 

dönemde Imar ve lskan Vekillıgi 
yaptı ıqı.ı' te kuruwları arasında 

yer aldı~ı Iş Bankası 'nın ıcnı'ye 

kadar genel ımıdurlugunu 

ustlendı . ı932 de yenıden lkıısaı 
Vekılı oldu . ı937 ele once geçıcı 

olarak. sonra asaleren 

Başbakanlık gorevınc gcıırıldi 

1939 başında başbakanlıktan 

çekıldı 1945' te CHP ıçınde bır 
muhalefet hareketi başlaııı. ve 

daha sonra ıst ı ra ctıı 

Arkadaşlarıyla bırlıkte Dcmokrnı 

Parti'yi kurdu ve bu prırıınln genel 

başka n lısını us t lcndı. ı 9ı;o 'de 

Cumlıurbaşknıı ı seçı l di 27 Mayıs 

196o'tak ı askeri ınLıdııha l csı ndP 
ıu ı uklananık Yasswda'ya 

götürüldü. Yapılan duruşması 

sonucunda once olüm cezasına 

çarpıırıldı, sonra bu cezası ömur 
boyu hııpıs cezasına donuşturu ldu 

1965 te affedılerek serbest 

bırakıldı 

Cevap: 

Ma~erı lktil.ad kudretinin tee66Ü6 ııe 

tekamiilüne uabe6tedır. 

5 CyLül 337 
Ankara 

İkrnat Vekili 
Ve Saruhan Mebmu 

Mahmut Celal 

·~ 

1 ,, 

5 tyfO/ Jj~:IJ 

nı 
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SARUHAN MiLLETVEKili 

MUSTAFA NECATi 

(UGURAL) BEY 

lik -.e orıaö~rcnınıını lzınır'de 

ıamıımladıkıan sonra 19ı3'ıe 

Istanbul Hukuk Mckıebı nden 

mezun oldu lzınır'e donerek 

o~reınıenlik ve ııvuk,ıtlık yaptı 

1919 da B<ılıkesırcıc Nılll 

Nucadele '1 ı deswklı>ycn 1 wıır\' 

Do~ru adlı bir gawıe ~·ıkardı 

ı9ıo'de S<1rııhan'dan mıllctvckılı 

seçıldı Bırıncı Grup uycsıydı 

Dönem Içinde lstiklal Malıkt>ınesi 

uyclıgı ve bnşkı:ınlıgı y;ıpıı 1923 ve 

ı92; de lznıır'den yenıden 

nıtlll'tvekıli scçtldı Ikıncı 

doııerndc Mubad('fc. Imar ve !skan 

ve Adlıye Vekıllt~ı. uçuncu 

donemde Maarıf Vekıllıgı 

göre\ lerınde bulundu Maarıf 

Vekıllıgi görcvındeyken 

rahatsıziandı ı928 yılının son 
gunu yapılan apandısıı amelıyaıın 

ardından ı Ocak 1929 da yaş;ımını 
vııırdı 

Cevap: 

Gençlığin Melımetrik kadar 

a6alet-i rulı ııe 6a~iyet i uicdcma 

maliki.vetl. ontm kadar bedakôrane 

azim ve 6ebat ue sa.vreti lle kabtldir. 

Ben. 9enrliğin imanlı 

hareketlerınden ba~ka lılrblr ı.:uvuet 

tanımaz bir sencım. 

Ankara: 3/9/38 

Saruhan Mebıuu 

İzmirLi Mıutaba Necati 

Ben gençlı!Jin tn nçl h rO!kC 1 rlnıl•'n b $ h ~IJtr ıt'o'V t 
ı.ınımaz btt ı:encım. 



SARUHAN MiLLETVEKiLi 

ÖMER LÜTFi (ÜNLÜ) BEY 

ırası Ala:;t>hir (Manisa) - ı 9ı; ı l 

Med ı esede ogrmım gordOkıen 

sonra ııırınıla ıneşgul oldu 

ızmır'ın Yunanlılarca ışgale 

ugr,un.ısı uıerıne millı rnııcııdcleye 

katıldı Alaşehir Kongresı nın 

kaııplı~ını usılendı . ı920'de 

Saruhıın'dan mılleıvekill scçıldı 

Ikıncı Grup uyesıydı . 1923'ıe 

mılleıvckıllı~ı sone erınce 

Alaşehır'e dondu ve tarımla 

ugraşımıyı surdürdı.i ı940 - ı941 

arasında Alaşehir Belediye 

Başkı:ınlı~ı gorevınde bulundu 

Cevap: 

lktu.adı : Sa ·yu am el itıtihtıo.le 

m ii teveccilı. m u ta vatı6t 11 ara 

-miıbadeleci urmayedcirlara

~iddel-i illti.}aç zaıl ve 
muıavatı6ıtlısa rağbet-ı umumoe 

munkeJır. Hulcitıa : Toprak ı·e tıanat 

kı;vmetlı. 

fdarı : Biitçede ve ıdare i 

mahalliyede adem ı merkeıi_vet 

u~ulu. eya/et .. • Jcra t·e idare 

6elalti)etlerı kanunı me6uli)etlerle 

tetı 'em. 

lçtımoi: Cemiyetin etıatıı ltütın -i 

alt/ak. kanıtnun etıatıı vicdan-ı 

milli... 

SiyaM: 16tiklcil: milletimızin lcizım · ı 

gayr- ı miitcirık bır t•atıtı. 6ı_va6i 

Mitıak- ı /ı.1ıllitıi de memleket tıiya6etı 
olmalıdır. 

Ankara 20 Mayı6 38 

Sanıhan Mebutıu 

Ömer Lütıi 

m 
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SARUHAN MiLLETVEKiLi 

REFiK SEVKET (İNCE) 

BEY 
lı88ı; Midilli (Yunanistan) - ı q;ı;l 

lik ve onaögrcnınııni Eşmr Vl' 

lzmır de ıaıııaınladıkıcın sonrn 

Selanık'e gıuı. Selanık Hukuk 

1\.lekwbı'nı ıqıı"de buırdı Bırıncı 

Ounya Savaşı'na yedek sub;ıy 

olarak katıldı 19ı8'dc ıerhıs 

olunca ızmır'de avukatlık yapmaya 

başladı ı9ıo'de Scınıhnn'dan 

nıılleıvekılı seçıldı Bırıncı Grup 

uyesıydı Dönem ıçınde Jsliklfıl 

Mahkemcsı başkaıılıgı ve Adlıye 

Yekıllıgı gorevlerınde bulundu 

1923 ıe mılleıvekıllr~ı sona erırıcc 

lzmır de avukatlık yapmn}a dr•varn 

euı 193ı. ı93r; ve 1919 

seçımiertnde Manısa'dan yenıden 

rnılleıvekılı seçildı ıq.n'w yenıden 

J'o1eclı~ dışında kalarilk avuk<ıtlıg;ı 

dörıdu Bu arada Demokrııı 

P.ırıı've katıldı ıgso'de DP'dl•rı 

Nanısa mılletvekllı seçıldı Adniln 

Mendere.; ın seçımden sonra 

kurdu~u ılk kabınede Mıllı 

Savunma. ıkıncı kabınede Devlet 

Bakanı oldu ı954'ıe Meclı:- dışında 

knldı ve lznıır'e dondu 

Cevap: 

ADALCTC! 

Ankara - 14 Mart 38 

Saruhan Mebu6u 

Adliye Vekili 

Re~ik Şevket 

. 
~~~~ .... 
-t'J;;: ~'/G ~ • -
~ . "-·.u· 

Adalete 

14 Mart ıg:ı:ı 



SARUHAN MiLLETVEKiLi 

REŞAT (I<AYALI) BEY 

h88ı Akhisar (Manisa) - ıC).ı61 

Akhısar Ruşııyesı ni bıtırdıkıen 

sonra ıBqide zıraat Bankas ı 

Akhısar Sandı~ı 'nda memur olarak 

çalışmaya başladı Bankanın çeşıtlı 

şubelerınde memur ve mufeııış 

yardımcılı~ı gorevierinde bulundu. 

Daha sonra Malıye Nezareıı 

bünyesınde memur olarak 

çalışmaya başladı . lzmır'ın ışgalı 

üzerıne Akhısar'a giderek Mıllı 

Mücadele'ye katıldı . ıgıo'de 

Saruhan'dan mılletvekıli seçıldı. 

Birıncı Grup uyesıydı ıqıfıe 

Saruhan dan yeniden mılleıvekılı 

seçıldı . Mılleıvekllllgı surerken 

dönem ıçınde oldü. 

Cevap: 

Ordunun tam ve &ahi h bir he6ap 

verme6i1ıe ve me6ullyetin bitha6&a 

orduda takTir ve temami~ı tatbikine 
mütevakkıbtır. 

Ankara: 6 Haziran 338 
Sanıhan Mebu&u 

Re~ at 

6 Horfro11 J9:t:t 

n s 
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SARUHAN MiLLETVEKiLi 

HACI MUSTAFA SABRİ 

(BAYSAN) EFENDi 

lı887 Çal (Den izli) - 196ol 

Ilk ogrenımını Çal'd,ı 

tcımanıladıktan sonrn lsııınbul'rı 
gıderck Fatılı JVll'drese!ıı'nde 

ö~renım gordu Ayrıca Kadı 

Okulu'na devam ederek ıqıı de 

dıploına aldı ıqıJ'tc naıplık 

gorevıvle adlıye hızmet ın<> gırdı 

ı9ı5 ıe aıandı~ı Sıverek 1\adılıgı 

görcvınden ı9ıq'd.ı Istanbul 

hukliınctıncc azledıl<li. ı9ıo'dc 

Sıırt ıen nıill~.>ıvekilı seçıldı 

l'-1cclıs ın bağımsız uyelerındeııdı. 

1923'te Meclıs dışında kalınca 

adlıye orgutunde memunycte 

devam ettı. 192c;- ı9ı9 arasında 

E~me ve Bozdoğan'da hakınılık 

}ılptıkran sonra ıstıfa t'tıı ı930-

ıq38 cıras ı nd<ı Den11.l ı 

Belediyesi'nin avukaılıgıııı 

usılendı 1938- 1949 ıır.ısında 

Bılecık. Kutahya ve Anıasya 

Ce-zaevlcrınde müdurltık 

görevırıde bulunduktan sonra 

emeklıye ayrıldı. Denızlı'ye 

done-rek avukaılıkla meşgul oldu 

Cevap: 

Hakikaten etta: ve mebani ıtibaro.la 

küçük ama nıakaJıd ve maani- ı 

zaman ve mekan cihetiyle pek bUJllk 

olan sa.ve· i milloe naili)et Için 
zemin ü zaman ve çok 6a'y- i irıMn 

lazımdır. 

Fakat karınca kadarınca belıva6mca 

6a'.v ve hareket mucıb ı bereket ve 

menbaattır. Çünkü .. bi'l-harekat 

tenezzelü '1 -berekat" kelam - ı lıikmet

encônıınca birkaç 6atır karalama}a 
calı~acasım. Bir noktaya tema6 

edebildımJe kendımı bahti_var 

addedeceğım. 

Bedlhiyattandır ki mevcudat ya 
hakimdır .Ya mahkumdur. Aynı 
mıntıkada. a.vnı iklımde, a.vnı :eka, 

aynı irban ve e6bab- ı hakimi)ette 

mü6avat olduğu kadar derecô.t- ı 

.. Hiire ile ki idare mudara dübara ile 

erkan - ı 6iJa6ete riayetkar olarak 

mak6atlarına SO.\ elerine bidayeten 
nail ve hakim olabllmı~Lerdir. 

Menkulattandır ki "Arduhum mô 
dünıtü bi dcirıltım /ardı/tim/ ve 

dciru/tum mô. dümtti ti dcirılıim. ei
Hurbu hud 'atıl n" tebrıka.va dü~er 
60nra zabt ile 6ö:lerı birer miihim 

noktaları ih6d6 ettirır. 

Idare denildiği gibı bir manaöıyla 
ekonomi lktt6ad. ller~e.vin 
mevkubilnaleylıi olan ve menba ı 

lta)at ve kadı - i haccil bakat Huda 
ni6t bulunan para zihne tebadür 

edeceği cihetle hukuklarının 

muhabaza ıle muda~aanın temel ta~ı 
olon itikadat-ı me:hebıyeye rıayet 
.venı doğan bakat kitapların 
6ahlbelerinde )•er bulan ve tutan 
hakimiyet i milliye'den lıHibadede 

devam etmek ~art ı evveldır. 

"Zer bi-dih merd -i 6ipalti rd 6Cr-i 

dihend) mantükuna rıa.vet de ~art- ı 

akdemdir . 

Çünkü Sultan Murad· ı Rabi Bağdat·ı 

beth ıcin ıcra-yı 6ebermde 

mütenekkiren a6kerler ara6ında 



dcla~ırken blr a&kcre &crar der ki: 

1\l'aba Sultan Murad ı Rabi 

/ıa::rctferının saye· ı a&li61 olan 

Basdat'ı betlteclebilecck midır? 

A.1ker Mehmet Asa der kı : 

retlledemez cunku beni 
du~iinmu)or. 

Ilcmen makamına seterek 

a.skerlerin ulu~el<•rınin verilme61ı11 

emreder )esan _yesan her a6kcr 

ulııbclerının kcndılcrıne verıldisinı 

sorur ... 

Ikinci ~ine mütenekkıren dola~ır 

aynı .sua/1 tekrar eder. Lôkın bu 

.se~er mü6bet cevap alır: Fetlte.vl<•r 

arzu buyuntr.~a lebriz"e bile sirer 

dt•r akıbet Rascta ı "ı tetlıeder. 

Umumi &eterberlıktc bu nokta)a 

ria)et edilmedısı eılıetle ma 'kıi&cıı 
neticelendı!!! 

8iltün milletin lı er 6ırıttı iııtibaltını 

bıraz daha tez)id eJ/emelidirler. 

Ç'unkü çok zaman daha çalı~mak 

han n.ı 

Arapça 

TOrkçe blUm gucU y n r• Jel te dotıı s!lzUIIO gözden uıak 
tutmamak d~ yine ıın kD$ulfardJndır 

B Mart 19:12 

la::ım oldusunu hadı.1at 

Söötcrnıektedır. 

BinaenaleJit her ne kadar !'atılı sıbi 

a.1kerı ba~kumandan ı ô/ı ~ana 

malik ı&ek de ltaıaın· ı arz uzcrıne 

vel.:ıl -i celıl bulmak tabır i rcdıdi)IC 
vakt(\lc Mwrda )edı 6Cne bolluk ve 

.)edi &ene kıtlık olduğu lıatde ahatı - i 

memlekelc Jılr. müza)aka 

SÖ6icrnıl'.VC11 ve tedabir 1 6CJtbe 

ittihaz CJic_ven Hazret ı Yımıt 

ale_\/ıi.He/am 5ıbı bır ıktı&ad V('/.:ı/i 

bulmak ~art ı a:amdır. 

Fra rı&ı:ca 

L 'adre6&e amporte .sur la borıe ... 

Arapra "'ve fi"l -ilmi el -salt'bu alc "&

se)t "' 

Türkre " ten kurveti )ener"' ketam - ı 

hikmet enramını na:ardan dur 

tutma mak )Ille ~art- ı akdemdendir. 

8 Mart 338 
Siirt Mebu&u 

Hacı Mu&ta&a Sabri 

ı: 
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SARUHAN MillETVEKiLi 

HACI NURi (BAYAM) 

EFENDi 

lı869 Siirt- 1940l 

Siırt Rüşııyesi 'nı bıtirclıkıcn sonra 

bab:ı ıneslegı olan ııcareıle 

ugrııştt . Siirt'te Beledıye Medısı 

uyelı~ı de yaptı . ı9ıo 'de Siırt 'ten 

mılleıvekılı seçıldı . Bırıncı Grup 

uyesıydı 1923'ıe Meclıs dışında 

kalınca Sıırı 'e donerek tıcareıle 

ugraş1mıyı surdurdu. 

Cevap: 

Ümmet-i nac;_ve-i l6lami}e 'nin Allalt 

t•e Re6ulu1Lafı 'a iman 
getirdiklerinden dola_vı tevdl olunan 

Kanun ı ılalıi.}i muha~aza etmek 

vdcibedendır. 

Bununla beraber gayr- ı kabil i 

inkardır kı din ı mübin i Alımedi'nin 

ilô6ına çalı~anlar daima telalta 

doğru JÜrümü->Lerdir. 

Sebeb-i ınhitatımı: ,\vrupa 

kanuniarına teve66iil etmekten ileri 

gelmi~tir. 

Ümıd ed(vor idim ki Millet 

Mecli6f'nln kü.~ddı gününden berı 

kanım ı ilahi ahkdmına tev~lkan. 

tamamen hareket etmeli idiler. 

Nitekım .~1en - i Mi.i6kırat Kanunu bir 

~emme oi6Uil kanun - ı ilahi}e tema6 

ettiğinden dola,'rı milletin kı6m-ı 

azarnma büyük bır hü6n-i te6irat 

vermi~tir. 

Cenneıııı..lsllm toplu!utu Tanrı ya ve Peyramber'e 
ınandı~l;ırı çın k•ndıl•rıne verilı n Ilahi yasayı korumaları bır 
ıoruntırluktur. 

Bununı~ blrllkt~.lı.ı~mlıtuı ~Ukı.rlmı'SıM çalı~nl3rın hq> 
kurrulu~ ı:foQru yu ı UıJOkiNI yııdsınamaı Gerııcmemizln 
nedeni Avrupa ya~alaıın.ı ~~ UNtmnktan ıl~ıl &elml~tlı. 

Umuyoıdum ki, Millet Mecllsı'pın açıldı!• günd"n ben lloıhı 
yas.ının kuraıtarına uygun davıanmahyd 'Jr. Nıtekım Içki 
Yasatı yasası azıcık 'ahı yasaya detgln olduıu Iç ın ulusun 
bWOk böl :nline 1y1 etki yapmı~tır. 

Şunu dryt-b 1 rlm kl. her ulusun devteıinl sOrdilrmesi ve 
nerlemesı adaletle olur O zel! klf bizım TDrkıye Islam 
ulusunun kurtuluşu ve ra hata ermöl hem adalet hem de 
dindarlık!~ olmnk gerekır. 

Tanrı esirgcsın, ulusun he ı bııırylnln dogrudan do~ıuya 

Şunu di,yebilirim ki her nıı/letin 

idame-i mülk ııe terakki6i adi ile 

kaimdir. HU6U6i)le biZim fllrl.:tve 

millet i İ61amıyeMnin ııecat L'e ~elahı 

hem adi ııe hem de takııa lle kaim 

olmak gerektir 

Maazallah milletin herbir herdi 

doğrudan doğru}a lliikilmetiııl 

ta nı mak barizeden addedi}orum. 

Bunun dahi müresat/ibenin tedıb l'e 
tenkılı)le ın1cuda seli_vor. 

3 Niaan 338 Ankara 

Siirt Mebu.su 

Hacı Nuri 

h~llümrtınl tanımasını temel koşullardan savıvoıum. Bu da 
halkı ezenlerın yola getırılmesi ve bastı rı lmasıyla oluyor. 

.3 Ni sn n 1922 



SARUHAN MiLLETVEKiLi 

HALiL HULKİ (AYDIN) 

BEY 

ı884'ıc Sıırt Ruşııyesı'nı 

bıtırdlkten sonra l~;ıanbul'a 

gıderek medreseele e~ııım gordu 

ve ı8q4'ıe mi.ıderrıslık ıcazetı rıldı 

ı899'da Sıırt'e döndu, yedı yıl 

Ruştıye'de ö~rcımenlık yaptı 

ı9o7'de bıdayct mahkemesi uyesı 

oldu ıqo8'de Siırt Mufıuluğu'ne 

getırıldı. Bu arada lıtıhaı ve 

Terakki Cemıyeıı'nc katıldı, 

1918'dcn ıııbaren fırkanın Sıin 

sorumlu karıplıgını vekaleıen 

usılendl Meclis-ı Mebusan'ııı son 

doııt•mıne Siırı'ıen mıllcıvekılı 

seçıldı lsıanbul'a gıtmeyıp. 

do~rudan Ankara'ya geçert-k 

TBMM'ye katıldı Bırınci Grup 

(ıyt'slydl ıqıfıen ölıJmune kadar 

Sıırt'ten aralıksız mılleıvekılı 

seçıldı 

Cevap: 

1-Te uz ı ı adalet. 

2 -Vatanı memur ı111ılldamı . 

3 Sul.:ut- ı ahlaka me~\dan bırakılmı~ 

olmamak uzere ahicik ı umumı.venın 

ta61tihi mak~adı)la eirnme. lwtaba. 

mudem6in. muallımine mahrec 

olabılecek bır medrcM~ ı kullı)enın 

lter mııhıtte kıi~cidı rare6inın ıhzarı. 

4 fmr ı etıemm i maarıbin tamimı. 

s-Turuk·ı ıımumı)enın ticaret. zıraat 

t·e bilha~M a6a)ı~e lıadım kcitı bır 

derecede tamır ve ın~a6ı gibı e11a1a1- ı 

medeni,venin ha.vyız ara-yı htt6iıl 

o/ma6ının temınl. 

Ha time 

Madde- ı ham6e)e tet'CMül muc·altede · 

i milliyemiz Icin 6Cmeredar o/atağı 

bıl<ır ııe l<anaatmdeyim. 

Ankara rı Mart 38 

Siirt Mebıuu 

Halil Hutki 

B9 
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SARUHAN MilLETVEKiLi 

KADRi (OKTAY) BEY 

[ı888 Siirt - ı9;ol 

Sıırt Ruştıyesı nı bııırdıkıen sonra 
ıanrnla u~raştı Daha sonra 
Pcnarı de mahkeme başkatıplı~ı 
gorcvını usılendı ıqıo de Sıırt ten 
mtlleıvekılı seçıldı Bırıncı Grup 
uyesıydı ı9.z3 te Mcclıs dışında 
kalınca Sıırt e dönerek ıarımlıı 
ugraşnıayı surdurdu Olunccyc 
kadar CHP ıçınde• yerel duzcyde 
sıynsetle ılgılerıdı 

Cevap: 

:\1ılli i6tiklal nıurahedemı=in 

teyizdar L'e 6emeredar olmaM 

ı -16lami)ct-ı mlibercclenın C6a6at ve 

ahkam t•e lıaka.}ıkıııdan 
u:akla4nıamak ~artı)la maartı; 

ram/m e)lenıek 

2-Hak L'e adaletı kemal- ı 6ıiralle ve 

6e.)I_\Cinen tevzı etmek üzere her 

}erde ancak kanunu /takim kılmak. 

3 -Hükümet e6a6lı ve muntazanı 

pren6ıp takibi} le beraber ılıtirawı - ı 

~aiMi)eden azade kalmak uc hima.ve 
ve 6ahabet u6ulunil Idi/lıyen 

kaldırmak 

Mılleti mukadderalında ve lııirri)et ı 

mc4rua6ında 6erbe61 bırakmak 

.\lemleketunız zırai ve dün_\-arıın en 
münbit toprasına malik bulundusu 

cihetle zıraatı kola)lıkla teL'61 ve 

tek6ır ve bıltakkın ıMıtade ve i6tıta:e 

U usal ba! n: k sava~ m m n bo luk B ı vr ver ml 
olm s 

ı kutsalist mlıl n temel er ndtn. kur.ıllar ndan ~ 
g rçekıet nden Yl kıa~, ak kO$Uiuyla elı! m 
vavBınlaşlırma~ 

edebılmek içın bennı e6baba uweMul 

l'C icra,mıa Jaıi,- ı makdcret 

Servet- i umumı)Jenin sunbeslin 
renaku~una ve maa:allah bı'n · 

netıce ikti6aden mahvımıza en 
mühim cimillerden olan mevadd- ı 

ecnebi_\enın duhülune mam 
olabılecek 6urette memlekctte erbab · 

ı ~en t•e 6aıtat .veti~tırmek 

Dü~manların bıze ltucumları 

eJbôbından birı bulunan mukaddeJ 

vatanımııda medbıın mek4tib ve 

sa.vr i mek~tib pek mütencvl'i ve 

~a.vr i mahdud hazain · i 
tabiiyemizden azaını bevaid i6fıltJal 

ve atalet dolayı6ı.vla gayri me~rii 

ltalôta ictı6ar eden halkımızırt 
ke6elerine para doldurup ~ebaletterı 

kurtarmak vecibe6i,vle herkeMen ve 

her tır6attan i~tıtade 

16tilt60iatımt:ı 6evk ve ha.}atı 

anlarda naldı)atımııı temın ve 

Genelrenıı nh! In B de gtlne az ı as na ve T n rı n rs n 
sonuç olarak e kon m c çökm~mlıt en Oneml elk 1 den 
b r olan yabancı m;ıddclcr,n ı.ılkfytı! ımt n 
ııngtlleycb ecek yönde meml,ketıe fen vo ~anal ımAni ı ı 

yet $tırmek 

uNlstıtJI972 



zuatanın mal. can. ırz. ııamu6 ve 
hukukunu kcibıl a6aJt~i ınullaba:za ve 
idame nıkat· ı mühımme6ittden 

kezalik lterke6 ve lter ~tr6at1an 
i6tibade e:.lemek e6babınttt 
t6tikmaline menuttur. 

Ve mm Allaltı't-tevtık 

Ankara 12 Nit.an 38 
Siirt Mebıuu 

Mehmet Kadri 



SARUHAN MillETVEKiLi 

NECMETTiN (BiLGiN) 

BEY 
lı87ı; Siirt - 1933! 

Sıırt Ruşııyes ı nı bılirdıkten sonra 
ı8qo'da Sıırt Tahrırat Kalemi'nde 
memur olarak devlet hızmetıne 
gırdı ı8qı - 1909 arıısında Zıraat 

Bankası 'nın Sıırt Şubesı 'nde 

çalıştıkltın sonra 1909'da Grırzan 

Mal t-Hidtlnı oldu 19ıı 'de Sıırt 

Muhasebe Bıışkaııplıgı gorevıne 

~cıınldi 1<)17'de Bitlıs Özel 

Sayınanlık f'tudurluiıune nıandı. 

ıq.w'de Sıırt ' ten nıılleıvckilı 

5eçıldı Bırıncı Grup uyesıydı . 

1923'tc Meclıs dışında kalırıcrı 

Garzan Kayımıkamlıgı'na atandı 

Suleymanlı . Harran ve Tavas'ta 
kaymak;ımlık yaptıktan sonra 
ıqıB 'de emek lı ye a~ rıldı Aılesl 

sonradan Bılgın so~ adını almıştır. 

Cevap: 

Milli i4tiklal mücahedemizin 

~e)ı:dar t'e .semeredar olma.sını ur 
menbaın elde edılme.sinde 

bulu.vorum. O da iktı4at. ıktı~at l'e 

ikti.sattır. 

Menabi- i lkti.sat elde edildikten 

.sonra tahakkuk edecek l<uvve ı 

mali.}emiztn derece ve vü.s 'atlrıe göre 

yeni ba~tan te~kilal ı umumı;yenln 

terMiklne. emr,i ehemm i maaribın 

tamimlne, .vol/anmı:ın tamir ve 

ıölahma çalı~makla gayeye vu.sııl 

mü)eMer olur kanaatindeJim. 

Ankara 13 Ni6an 38 

Siirt Mebu6u 
Necmettin 

( 6Ü · . ı w , ~1 
. 'V-

U u sat ba~ımsızlık sa'lôl~ımım ıın bo!lulı. getiri 1 ve ver ml 
olmasını ll~ koynağm rld• d ım ~ r dr buluyorum O d~ 
~onoml, ekoroml ve tl«ınom dı . 

Ekonomı ~dyııakları ~lde l'dıtdllı.lcn wnr gerçc~ıc cc~k mali 
sllcOmı.lzOn der ec e V(! kapsnmınd gllr(!> yt•nl loJ~Ian 1'111'1 
örgUılı nm••nın yapılma ıııa öıı•mll ~·tım l~lerlnln 

yAygınla~tırılmasına, yoll.ırımmn Ollltılm ı ın.ı ve 
duzeltllmrsınc çıılışmııkıa amacıı erişmenın olııbıl cat 
kanısındayım 



SARUHAN MiLLETVEKiLi 

SALİH (ATALAY) EFENDi 

tısn Siirt - ı96ıl 

Ilk w orıaö~rcnıınını Sıırt ' te 

tamarnlııcfıktan sonra lswnbul'a 

gıderek Fatıh Medresesı'rw devam 

eııı ve muderrıslik ıcazetı cıldı 

ıqoq'da Sıırt Serıye 

Mııh~('ınesı 'ndl• z.ıbıı kutıbı olartık 

devlet hızmctıııc gırdı Sek11 yıl bu 

gorcvdc kaldıktiln soııra lıv;ı daıını 

encürııen ııyclıgıne seçıldı ll 

Genel Meclısı uyesı ıkerı ı9ıo 'de 

Sıırt'ten ınilletvt•kilı sPç ı ldı 

Merlıs'ın b,ıjlınısız uyelcrıııdeııdı . 

ı9ıftC' M<'clıs dışında kalınca 

Sııı ı'c dondu ve 1ıncınılık ve 

ıniiderrıslık yaptı . t9J6'da Dersım. 

t9-tfte Elazıg murıusu oldu 

1949'da ('tneklıyc ayrıldı 

Cevap: 

ı -Hükümetm zir ı idaretıinde 

bulunan akvamın kı6m · ı azamını 

te~kil eden köylülerdir. Kö,vlıitcr ıse 

~eriat- ı sarra ·JL Al1medi ıle amel 

etmek dareynde mucib· ı &eta/ı ı·e 

necatı olduğunu ayne'l Jcıkin ile 

bildiğınden ahkcim - ı ~er'(v_\enın 

daha müe66ir ve canlı bır 6tıretle 

ahaliye talimı . 

2-Uliım ve bünıinun talımı . .sanayı - ı 

dahiLiyenin tekt.lr ve terakki6i. 

hetke.sin mnltndan canından emin 

olma&ı içln aMJII~in it.tikrcır vc> 

temini. 

3 -Evvetci hiikiımdt - ı miHc>ccivire ıle 

tart.in i miiveddet ve muhadenet. 

t.aniyen lıill<ıimt:lt- ı 6aıre ile 

müna~ebcitı tıi,yat.iyenin tc.sit.i ve 

gönderilecek müme66illerin nıuktedır 

zevattan intıhabı. 

4-Memurtnin ta.vın. a::il. 

ı H Okumetin yönetim altındaki h kın ço&unlu~u 
kliylUltıdır. Kovlııler ıse l~llmtıea uy n dovranmolnın heriKI 
dünyada kurtulu~ getrrece§ınt ke~ınlrlc.IP brtd kler r d n şerl~l 
tı kllmterınırı daha el lll ve canlı oıar4k halkil beltellım e ı. 

tahvillerinin bir kaıde i mutlarıde- ı 

adaletkarane ile icra ettirılmet. i. 

s -Bii . .,: ük ~ehirlerde yapılmakta olan 
terakki)at-ı ilmi)e ve tennıJe küçıık 

mık)at.ta .sair katıaba/ara da te~mıl 

edılme6i. 

Ankara 12 Ni6an 38 

Siirt Mebmu 

Scidcittan Salih 

-1!2 
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SiNOP M i LlETVEKİLi 

ABDULLAH (I<ARABİNA) 

EFENDi 

lı867 Boyabat (Sinop) - 1935) 

Boyabat Ruştıyesı'nı bıtırdıkten 

sonra ııcnreılc nıe~gul oldu 

ıqıo'de Sınop ' t.ın m ı lletvekı l ı 

st•çild ı Bırınu Grup iıyesıydi. 

1923'te nıılleıvel-:ıllıgı sonıı crıncc 

Boyabaı 'a dönerek tıcareıle 

ugrnşmayı surdurdu. 

Cevap: 

Menılekette halkın ve kanunun 

hakimi_vetini temine miiteuakkıbtır. 

Ankara 27 Ni6an 338 

Sinop Mebu6u 

Abdullah 

"-'(. \ .. 
~<0/(~11 

Meml~keıte h~lkın ve yas;ınm egemeni!! n n satlanmasına 
batiıdır 

27 Nlson 1922 



SiNOP MiLLETVEKili 

RlZA (NUR) BEY 

lı878 Sinop - 1942l 

1901 de Askeri Tıbbıye'den ıabıp 
ylizbaşı rüıbesıylc mezun oldu 

Gulhane Hasıaııcsı'nde 

uzmanlı~ını tamamladıktan sonra 
Haydarp;ışa Tıp Fakfılıesı'nde 

müderrıs yardııncılı~ına atandı Bu 
arada bınbaşılıga yukseldı ve 

ltıthat "e Terakkı Cemıyeıı ne 

kaııldı. 19o8'dc Meclıs·ı 

Mebusan'ın bırıncı dcincrnınc 

Sinop'ıan milletvekili seçılcll. D;:ıha 

sonra Osmanlı Ahrar rırkCJsı'nı 

destekledi. ıqıı'dc Hürrıyct ve 

ltılaf Fırkası'nın kurucul,ırı 

arasında yer aldı. 1912'de bu 

partiden de ayrıldı t9tf1t'kt 
Babıall Baskını'ndan sonra Pıırıs'c 

gönderıldl Oradan Mısır'a geçti. 

ıgı8'de yurda dondu ve MPclıs·ı 

Mebusan'ın son dönemıne 

Sınop'tan mılleıvekılı seçıldı . 

Meclıs'ın çalışmalarına ara vcrnıesı 
uzerıne Ankara'ya geçerek 

TBMM'ye katıldı Bırıncı Grup 

uyesıydı Donenı içınde Maarır ve 
Sıhhıye Vekıllıgı gorevlcrınde 

bulundu. Bır ara Hariciye 

VekaleU'nın ışlcrinı vckaleıen 

yüri.lııü. Loıan KonfPransı'mı 

delege olarak kaıı ld ı ıgz3'1c 

Sınop'tan yenıden milletvekili 

seçıldi Bu dönemde de bir cıra 

Sıhhıye Vekilligi gorevinı yürüııü. 
ıgı6'daki lzmır suikast girişimının 

ardından sıyaserıen çekilerek 

Parıs'e gıul. l'l3fte Mısır'a geçtı 

1938'de yurda dondu. 

Cevap: 

Bir takım dmillerle beraber e6a6 
olarak milli duyguyu bıhakkın 
duymaya miitevakkıMır. 

Ankara, 18 Mart 1338/1922 
Sinop Meb~ u ve 

Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye 
Vekili 

Doktor Rıza Nur 

•"'""" ~ .... , .... ..... 

Bir ıa~ım ~lkenlerll! bırl•l<lr. esas olarak ulus duyg • nu 
hakkıyla duymaya batiıdır 

t8 Mart J9:J:J 

E 

ı:: 
ı: 
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SiNOP MiLLETVEKiLi 

HAKKI HAMi (ULUKAN) 

BEY 
lı889 Erfelek (Sinop) - 1938l 

lik ve orıao~renımını Sınop ıa 

ıamamladıkıan sonra Konya'ya 

gıderek Hukuk J'vlekıebı'nı bıtırdı 

Nezun olduktan sonra Sinop a 

dondu ve avukat olıırak çalışmaya 

b;ışladı ıqıo'de Sınop' ırın 

nıilleı~ekılı se~·ıldi Ikıncı Grup 

u~esıydı ı<J.ıı ' ıe Mcclıs dışında 

kalırll..ı s.ıın!itın 'ıı yerleşti ve 

burcıd.ı olunıune k;ıdar serbes ı 

Avukat olarak ç.tlışt ı 

Cevap: 

M/lll iMik/al mlicahedemizın 

beyizdar ve 6emeredar o/ma6t tarihin 

rehber ue kanunun bi/ci · ııHi~na 

muta' olma6ma müteuakkıbtır. 

Ankara 

~/ıo/337 

Sinop M ebu&u 

Hakkı Hami 

1 ; ı ,:; •• . . -
,. ~ ~_,,, -:"'/· .C~ ..ı_.x.-ı.,ı... 

(e-i.;;.~~ . .t:; ll: ~ a..ı; ' . L . .... ~ "'' . ·-
.:!.&l l , -:;_;. ;_f; 1 

4..'/...._.,;.. ~, 
~ 

dr-~ 



SiNOP MiLLETVEKiLi 

ŞERiF (AVKAN) BEY 

lı84:; Vize (Kırklareli) - 1925l 

Ilk ve orttıogrenınıını 

Kırklarelı'ncle uınıcımladıktan 

sonra lst<ınbul'a gıdt>rek Mekteh·ı 

Sultani'den mezun oldu ı868'de 

Ma<ırıf Ne1.arctı bunyesınde devlet 

hızmetınc ~ırdı. Prıştıne. Sakız. 

Ankara ve Kastamonu'da Maarıf 

MudiJrlügu yaptı. 1899'da 

eıneklıye nyrıldı. ıgıo'de Sınop'tan 

mlllctvekılı seçildi. Meclis'ın en 
yaşlı uyesı olarak TBMI"' Başkanlık 

Dıvanı oluşuncaya krıdar geçicı 

bıışkanlık görevını uslendı. Bırınci 

Grup tiyesıydı. ı 9ı3'ıe 

nıılletvekılllıtı sona erınce 

Ankara'ya yerleşti 

Cevap: 

ı . .Milli i6tlklalım1cahedemi:.in 
be.viı.dar ve 6emeredar olma6ı 

maaribin ve hı re~ L'e 6anaJıın 

ltayyız~i hu6ule gelme6ine menut ve 

mütevakktbtır. \ilaarit6iz bir kavim 

ademe mahkumdur. Şu halde bi:e 

dü~en. yakı~arı hal Tuba ağacı gibi 

,yukarıdan a~ası değil. a~asıdan 

yukarı bed' ederek büyük. kürük 

vil6 'leri derece6inde um um kurci ve 

ka6abatta muntazam ve ebedi 

devam edecek mektepler. 

medre6eler. darülbünunlar kıi~cid ve 

bu mekdtibc :ükür ve ind6 bilcümle 

etbalin devama mecbur tutulma6ı 

Darü '1-m ualliminlerden çıkacak 

hoca ebendilerden biltakkın i61ibaze 

edilineeye kadar mevcut hocalar. 

imam ve hatipler mümkün oldusu 

mertebe talim ve terbiye edilerek 

kendılerınden it.tibade edilmeM 

çarelerinin dü~ünülme6i elzemdir. 

2.Ülkemızde )eti~meyen mah6ul 
hemen )Ok sibidır. Bunların en ala 
cinJleri nerelerde çıkt}Or, }etı~ı.}or6a 
ziraat edatarı he:teıleri buralarıttı 
öğrenıp men6up oldukları daırelerı 
dahilıne celp ve köJliilerın bunları 
ekme.}e mecbur lututmaları ın~ 

bundan 60nra Ihracata ılıtımam/arı 
etzemdlr. 

3.Anadclu 'nım bazı taratlarında 
hayvanat- ı ehlıye pek ~ena 6urette 
bozulmu~tur. Bunların 16lah - ı 

cin6leri ~arı.·ı a.vndır. Ülkemız:de 
var6a oradan. kabı selmediği veya 
bulunmadığı 6urette memeilik ve 
bildd· ı ecnebiyeden celp ve cem' ıle 
memalikimi:in muhtaç tarabiarına 
tevziı ve lüzumu miktar ha.vvanat 
bulunamadığı takdirde Çukurova ve 
Çibteler çlttllsi gibi mahallerde 
haralar te~kili ile ~uralarda tek6ir- ı 

cin6lerine 6art- ı nakdine-i hımmet 
edilerek ondan 60nra buralardan 
etraba dağıtılma6ı çarelerınin 
dü~ünü1me6t etı.emdır. 

)4i 



ı:: 

ı: 

:§ 

-'.fn Jcın ıhdaJ edılen tıumunelere. 
medellere teı:~ıkarı alat ı ::ıraı • ..,e ve 

araba (araç)lar sibı cdeı·ar- ı 

muhorrıkenın tcdorık ve ıJiohı ııe 
hır clma::Ja ~ımdıfıl.: kaza 

merkezlerınde bunları tom ır ve 

tecdıd lçın o16un danı 'J Jınoolar 

ku~adı elzemdır. 

s . ~atıe l naklı)at ve Jet·kı)atın 

temınlıçuı 6CVahıle ve ana 
hatlarına merbut clnıak u::ere ~o..se 
L'e demıQolları)la nıemôlıkimi.::ın 
Önımcek asırıcı mu~cibi/t bır 6Urette 

ördurulmeJı nrhir mecralarının. 
lımanların tatlıırı ııe bıllıaJJO 

Karadenı:'de Rize. frabzon. SamJun. 
Sınop . Bartın L'c freslllımaıılarına 

:cnsuldak limanı qıbı elıemmı.}et 
l'erılerel.: hal ı inrı:ama ılca ıle 

bunlardan a:amı ıJtıbadelcr temıııı 
rarelcrırıin du~ürıulme6ı ieap eder. 

6. \1cl.:tcp kıtaplannda )afnız 
KaJtamonu. Bclu ormanlarının 
franJa memafıkfndc bulunan umum 
cırmarıfara muadıl oldusunu 
sorme)en ve bu fıalı bllme)en bır 

tert JCimır zanrıederım . O kadar 

C'rmarı memur. ~en memurlarına. 

mubettı~lerırıe t•e kolcularırıa 
rasmen bunlardan kolaJkarı tahta 

t•ucuda setırılcmedısı 40.vlc durJun 
:onguldak könııır ku:vularına 
W:umu olan bır nevi dırekler bile 
Avrupa'dan selı)or. Yakın vakitte 

)akacak odunlarımı;:ı bl/e 

freıısı..stan 'dan selccese benziJor. Bu 
fıal cıdden ncızor ı dıkkale 

alınmalıdır. llerhalde lıuJn- ı 

multatazalan)la bunlardan a.::amı 

ıJtıbadeler zamanı selrnı~tır 

zannında)ını. 

7· \temalıkımız hem bir :ıraat ocası 

ı.ıc hem de mek->ub. sa .. ...r ı meı.:~ut bır 

maadın merıbaıdır. Bunlardan 

hiçbır .)Uretle ıJtı&ade edemı)onı.: ve 

edeme)ecesız de. Cunku evvela 

içimızde maadın mütehaJ~ı.)ı 

nadırdir . .)an(\en bunları i4lt>terek 

6ermayeden de mahrumuz. 

Binaenale.\h mek4ııt maadmı 

ı~letme.)e sayret etmekle berabe,. 

harıçten Jerma)eler celbıne pek 

muhtacı:. Şımdiiık zararına dahı 

ol6a bunların bırçok maadırı · ı saJr·i 
mel.:~ute.\ı de rne}dana çıkaracakları 
na:ar ı dıkkare alıncırak bırer 

müddet i kalıle VC,\a cırzıımuza 

muı.:abık du.)tıısu 6tırette nıedid birer 

muddet ırın ıdare memurları ve 4er 
nıültendı61Crden maadô umı.ım 

memıirin ve müJtahd<•min bizden ve 

billlaMa l61amlardan tedarik 
olunmak gibi ~eraitfe 
bulabllecesimi:: ~irketlere il10le6ıne 

sa.vret etmelıyız. Herhalde :ı_van 

etmez bundan .vınc bız karlı r.ıkarı: . 

8 . Bır iJkeleden dıser ıJkelr)e t'C Jıelc 

lter bır lımandan mcmdtık ı 

ecnebiye.}C e~Ja nakline kııre ı ar: 
ü:erınde memleketimı:dcn daha 
müJaıt bir kıta ta6avvur oluna ma:. 
Halımıze söre vapıırlcır ve L'apur 
kumpan_\aları te.)kılıne kadar 

~ımdilık elde bulunan ka)ıklar ı.·c 
motor/ar ile limanlarıını:ı bırbırıne 

rabt etnıelı. )akın ccncbı 

memalıkine hemen bunlar ıle 
nakli.vat çarelerini bulmalı ve 

daltilden setm/ıp i6kelelere ve 

limanlara .YıSılan lıer netıi e~.va ve 

emtiayı bunlar lle nakl ve ilırar 
ederek ecnebi gemılerı ne mal 

verilmemeJi ve verenler .vol6uz 

addedllerek tediblen sıbı r.cırelcn~ 

teve66Ül ofunmaJı iktiza eder. 

g. Dı.varımızda )etı~me.H•n malıJul 

hiç yoktur. fk6er .)erlerde 

dokumacılık. maransczluk. 
çulhacılık. bakırcılık Janatları da 

oldukça ıleri sıtmı4tır. Bunların bır 

kat dalıa ıJiahı t•e bunlar ıle 
üttetleri bulunma.ran memleketlerde 

de i/t.Ja6ı el:::emdır. 

ı o. Vakti.). le bı.;: ıpliğimizi kcndiınız 

esirir. be: t•e kuma~larımı:ı 
kendımı: dokur. e/bıJenHıı bırıp 

gı)er. ba~örtt11erimızı . tercıcclerımı:ı 

kendımiZ ı•iicuda 5etırır l'f bun/arı 

..senelerce si.tiP ku~anır ııe bıraz 
e6kıme)e )li: tutluktan 6C'nra bozup 

.}orsan .}ü:ü. be~il.: crtiı6ii . oda 

takımı )aparak eniardan bu 

Juretlerle de Jenelerce ı .Hibadeler 

eder ıdik. Paralarımız bo.} le 

la6arrutatla ceplerımlzde. 

serdanlarımı:da, ba~ımızda. 

6andıklarımızda. ülkemızde kalır ıdl. 

Avrupa'nın kalp metalurma 

dadanalıdan beri paralarmuz 
oluklardan bo->aııırcaJına cli.var ı 

eenebl.ve:ve sıdl,vor günden güne 
keJb- i ı&la.5 edıyorıız . Ba~ımı:dcı . 

serdanımızdakı zi.vnetler kalır 
benrusuna tahavvııl etti. fser 

tcnezzülen kaba. 4aba kendı 
dckuduklarımı:ı 4eret addcderek 

ko)ar da bu ıJrabattan va:serer6ek 

)akın vakitte belimi:ı dü::eltır. 

doğrulur. japonlar gıbı )ırnıi otuz 
Jene .::artında bır devlet ve bır 

mıllet-ı muterakkı.)e olarak 

me) dana çıkar ve alem - ı fJiama 
pı~vô olur ve 161amıyet manı ı 
terakki di)enlerln dillerıni ... 

ağızlarına 60kmtı~ oluruz. 

ıı.Merakib- i bahriyenltı tek6ırıne en 

ziyade çalı~acak mılletlc•rden bin de 

biz olmalıyız. Donanmamız 

Sokollular devri gibı cilerne ~an 

vermelidir. 

12.A~aırın t6kdnı bırmcı vazıbemı: 

olmalıdır. 

tJ.Icap eden mahallerde Jıarır. 

pamuk. yün. keten. kendir. kenevır. 

un . ~eker tabnkaları ve desırmcnlerı 

ve kere6te çıkan .)erlerde 4U ve ate~ 

fıı:arları vücuda setiritmek me6aıl· ı 

miihimmenin ba~lıcalarından 

bindir. 



14.1/er bir unıurumu.:da :.ekviıcut. 

hem ahenk etarak ratı~malı. duvel- ı 

nıutecch·ıre ıle ho~ seçuıerek bunlar 
ıle mcrıatıımızı bıhakkırı ternın 

edecek muahedeler akdetmelı ve 

alem- ı l~lamırı ıkazı rarclcmıe 

babnal ı ve ~ı md ıkı revı~ ı hukumetı 

ta cJa6uıdan,\aıu B<ibıalı u6ulunu 
kckundcıı keJtp. Jokııp almalı. 

milterakkı nııllcıtcruı alem ı fJiama 
,\>akı~acak ıuullerı alınarak ~er' i 
~erıbe mutabık ve ahicik ı öatı.\e L'e 

mumey.)ıze 6alııbı bır lıulwmct- ı 

l61anıı:.·e te~kil etmeli,vıı . 

15. ''1/azı r ol cense. eçer 6ulll u öaldh 

i6fer i6cn" belıva.wıca kuvci -.vı 

berrıye. balırı.ve ve lıaval)'emizln 

Ilalımize re6bcin bir 6tm•te ve belki 

de bimıcı derece.}e ıtras ve ibiağını 

ondan sa)rı bo.vnumu.:a borr 
b ıl mclı)ı.:. 

Velha6ıl terakki ı:e tealıml:: ırın 

ecdadımıı erbab ı /ııret ve Jana)ıı 
Iran 'dan bıle sctırltıklerını der ha tır 

ederek tekrar edı.\onım kı balada 
tadad olunan u,wllere ve Jaır 

ilwdn - ı kıram ıle erbabı cciııibwden 

iraekılınacak .}Otlara Jcilık etarak 

bunların Jaha cira -.vı huJul 

bulmalarına e: dıl ü can calı~ır. 

6a:v U ga,HCI cderJek bır ::aman- ı 

kalilde be.vlzclar olacasınıız gün gibi 
ô~lkardır. 

Ak6i takdirde Mazallalıu fecıla 
akamete. zevale. mahv u indırac.\a 
malıküm clduqumuzu /ıirbır 6ıırette 

zihnımızden rıkarmamalıyız ve 

unutmamamız elzcmdır. l~te bu 

biibda blkr ı acızı ve butun 
dü~ımcelerım bunlardan ıbarettır. 

ı6 Şabanü'l -muazzam '3-'0 ve '-' 
Ni.&an 338 
Si n op Mebwu 

Mehmet Şeri& 

:14 Nıson 19~~ 

149 
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SiNOP MillETVEKiLi 

ŞEVKET (PEKER) BEY 

lı88o Sinop - 1916! 

Sinop' ın ıdadıyı biiırdıkten sonra 
,ıdllye orguıunde zcıbıı k.ıııbı 

olrır.ık devlet hızmeııne gırdı 

Boyabat ' ta Sorgu Hakimligi, 

Kastamonu'da Islinar Mahkeıııesı 

tlye yardınıcılıgı yaptıktan sonra 

ısııra ederek memtırı}eıten 

ayrıldı Ruhsiltname alarak 

nvukaılıga başladı ı9ıo 'de 

Sinop' tan milletvekili sC'çllrli 

Bırıncı Grup U)·esıydı. Doneııı 

ıçınde ıstıkiiii Malıkemcsı \i'yclıgi 

gorevınde de bulundu ı9ı3'ıe 

1'1eclıs dışında kalınca 

Kastamonu'ya yerleşerek 

avukatlık} apmayı surdurdu 

Cevap: 

Ka4tamonu ıs NL4an 338 

Birçek ~ene/erden beri gördügümuz 

~elaketler. bulıranların çektiğırniz 

mi/ıen ve me~akktn netice-i tabiiye6i 

olan lnhılatın &ebep ve &alki ancak 

"ce/talet"tır 

Kö.vlenmi:in en ücra kö~elerıne 

varınca)a kadar vatanın her 

kı&mında Jer .ver mektepler açarak. 

tedricen ilerlejerek. tah&il-i 

ibtidaıden ba~la_varak. hı&~iyat-ı 

dini.ve L'C millıye.ve rıayetkdr. baal. 

muktedlr mua/lım/er intihap ederek 

maaribi tamirn ve te~mil. billıaMa 

köJlülerımızl tenvfr ve ir~ad eylemek 

ı~bu nıilllıi~ ve mtihlik maraza kar~ı 

}esdne deva olur. 

Bu 6uretle ılim ve ifban 6alta6ında 

mü/ıım hatve/er atılma}a 

ba~lanıyorken bir ta rattan da halkı 

"mü6tehlik" mevkıinden çıkararak 

"mü&tah6il" va:ı.vetine 6okmak _vani 

elierin lte60p ve menfaatine 

çalı~maktan men' e}lenıek e~bab ve 

ve6aitine acı/en teı•e66td etmek tcap 

eder. 

Şu lıalde kazanılacak mılli ltıtık/al 

miicahedemizln beyizdar ve 

&emeredar olma&t. iki mi.ılıim n1kne 

mutevakkıbtır: bırınci~l "maarib". 

ıkinci&i "ikti&at". 

,\.-femlekette a&a}t~ı. muanıelat-ı 

hem- cıvciri&i. hatta umur·ı dini.ve ve 

~er'iye&i gibi erkcin - ı &airenin lnki~ab 

ve tealit.i emrinde te6iti bedilli olan 

~u iki mühlm rülaıiin tekamiilii. en 
büyük derdimiz bulunan bir 

hükümetin vücuduna arz- ı ibtıkar 

eder. Binaenale)•lı ~ekl- i hükümet 

lıakkındaki bikir ve milta/aamı da 

buraya ilave etmek ı&terlm: 

i&tibdadın perıçe - i zulüm ve 

kalırında zeburı olan, btr zamanlar 

ıs N/son ıg;ı;;ı 



me~rüti idare.ve rağmen siin yü:ii 
görmeyen zavallı millete artık hakk ı 

lıôkimi_vetıııi teı•di etmek. onu kendi 

kendine idare ettırmek bu ı~ı ba~a 

çıkarmak irm katıdır. Bıııaeııale."h 
6alalıl)eti ka6r ve ta/ıdid edi/mı~ 

ba~ta bır ilalite olmak ~artı_vla milli 

bir Mecli6 'e iMınad eden bır 

lı ükumet laz ı m dır. tarz ı ayndır. 

Si nop M ebu6u 

M ehmet Sevket 

.. 
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SiVAS MiLLETVEKili 

MUSTAFA TAKİ 

(DOGRUYOL) EFENDi 

Sıvas Ruşrıyesı'n ı bınrdıkten sonra 

ıBBidc sorgu hnkım ycırdırııcılıgı 

görevıyle dl'vieı hızmctınc gırdı . 

ı89ı'de Hafik sorgu hakını 

ynrdınıcısı oldu. 1994- 1913 

nrasındıı Sıvas Adlıyesi'nde zabıı 

katıbı. başkatıp ve mahkeme uycsı 

olarak görev yaptı. 191•fte Sıvcıs 

Sultanıs ı'ne Ar.ıpça ogrcırnenı 

olarak atandı Bu görevındcy~(·n 

ıgıo'dc Sıvas'ıan mıllervı>kılı 

seçıldı Mcclıs'ın ba~ımsız 

uyelerındcndı 1923'tc Meclts 

dışında kalınca Sıvas ta lınnın 

Haııp Oku lu nda ö~retmcııllge 

atandı Bu gorevını surdururken 

oldu 

Cevap: 

Dün)evi. uhrevi. berd i. ırtimcii her 

6aadetın ancak iMıklal-ı milli ile 

lıaMI olacasını lıer ~erd i millete 

öğretmek iman ettirllnıek l le olabilir. 

Stva6 Mebu6u 
Mu6taba Taki 

·~ 'l~/.vJv:_,,;_ 
<' ··- ı ~ ... ~r ~-.~ s--'&.1,-',.,•? ~ 

-...ı-

..Pı.t~ · • .JJ/ ~ ,_, ' 1 ."'':'~ - "t. ı 
~ ..... , aı- J;ıU- ı .ylı c.C, ı... 

w ı . • / . . ) 
':~ -'!' . .... J.I,ı ~ J.,)~ "" ,ı 
~ _...,,U f'l.ı 

---.:.""""~ .... . . 
~-

D nya ve ahret. bırey w toplumla ll~ıll ht!r mutlututun 
ancıık ulusal ba&ımsız~kla olab I~CI!tin ulusun ht!r bıreyıne 
CArelml!k. lnandırılmakla olnb !ır 

t.y. 



SiVAS MiLLETVEKiLi 

RAsiM (BAŞARA) BEY 

lı884 Sivas - 194ı;l 

Sıvas Sultanısi'nı bıtırdıkıen sonra 

lsıanbul'a gıdcrek Daruırunun'un 

Edebıyat Şubesi'nden mezun oldu 

Bır surc Sıvas Sultanısı'nde 
ogreımenlık yaptıktan sonra 

19ı.ı'ıe Medıs-ı Mebuscın'ırı 

uçııncu dörı('nııne Sıwıs'ıan 

nıılleıvı.>kılı seçıldı 19ıR'rle dcıncııı 

bıtınce Sıvas'a dörıdu ııgo'de 

Sivas'tan mılleıvekllı seçildi. 

Bırıncı Grup uyesıydı 192l'tcn 

1939'a kad;ır aralıksız Sıvas 

mılleıvekıllıgını korudu 1924' ıe 

Ti.ırkıve Iş Bankcısı'nın kuruculctrı 

ımısırıda yer aldı. yonctım kurulu 

uyelı~ını ııslcndı 

Cevap: 

ller terd ı mil/etın vazıbe6ittı bilerek 
kemaliyle itaya azmetme-11ne 

mütevakkıtrır. 

Ankara ı Kcinunıuani 338 
Siva6 Mebwu 
Ra6im 

ı Ocolı:ı9z:ı 

.. 
' ~_;,-,_; .. 

-(~ 



SiVAS MiLLETVEKiLi 

KARA VASIF (I<ARAKOL) 

BEY 
lı87ı Asir (Yemen) - 19l•l 

ıoo.j'ıe Harp Akaderııısl'ııden 

kurnıay yuzbaşı rutbesıvle nıt'zun 

oldu lnıhat ve Terakkı CcmıyNı 'ne 

katıldı 1ı Mart Ayaklanması 

sırasında Istanbul a gclf'n Hareket 

Ordusu· nda gorevlendırlldı 

Trablusgarp ve Balkan Savaşl<~rııı;ı 

k.ıtıldı ı9ı6'da kula~ınd,ıkı 

riliMtsızlıktan öwrı.ı ,ılb,ıy 

riiıbesıne yukselıılerek mctltıl(•n 

ı nıcklıyc avrıldı . Muıarek~'nın 

ılaııınd.ın sonra Karakol 

Cemı~etı 'nın kuruculan arasında 

yt'r aldı Sıvas Korı~resı 'ne Heyet- ı 

Temsılıye uyesı seçildı Meı:lıs-ı 

Nebusan'ın son donemıııe 
Sıvas'ınn nıılletvekilı seçıldı . ı6 

t-ınrt 19.2o'de Meclis-i Mt>busaıı'ı 

hıı~an lngıliz kuvvetlerınce 

ııııuklanarak Mnlıa'va sıirııldü 

ıqıı de serbest kalınca Ankara'ya 

\!Cçerck TBMM'ye katıldı Ikıncı 

Grup'un kurucuları arasında yer 

.ıldı ıq.zfıe Meclıs dışında kaldı 

frmkkıpervcr Cunıhurıyl't 

Fırkası 'nın Istanbul yerel 

or~uWnün kurulmasında etkın rol 

usılendı ı9~6'da lzınır suık.ısı 

gırişimınden dolayı tutuklandı 

lımır ve Ankara'da yapılan 

yargılımması sonucunda heraat 

etıı Istanbul Kızılıoprak' ra bır 

trenın altında kalıp ezılerek oldu. 

Cevap: 

Ankara rs Ni6an 1338 

ı -Bütün te~kilat ve te6i6at. a6rın . 

ilmi. tıukukı. lçtimai telakki.}at ve 

icabatma söre ten6ik ve kuva .vı 

umumiye aynı C6ct6a nazaran levzl 

ve tevzln edllnıeltdir. 

2-ı\fü&takı/ bir lta.vat ve ~ere~Lı bır 

mevcudl,}et- i milliye. ilim ve 

ihti6a6m i.Hıklcil t•e mer'iyet· i 

ahkamı_vla ancak mümkündür. 

Garbm kemalcil ı ılmıye ve 

6ina(\e6inl iktibaöta hatta azami 

bedakartık kabul olunmalı. 

3 İkti6adi ve ıçtimai inkı~abata h tir 

ve genl~ cığırtar acılmalı. 

4-Butün Turk ıllerınin dil . edebiyat. 

tarih birliğini canlandırmalı. 

ikti6adi. ıçtimai ve 6air maddi 

revabıt te6i6i ve her türlü yardımlar 

iba6ı Ile onlara mü6takil varlıklarını 

kazandırma lı. 

ı. 

s Isi m d nyın nın h ıhfelılr. makamına ve bir birter n kar~ 
olan r Vi ba814r nı g6noı t~ml~ ıtıvle desıekıemelı Vf! 

s-/61am aleminın makam -ı hilabete 

ve birbirlerine kar~ı olan revcibıt - ı 

maneviye6ini hulı16 ıle takvıJe ve 

maddi yardımiara tiili 6ahalar 

temlnı ıçin müna6ebetler ve 

imkanlar ihdô:6tna lıimmet edilmeli. 

ller mü6lümanm ~Icin "16/am e61r 

kcılamaz" olmalı . 

Siva6 Mebıuu 

Miralay Va6tt 

ıs Nlso11 J922 



SiVAS MiLLETVEKili 

ZiY AETTİN (BAŞARA) BEY 

lı869 Sivas - 1943l 

Sıvas Ruşuyesı'nı bıtlrd ıkıen sonra 

ı888 de Sıvas Mektupçuluk 

kıılcmınde memur alıırak devlet 

hızrneııne gırdı. ı9oo'de 

n1ilıııf•yyızllğe yükseldi Dahıı 

sonra aşrır mcnıurlugu. kaymakam 

vckıllıgı. Sıvas vılayeı gım~ıesı 

yazarlıgı gıbı gorevierde 

bulunduktan sonra. 19ıı'de Sıvas 

Sarıayı Mekıebı Müdurlu~ü'ne 

a ıandı Bu görevde ıken ıqzo'dc 

Sıvas'tan mıl l eıvekılı seçıldı 

Bırıncı Grup üyesiydi ı9z3'ıen 

olunceye kadar Sıvas'tan 

mılle ıvekılı seçıldı. 

Cevap: 

Millet ve memtekette atakadar 

-.,abancı ve mural kim6elerin desıl

haktki ve mı1Makim va tan eviadının 

i~ba~ına geçme6ine ve bırare ha lkın 

daha ziyade 60yulmama6ına ve 

halktan alınan tekalıtın ma-vaz'un 

lehine 60Jl edilmet.ine 

mii.tevakkıttır. 

Ankara t Haziran 1338 

Siva6 M ebU6u 

Ziyaeddin 

ı /faz rtzn 1922 

c: 

.. 
"' 
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SiVEREK MiLLETVEKili 

ABDÜLGANi (ENSARi) 

BEY 
lı887 Mardin - 1974l 

Ilk ve orıaö~renımını M.ırdın'dt' 

tnmamladıktan sonra ll.ırp 
Oktılu'nun aşıreı sınırına alındı 

ıqo9'da suvan ıegnıen ruıbesıyle 

mezun olarak orduya katıldı 

1911 de usre~ınt>nlıge yukseldı 

Bırıncı Dıınya Savaşı'na kaııldı 

ıqı8 de yuzbaşılıga ~ııkscldı. 

ıqıo'de Siverek'ten mılletvekılı 

seçıldi Bırıncı Grup üyesı~dı 

ı9ıl'ıe Mardın'den yenıden 

nııllehckılı seçıldı 192-t'dc henı 

Meclıs dışında kaldı hem de 

askerlıkten emekliye ayrıldı 

Cevap: 

Sualirıizin cevabını veriyorum: 

"in ten6urullahe .ven.mnıküm" ayet-i 
celile)e ımtı6alen hareket 

ı -Adaletı halka tevzı 

2 -Ve:aibı ehlıne tevdi 

3 -Dü~man propaganda6tna kar~ı 

ebrdd- ı milleli miitemadıyen lr~cid ve 

tenvir 

4 -Dü~man kar~ı6ında hükümet ile 

mıLlet mutteltıd ve müte6anid olarak 

biitıin mevrudi)etleriyle maddi ve 

manevi 6a) etme)e mütevakkıf,tır. 

Ankara 'dan 6 Mart 338 

Siverek Mebu&ıı 

Cn&arizade Abdütgani 

.:... ., . 
(' ' .1:/ ı./~&..-""''!,-. ./ .-. / 

--'.--,.vı:;.ı, .u> ..:-;1 (~ ... ~:.. 

~ #,; ;.u· .;ı~ - 1 

.t'-') :.w ı ;,~_, - (, 
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:Jıl;v)~l.r._.;,4'_~ L..,..,A - -ı. , , 
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; ...:.,;~ ..:J'.. / , .• . ~~-_r:: v_,.._. -ı 

ıl Jl-'_, v..ıv -(~.J~/-~ ,.;>,)_,ı .. -. / 
~ ........,,.. ~ :,..-

"Allah ç n yard m ~er ı 1! yaıd m ~u· {Muha m~ 
Sur • 41 7) v ce l\yetlne uygun hareket 

1 H;ılk, ııdaınt d &ılınak 

2· Gllr~vlcrl urmanl,ırına vcrmfk 

1 Ou~mıuı propagand~~mn k.aı~1 ulusun bıre)ll~nni ~uıelo.ll 
ol.lra~ aydıntatmak 

~ DO~ma~ l<iıış s nda k met e us b rlcşm!ş ve 
dayan~ma ıçı de o br ak b t n var! kia ıyla maddl ve man vT 
bakımiard çııışııaya ba&tıcfır 



SiVEREK MillETVEKiLi 

BEKiR SITKI (OCAK) BEY 

lı88ı Diyarbakır - 1916l 

Nakıb·ul-eşrrıf Hacı Mco;;ııı 

Efendı'nın ogludur Babası ve 

başka mudcrrıslerden oz<>l dersler 

<ı ldıkıan sonrtl f'~ııımını 

ıııedresede sOrdurdu ve ı9o8'de 

mudcrrıslık ıcazeıı aldı Bcıb;ısının 

olunıü üıNtıW onun gorC'vını 

usılendı Medıs-ı Mcbııs,ın'ın son 

dönemıne Sıverck'ren mılleıvekılı 

:>Pçıfdı Mcclıs'ı n çalışnuılcırı n ;ı ara 

vermesi Üll'rıne Ankara'ya 

ı,:eçcrek TBMM'ye karıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı 1923'tc Meclıs 

dışında kcılclı. ll)2ı;'ıe d ı~er dini 

ıınvanlarla bırlıkte "nakıblık" 

unvanı da kaldırılınccıyıı kadar bu 

ıı ııv;ını taşıdı. 

Cevap: 

ı\1ıtıak-ı Milli daıretıınde maktıud 

ola rı terakkı ve tıaadetın ternın-i 

lıutıu/ii meukı-ı tıl.ratıi·i mıllinm 

teyid-i nütıuı ue itibarı irııı ~tmdi.)'E' 

kadar oldtığıı sibı )ine aynı azim ve 

baalıyetle çalı~ma.)a ve hakimıyet·ı 

milli.ve ve kanuııı.ve etıatılarmı 

c/Jıana dertı i ırıtıbah verecek tıurette 

tetııtı ve takvi.)ctıine mılletın biitim 

lhtıyacatınırı rtabı: bir na:ar. yüktıek 
bır vıcdanla mütemadi.ven teemmiıl 

ve takdıre. Afıtıak-ı Mi/lı sa.Ht ve 

neta)icini ~edakorcine takip ve 

temıne. tıi,ya~ıet-ı harıciyemııi hil.sn·ı 

tedvire menatı-i umunıı)e.ve kiı~ll 

kavanln ı.•e nı:amatın tanıını ve 

icra6ına. bütün vetıait i ıcraiyeyı 

m u rakabe-i karn/le allında 

bulundunna)a mütevakkıt,ıır. 

Vatanımızın butun ak6amında ilmı. 

6i,yat.l. iktitıalii. umranı 

ilıtiyaçlarının hakkıyla ternın ve 

hiirrı.vet-ı vicdana hünnet edılmetıi. 

ftbalımıze ciddı tetbi,w. tıartıılmaı 

bır akıde. devam/ı tikr ı 6a'y, e~a61ı 

ı.•atarı muhabbetı ı:erılecek .surette 

maari~ te~kılatınıızın tevtıli ve 

bilha&&a ibtidaı nıekteplerırrıizin 

tek-.ırı re evlad ı vatanı bu e6aj/ara 

hazırlayacak kadınlarımızın eta 

Cetıaz 1 ~er't daire6ınde rlU/' l 

mari~elle techı:ı lıakk u ad/ın laf,zen 

desil ~ıilen takrır ı•e ıdametıı. nututı

ı umumr.vemızirı tektıirı, memleketın 

yoltıuzluktan talllı6i 6011 derece 

~a)an ı temerırııdlr. 

Buna mümcitıı/ daha bır çok etıatıatırı 

la.vık olduğu ehemmiyetle nazar ı 

dıkkare alınmatıı i.stikliil 

mucadelemi;in be)ı:ddr olmcı6ını 

temin edecektır kanaatindeJım. 

Ankara 

23 Niltan 338 
Siverek Mebıuu 

Beki r Sttkı 

-



SiVEREK MiLLETVEKiLi 

MEHMET SlRRI 

(TAYANÇ) BEY 

lı876 Siverek - 192J) 

Sıvcrek Rüşııyesı'ni brttrdrkıerı 

sonra ı896'da Yenışehır 

k;ıymakaınlıgında memur olarak 

devlet lmnıetıne girdi 190o'de 

Sıverek Sandık Emınlı~ı 'ne 

1909'da Bıda}et Mahkeınesı 

Uyelı~ıne. ıqıı 'dc Sıverek Evknr 
Nemurlugu'na atandı Bu 

ııörcvırıdc rken ıtpo'dc Sıverck'ıcn 

milleıveklll seçildi Ikincı Grup 

u~t'Stydı. 19ıo'de nıeınurıyt>twn 

emekliye ayrıldı . 1923'1e Meclıs 

dışında kalınca sıverek'e döndıı 

Cevap: 

Milli i.itildcil mücadelemizin beyl;;dar 

olma61 ınevadd - 1 citiyenin 

ehemmiyette takip ve tatbikme 

miltevakklbtır: 

t-Btrbirlmizt gilzelce anlamak ve 

hil6n 1 mua~erem1zı tenıtn etrnel< 

irın maarıbiıı terakki6ine milteailik 

tcddbirin ittilıcizı 

2-Umıir~ ı ıdarenin pcik ellere tevdii 

ve lıaCka müte6atıi.}en adater tbrcizı 

3-Mtıe66e6cit- ı diniyeye hL:met iba6ı 

4-CvUid ı uaranın 6ebaletten talıli6i 

ve memlekete ııcibl birer uzuv olma6ı 
için ~ehir ve ka6abalarda 6anayt 

mekteplerintn te616i 

s -:ürrcia ikti6aden azami 

bedakarlığın ibzcili 

Ankara 20 Mayw 338 
Siverek M ebwu 

Sırrı 

.. . 

Ulusal b;ıtırn ıılık 'l.lvaşımım lt[l bollull gl!tırlcı olma•ı. 
~tıd;ıkı ko u ların önıımte iı' nm~sme ve uygulanm sına 

ba2hdır• 

ı Bulbir mlzı gOuıce onlam~~ ve ıyi geçlnm~mlZJ sat!~ mak 
ıçın to!irımln ıı~ll~me~Jncı lll~kln Onl•rnlctln ılınrııa\ı 

ı Yönetim l$1Ninln ıcmlı tilere \'t'ıllmeı.i ve h~lka e;,ıl 
adalet gl)~trrılmesl 

3 Din ıwr~mlar na h eı cı: lmesr 

:ıo Mayıs ıg:ı:ı 



SiVEREK MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA lÜTFi (AZER) 

BEY 
lı879 Sirvan (Azerbaycan) - J(H91 

ıqoı'dc Azerbaycan'da Semahı 

Mcdrcscsı'nde ogrenım gordokıen 

sonra lsıanbul'a gıderek Fatıh 

Meclrcsesi'ne devam etti, ı9o7'de 

nıi.ıderrıslık ı cazeıı rıldı Avrrca 

ı9o:;'ıe ögreımen Okulu'ndan 

dıploma aldı . ı907'de 

Azcrb<~ycan'n donerek sıyası 

ırıücadPieye gırlşıı Bı.ı nedenle 

Ruslar tarafından tutuklandı 

Serbest kalınca tekrar lsıanbul'a 

gıttı 1912'de Erganı ldadısı'ne 

o~r<'ımcıı olarcık ııı.ındı. r9ı7'dc 

Urfa Sanayi Mekıebı Müdürü oldu 

Sıvcrck ldadısi'nt:' ıqı8'de 

vckrıleıen, 19ıq'dn asalcıen mudur 

ıwınclı bu görevıııcle ıken ı9zo'de 

SıvNck'ı en mı lle ı ve k ıli seçıldı. 

Ikıncı Grup üyesıydı ı9ı3'ıe 

Meclıs dışında kaldı ı925- 1932 

ıırasınd<ı Bursa'da ogretmenlık 

yuptıktan sonra ımwklıye ayrıldı . 

Emekli olduktan sonra Urfa'ya 

yerleşıı . 

Cevap: 

Vahdet ve idame i meı:cudi.vctimızl 

ternın etmek ii::ere Fahr- ı Kaınat ve 

Hulctci-yı Rô~idin Ctenditerımizın 

zaman - ı 6aadellerlndeki haka)ık. 

altkanı ve ahlak ı 16/amiyeye 

ıeme6tıükle vahdet-ı ~ah6i;ve ı·e 

neııoemızi teda ederek terakkı ve 

mevcudiyet- ı 14/ami_ve.vı temin ve 

/dame edebiliriz. 

\iuvazcne-i düve/iyedekı 

razi.}etimize gelınce ~ark 6ı.va6ctını 

takip etmek ve Ru6/ar ile mc~ru 

an'anat- ı mılli.vemLze hale/ 

gelmernek ~artıyla cıddi ve 6aınlmı 

tcdabüi ve tecaııiızi muahede akdiyle 

dahılı ve haricı rıJôkcirône 

6iya6ctimize nihayet vermeye 

müıevakkıbtır. 

28 Kanunuevvel 338 

Siverek M ebu6u 

Mu6tata Lüft i 

z80cakıgzz 

ı: 

-
359 



TOKAT MiLLETVEKiLi 

HAMDİ 

(MüTEVELLİOGLU) BEY 

lı884 Tokat- 193ıl 

Tokat Riışriyesı'nı bitırdikıcrı 

sonrrı tarını ve ııcnreıle nıeşgul 

oldu ı9ıo'de Tokrıt tan 

rnılleıvckıh seçıldı Ikıncı Grup 

uyesı)dı 1923'ıe Meclıs dışında 

kalınca Tokaı'a dönerek tarım ve 

tıcareıle ılgıtenmeyı surdurdlı. 

Cevap: 

.\liemleketin malen ve ıkti6aden ih)ô 

ve ihlô6ı e6bdbırwı temin-i 
it.tikmcilırıe maarıbteki tedenm ve 

nokt.onl-i tr~kilatımrzın t6ldh ve 

tet.rf- ı ikmcillne U6ttl ! tedrit.i ı61alı 

darü '/ - nı uallinıinlerte ibtidai 

mekteplerirıin tek6iri.}le mecburi 

tafı6il u6ufünıin tamamen tatbıkine 

me6lek ve t.arıat evlerinin kiı~cidına 

varıd<it· ı vakbıyenın medari6 ue 

rnekalibın ilı.\ô ve ılaniil-i in~a6ına 

6artı sibı bir emr i hayr-i aıime 

tal16it.ıne tarz ı idaredeki adem i 

intizamm izale6/ne idôreyi miLletin 

nüı ve kabill.vetıyle kabil-i telfb 

olacak bir ~ek/ i maku/e ircô6ına 

bu n u n için de Te~kilat- ı E'6a6ıye 

Kanunu'nun t.üratle temin- ı 

tatbıkine te~ebbii.iôt-ı umrani)e ve 

ikti6adi.}enin mü6mir ve müeMir bir 

hale Ibrdsına hülcit.a ılmi. ahlaki. 

içtimcii. t.lya61. t.ınai. ve ticari 

~ . 
.,..... 1 •• • 

·~·.1\.4..1-I.J- .... ~ 

terakkiyar ve inki~dbcitımızı temin 

ıçın tcddbir-i lôzıme ıttıhcizına 

mlitevakkıttır. 

28 Haziran 338 

Tokat Mebu6 u 

Ahmet Harndi 



TOKAT MiLLETVEKiLi 

izZET (GENÇ) BEY 

lı86ı; Tokat - ıqzıJ 

Tokat'ta tarını ve ııcaretle meşgul 

oldu Bfr ımı Tokat'ta Beledıye 

Başkanlıgı yaptı ıqıo'de ı okaı'tan 

mılleıvekJIJ seçıldı . Meclıs'ın 

bagımsız uyelerındendı 

M ıllcıvekilllı~ı surerken dönem 

ıçınde öldli . 

Cevap: 

İt.tıklal mücalıede6inin be.vı -dar ve 

t.emeredôr olabilmeM bugün olduğu 

gıbı )arın da elbirlı§i ile ralı~maya 

ve memleketin iktı6adiyat ve 

varidatını tanzim etmeye 

miıtevakkıttır kanaatindeytm. 

20 Ni&an 38 

Tokat MebU6U 

Geneağazade izzet 

zoN/son J ;ı 



ı: 
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TOKAT MiLLETVEKiLi 

MUSTAFA VASFİ (Süsov) 

BEY 
lı876 tokat - •9J41 

Tokat Ruşuyesı'nı bttırdı ı89]'ıe 

gönullu olarak orduya katıldı 

Askerlıkıc başarı ~ostermesı 

ıızerıne ı8~9'da tcgmen, ıqos' ıe 

uste~men . ı9ı1 de yuzbaşılı~a 

yukseldı Balk,ııı Savaşı Vt' Bırıncı 

Dunya S;ıv;ışı 'n,ı katıldı 19ı9'da 

Dokuzuncu Ordu Mufeııışligı'ne 

kcırrır~.ıh kumandanı olarak atandı 

ve 19 Nnyıs rgı9'da Musıara Kemal 

P,ışa 'yl;ı lmllktc Saınsun'a geldı. 

ı9ıo 'de Tokat ' ı,ın ınılletvf'kılı 

seçıldı Bırıncı Grup uyesıydı 

1923 ten olurmine kadar Tokat'tan 

aralıksız ınılletvckılı seçıldı 

Cevap: 

Ankara ı Ni6an 338 

Mütarekenin terda~ında çöküp ve 

ncibtid oldusu zannedılen büyük 

Türk milleti ulvi 6eci)e~inin azinı ve 

~ehameti ve tarihinin hiçbir millette 

na6ip olmayan mebahırı kar~ı6ında 

alnınt göğe kaldırarak b uglinkıi 

biiyük inkılabı vücuda getırmı~tir. 

Bu azım ve kııdreti gööleren bii,'yiik 

milletimizin milcadeLeöinl beyz dd.r 

etme6i için ilmen. ıktı6aden. ir~anen 

terakki ve inki~abı lazımdır. 

Harap ve ölgiin varanın llalii6t en 

büyük gayemızdir. ve6~elam. 

Tokat Mebıuu 

Mu6taıa 

~un v, n m ın~ 



TOKAT MiLLETVEKiLi 

RIFAT (ARKUN) BEY 

lı87.z Tokat- 194>) 

Tok,ıı Ruşııyesı'ni bıtırdlkterı 

:.onrn ı8H9'da Tokat Muhasclw 

Kalt'rnı'nde katıp olarak dt'vlcı 

hizmeııne gırdı 1905 -1916 

Arasında sırasıyla Isparta Amosyrı 
ve Çorum'da tahrırat muduru 

olarak görev yaptı 19ı6'da açı~a 

alınınca TokMa dondu ve 19ı8'de 

fokaı Beledıye Başk,ını st>çıldı 

Tok,ıı tl'nısılusı olarak F.rzıın ırn 

Kongrt•si'ne karıldı ı l)ıo'de 

Tokat'tan mıllctvekıh 5C'\ ı ldı 

Ikinci Grup uyesıydı 1923'ıe 

Mcclıs dışında kalınca Tokaı'a 

dondu 

Cevap: 

Otımanlı lmparatorlusunun devr ı 

inhitatından buçııne kadar seçırdi~i 

tarih ı edı·ar-ı mazı.\eden ıbret 

alacak kabılı,'tetırı mıllette inld~at ve 

tecellıtıı vt• bu k'abili)e/ın inki~atı 

tıııreti_vle parlak netd_vlce iktiran ırın 

millette bôhu~ıııtı re~ııkar,ı ıdare~ıinde 

bulunan mudiranuıda ihtiratıcit ı·e 

munaka~at ı ~ahtıı.ve. t•a:ıte-i 

mill(\e i vatan1ycn1n mütıtel:im 

oldusu hı~ıtıı)at-ı a/1)e)e satebe 

derece6ırtı bulmamal1. 

Zamanın arz 1 ih t ı.vaç eden etıbab ve 

teberruötına gelırıce: 

lnkı löb 1 alılaki, nıaaribin ıamimi. 

memleketin menabi-i tıervetine tıahıp 

otmatıı. ıdlıcitcit ve ıhracatta tevözün 

lıutıule setırılmt61 .. vol/arın 16lahı. 

ue6aıt ı nakl1)enin ıh:ar ue tetıi6i. 

tııhhat 1 umumi.}e. tek~ıir-1 tena6ül. 

ümran-ı memleket e~atılarınm 1fu.ôr1 

·-

19 Hıulrrın 19:1:1 

sıbluezaıt-i içtımai)e ve 

tktı6adı)tden ibarettır. 

19 Haziran 338 
Ankara 

Tokat Mebu&u 

M ehmet R.ıbat 
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TRABZON MiLLETVEKiLi 

ALi ŞÜKRÜ BEY 

lı884 (Beşikdüzü) Trabzon - 19211 

lik ve ortao~enımını 

Beşıkduzü 'nde bırırdıkten sonra 

Istanbul a gıderek ı898 de 

Heybeitada Bahrıye Mektl•bı 'ne 

gırdı ıgoı de Harbıye sınılına 

gp~·ıı ıqo.ı ' ıe ıegnıPn ruıbesıyle 

mezun oldu Kurma} sınıfına 

avrılarak dPnlz kuvH~ılcrıne 

killıldı Hevbeıııunıa okul 

gemısınde guverıt! muhendıslıgı 

eğıtınıı :ıldı ıcıos' ıe usıegmen, 

ıgır'dc yuzbaşılıga yukseldı Çeşıtlı 

gemılerde oncc scyır subay 

yardımcısı sonra scyır subayı 

olrırak gorev yaptı Denız 

Muzesı'nde gorcvll ıken ı9q ı e 

askerlıkten ısııfa ettı Medıs-ı 

Mebusan'ın son donenııne 

Trabzon dan mıllehekılı seçildı . 

t-leclıs' ın çalışmalarına ara 

vermesi uzerıne Ankara ya 

geçerek TBMM'ye kaııldı Ikıncı 

Grup uyesıydı ı923'te Ikıncı 

Grup un yayın organı olan Tan 

gazetesını çıkardı ve başyazarlı~ını 

üsılendı Mllleıvekilligı sürerken 

muhafız Mufrezesı Komutanı 

Osman Ma ve adamlarınca 

ôldurüldiı 

Cevap: 

İ6tiklcil m ücaltedemi.:irı bCJlzdar 

olma6ı. halkta llı66ıyat- ı dınüenın 

tenmi.)e ve takvı.\e6iııe 
mütevakkıttır. Çiınkü be)izdar 

6emereler. ancak ve anrak temiz 
ytireklenn ve ~azıletkôr ruhiann 
me6ai6ınden do5abilır. 

Sabı)et ve ~a::ıletın temelı ı6e. dının 
pel.: ulvi olan ıllıamaı - ı kud6ı.H?6ıdır. 

Tarih·i ôlemın saltıbelerıne ~öylece 
bir göz ge::dırilecek olur6a birçok 
milletlerin. hiMiyat- ı dıniyelerme 

dnz olan zaab ve iıılıltat yilzündetı 
.Ya tamamiyle lnkıraza veyalıuı 
etıarere giri~tar oldukları görillüı·. 

Hulci6a. cemı.)et makiııe6inin düzgün 
ve pürü:::6üz bir ~ekilde i~leme6ini 
temin eden yegane ve e6a6 va6ıta 

halkın rabıto- ı dinlye6ıdir. 

Ankara: 27 Te~rlnievvel 37 
Trabzon mebu.su 
Ali Şükrü 
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TRABZON MiLLETVEKiLi 

CELALETTiN (A YKAR) 

BEY 
lı867 Tra bzon - 1929! 

ı879'da Trabzon'da ruştıyeyı 

bııırdlkıen sonra medrcs<'de 

ögren ım gördü. Franstı vt• Mısır'il 

gid<>rek Franc;ızca ve Ar.ıpça 'sıııı 

gelışıırdı Baba meslegı olan 

ııc;ıreıle u~raşıı Bırıncı Dunya 

Sava~ı sırasında Trabzon'un Ruslar 

ıaraftnd;ın ışgali uzerine Scırnsun'a 

gllli ve Samsun ldadlsı 'ndc 

Fransızca b~reınıenli!ı yapmaya 

başladı . 19ı7'de Amasya ldadisl'ııe 

aıandı ıqı8'de ogreımenlıkıen 

ısııfa ederek Trabzon 'dakı tıcarı 

işlennın b;ışına döndü ıgıı 'de bır 

ara seçim sonucunda Trabzon'dan 

rnılleıvekılı seçıldi. Meclıs ' in 

ba~ımsız Liyelerindendi 1923'te 

Meclıs dışında kalınca Trııbzon'a 

döndu ve tıcareı le meşgul olmayı 

sürdurdu . Bu arada ı927'den 

ölünceye kadar Ticaret 

Mekrebı'nde ögreımenlik y;ıpıı . 

Aılesı sonradan Aykar soyadını 

almıştır 

Cevap: 

Milli i6tiklul mücahedemızın beyyaz 

ve 6emeredar olma<H ilc ~eye 

müteuakkı~ gönü·üm. 

ArM-i 6ebatta i ttihat. ı6tikamet. 

tf'avurı . 

Aynı zamanda. t6tıklalin ancak. her 

türlü te.vzln, her türlü terakkinin 

meukutimaleyhı olan maaritle 

mtitetevvlc olabi/ecesi de 

hatırlardan kati_-..en dür 

hltulmamalıdır. 

Ve min Allahu ·t-tevbık. 

t NL6an 1338 

Trabzon Mebu6u 

Celalettin 

..... ,. 
-~v"~ c)/ .. ,.,~ J~""' -l· 

: (.-:-),; _;., :.:. b' ,;.i· 
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TRABZON MiLLETVEKili 

HAFIZ MEHMET (ENGiN) 

BEY 
lı874 Sürmene (Trabzon) - 1926) 

ll k ve ortab~renı mını Siırıııene de 

ı.ırnamladıktan sonra l:;tmıbul'a 

gıderek Hukuk t-1ekıebı' nı bııırdı 

Yurdun çeşıtlı yerlerınde hakınılık 

yaptı Samsun Bıdayet Mahkemcsı 

Ceza Hakımı ıken ı9ız'dı> Meclıs· ı 

l"lebusan'ın ikıncı dönernınc 

Trabzon'dan mılletv('kilı seçıldl 

ıqı.j'ıe liçüncı.i dorıenıde ıekrnr 

rrabzon mılletvekill oldu. ıqı8'cle 

Meclıs dağılınca Trabzon'a giderek 

avukatlık yapmaya başladı ı 8 

Eylulı9zo de Baku'de toplanan 

Dogu Halkları Kurultayı'na 

Anadolu delegesı ol;ır.ık knııldı 

Bır ara seçım sonucunda ıqzı 'de 

Trabzon'dan nıılletvı>kılı sc~·ıldı 

t-ıeclis'ın ba~ımsıı i.ıyelerındendı 

ı9z3'ıc Meclis dışında k;ıldı ve 

lswnbul'a yerleşerek avukatlık 

yapmayı sürdürdu ı9z6'da 

lzınır'dekı suıkası gırışımıyle ılgılı 

olarak tutuklandı . Ankara lstıklal 

Mahkemesı'nde yapılan 

yargılanması sonucunda suçlu 

bulunarak ölüm cezasına 

çarpıırıldı . Asılarak idam edi ldt. 

Cevap: 

Ölmek lrln değil .Ya~amak için 

mahltH: Lntıanlardan müte~ekki l 

olan milletimizin atırın ltıtilzam 

e;ylediğl ifıtı.vacat ı lıayatiyetıini 

kendi menabitnden temin edecek 

vetıaitin ilızar ve tatbikine 

mütevakkıttır. 

Ankara r Mayt4 338 

Trabzon Mebu6u 

Habız M ehmet 

ı Moyıs 19:1:1 



TRABZON MiLLETVEKili 

HASAN (SAKA) BEY 

lı886 Trabzon - 196ol 

Trabzon'da Ruştı}e yı bttırdıkıen 
sonra Istanbul a gıdcrek Mercan 
ldadısı'nden mezun oldu 19o8'de 
Mulkıye Mrktebı'nı bıtırdı Aynı yıl 

Dıvan-ı Muhasebat ta memur 
olarak de\ le ı hızmetıne gırdı 
ıgo9'da açılan bır sınavı 

kazanarak Fransa ya gonderıldi ve 
ıl)ız'de Pıırıs Sıyıısııl Bılgıler Okulu 
Dıploması Şubesı'nı bııırdı Ulkeye 
domırıce eskı gorcvının başına 

geçıı. ıgıı;'te M;ılıye Neuıretı ııdc• 

Vıırıuaı Uınunı Mııdurlu~ıı'rıdP 

rnuıneyyız oldu rıJ16'cla Eskışehıı 

Bolgl'sı lktı-:aı Mudurlugune 
aıandı ı8r8'de Istanbul'daki 
Mulkıye Mckıebı'nde ıktısaı 

derslerı vermeye başladı Medıs-ı 
Mebusan'ın son dönemıne 
Trabzon'dan mılleıvekılı scçıldı 
Medıs ın çalışmalarına ara vermesı 
uzerıne Ankara'ya geçerek 
TBMM') e katıldı Bırincı Grup 
uyesıydı Donem ıçınde Maliye ve 
lkıısat Vekıllıklerını usılendı 
Loz,ın Barış göruşmclcrınc kmılan 

heyene görev aldı ıgzfıen ıqs.fe 

kadar Trabzon'dilll tıralıksız 
mılleıvckılı seçı ld ı Bu sun• ıçınde 
l kııs.ıt, Tıcaret, Mıı lıyc, Dış ı şlt>rı 

Bak;ıniı~ı . 1947- 1949 ıırasında da 
Ba~bakıınlık görevltorınde 

bulundu. TBMM Başk,ın vekıllıgırıl.' 

de seçıfdı 193fı- ı941 arasında. 

mılleıvekıllı~ını korumak 
suret ıyle. Arıkara'ya taşınan 

Sıyasal Bılgı ler Okulu'nda 

profcsorluk ynptı •9so~'ıcn sonra 
styascııen çekildı 

Cevap: 

PARJ\VA 

Trabzon Mebu.su Maliye Vekili 

Ha6an Hü.snü 

s Mart 38 Ankara 
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TRABZON MiLLETVEKiLi 

HüSREV (GEREDE) BEY 

lı88ı; Edirne- ıC}6zl 

ı9o}"te Harp Okulu'nu pıyade 

te~men rutbesıyle biıırerek 

kurmay sınıfına ayrıldı ı9o8'de 

Harp Akademısı 'nden kurmay 

yuzbaşı rutbesıyle mezun oldu 

Balkan Savaşı ve Bırıncı Dunya 

Savaşı'na katıldı ı9ı8'de 

Mutareke nın ılanından sonra 

Genel Karargah Kurmayına atandı 

ıqı9'da Mustafa Kemal Paşa'nın 

başında oldu!ıu Dokuzuncu Ordu 

Mufeııışlıgı kurmayında 

görevlendırildi ı9 Mayıs 19ı9'da 

Mustafa Kemal Paşa'yla bırlikte 

Samsun'a gıttı Erzurum ve Sivas 

Kongrelerine katıldı Meclis-i 

Mt'busan ın son donemıne 

Trabzon'dan mılletvekıli seçıldı . 

Meclis'ın çalışmalarına ara 

vermesı uzerıne Ankara ya 

geçerek TBMM'ye katıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı . 1923'te Urfa'dan 

tekrar mılleıvekılı seçıldı 1924'te 

Budapeşte Elçıli~ıne atanınca 

mılletvekılligınden ısııfa ettı 

ı9ı6'da Sofya Elçılısı olarak 

gôrevlendirildi 1930'da Tahran 

Buyukelçısi oldu ı934'te 

buyukelçılikten ıstıfa ederek 

yurda döndu 193c;'ıe Sivas'tan 

mılletvekılı seçildı. ı936'da Tokyo, 

ı939'da Berlın, 194ı'de Rıo de 

janeiro Buyukelçisı oldu. 

Cevap: 

Ben bu t.uallnizden ~unu anlıyorum: 

Amal-i milli.ve dahilinde nail -i 6UIIı 
olduktan tıonra Türki_venıi::in 
beyizdar bir memleket. milletimizin 
nıe.nıt bir millet olarak payidar 

olmatıı ne.ve mütevakkıbtır? 

Mütebekkirlerımizl Tanzimat 
devrınden beri dü~ündüren. 

mü~takdn- ı teceddilde 6alti&elerce 
)azı yazdıran bu ~ümıiUü ötıalinize 
aklımın yettısı kadar bakat kıöaca 
~ırb t6atıları dizrnek öuretiyle cevap 
vereceğim. 

Fikrimce bu meöeleyi maddi ve 
marıevı (vanı terbiyevi) olarak ikiye 

a.vırmak lazım. 

Birineilli iMıkldline a~ık ceıri 
(radikal) kuvvetli bir hükümetin 

memleketimize 60kacağı Avrupa. 

Amerika 6ermaye6i. 6anatı ve 
umranıdır ki bu: hazaini bol. 6aha6ı 
geni~. inöanı az zavallı bakir 

memleketimizin ~iddetle mü~tak 
olduğu maddi ve acil bır yardınıdır. 

Cihan ltarbinin ve RıMya inkılabının 

netice-ı ıktiöadiyetıı kı - uzun ve hem 
de pek uzurı miiddet ıçin- Rutıya ve 

Romanya '.vı. hatta belki Amerlka '.vı 

bile dünya zalıire ambarlığından 
uzakla~tırmı~. bu be)izdar i6tikbali 
vatanımıza vaad etnıi~tir. 

Binaenaleylı ~oöelerimizin. 

~imendiberlerımızin. llmanlarımıznı. 

hatta ticaret bilomuzun lıÜratle 
.vaptırılmaöı. ziraatimizin en .veni 
utıullere glrmeöi lüzumu umran ve 
terakki planımızın bence birinci 
madde6ini te~kil etmelidir. (Btı 
me)anda memleket hıbzı6lıthhalıı. 

öıtma. brensi mücadelelıl. kCJy. 
kaöaba in~alıı. icap eden 
bataklıkların hırutulmalıı. ırııa. ılıka 

gibi öıhltat ve umranla alakadar 
hayati me6aiL de bu madde.ve 
dahildir.) 

Ul~ va kon n tanıvanlar. onun g<'rçelu hunun çlncı 
gorenler, TOrk n yen ı ~can arııasına. ıler ecneye k~ı ı 
c!otuştan geıtn bOyUk yett'll'j!lne hayran faKti bug'. kU 



Manevı yanı terbi.veııi kıllma gelince; 
maddi ellbabla mazhar- ı umrcin ve 

re&cıh olarak olan milleti pa)ıdcir ve 
llemeredôr kılarak ancak bu 

kı&ırndır. 

Milleti yakından tanıyanlar. onun 

ruh- ı haklki6iııe nilbuz edenler 
Tilrk'ün ,yeniliğe olan te~nellnıe, 
terakkiye kar~ı bii._yii.k i6tidad- ı 

bıtriMne ltayran ve &akat busünku 
derekeliine de teeMüb-lıandırlar. 

Burada geçmı~ me&uli.vetlerı aramak 

&ualinlzin ltm·icinde olduğundan bu 
bdbda bir ~ey yazmı.varağım. 

Türk ananatının. bünye i 
irtimaiyellinin hatta İliLarniyet ile 
beraber gırmi~ bazı Arap adalının 

terakki. irban, temeddün JOIIannda 
llerlememize engel oldugunu tıe 

olacağını zan ve tevelllıüm edenler 

mana yı hakıkıyle hallwnızın 
kablft.vet-f bıtriye6inın ccihlli 
olanlardır. 

, ... , 

ulçalmışlıtına da Uz lmekt d rl•r Buracl geçml$ 
sm~ m ululdan aramı~. sorunı;zun dr$ nd kald nd ~bı 
!<onuda bır şey yazmayatalım 

TOr~ geleoelder nın. toplumsal yapısının, h Ila 1 1 mlıkla 
bırl kle gırmlş bazı Arap görenekler nın .rleme. k ııor 
e J ı me. uygarla$ml yoltannd yur ıııem zt ngel oldutunır 
~ olacatın sananlar ve bundan ku$kulananlar. geıç~k 
arılanııyı halk mızın doguşı.ın ycteneA 1 tanımayanlanlır 

Topr.1tın klıil: ~~tm'?• asıl kıtlt!!.ı 11 rınK lar olım ulu~umuza 
maQ~vT e&•t ımdl' vcrill'cek b~sırı, lk o~r~n mdc kapSanmış 
olmalıdır Bunun ç n koy ııtretıncnler aılelcrıvle b rllkıe 
geçımieri hDkOmcıçeo satı.nmak ko~uluyla serekli nt lıkiNI 
Ut~ıyan klşı er arasınd8rı s•'Ç im !ıdır 

Oıta ve yilksek 6tren min amaçları l$r., AngiO"Sakson 
vııntemı, yarıt birçok kuramsal bıl&lılc" çok. gen~lıll y~şam 
ı.ava~ımına tek ba~ına g l s gerecek b ı durumda po ıtik 
v•tı~tlrmeye yi!nellk olmal dır (Bu arad, bın clllk, boks. 

Toprasın kök ~ıalmı~ . kütle-i atıliye&i 

ziirrd olan milletimize manevi 
terbi.vede verilecek gıda ibtıdaı 
tah6ilde milndemlç olmalıdır. Bunun 
için köy hocaları ailelerı ile 

ikametlerı lrükilmetçe temin edilmek 

6uretlyle ev6ab- ı tazirneyi haız 
zeuattan inti/tap edılmelidir. 

Tali ve ali tahllllin alacası i6tikamet 
ille Aııglo-llak&on tarzı .vani birçok 

nazari malılmation zi.vade senetisi 
mürodele i ha.vata tek ba~ma göğii6 
gerecek bir halde arneli ;yetl~tırmeye 
matııb olmalıdır. (Bu nıeyanda 

binıcılık. bok6. butbol. kı~ 
memleketlerinde ökf. süre~ . .)üzmek. 
ni(ıancılık ... ith. gibi en yeni 
6porlarla Türk gencin ı vaktıyle Allya 

6teplermden kopup ta(ıan ta 
Alman.va içerlerıne kadar kılıç llalcm 

kavi ecdadının siirbüz netılı haline 
yük6ellilmelldirJ 

Din ve ananelerine merbut ve pek 
60dtk olan japonların harikulade 

ıuıbol,l<ı$ yöreler nde kayal<.ııurtoş yUzmek, n{$an ıl k. vb 
gıbi n ~~n sporl ıla, mıden AsYD bo1k rlaıından kop p 
taşan, ıa Alman va lçtar n kadar kılıç salan ı:: Oç u ıaı rınıo 
g ıbUı kuş af: ı du ı mu na yll~lt lmalld r } 

Don vıı srlenckler ne ba~lı ve pek sadık olan 1 pon urın 
olatıınustO hııla ılerleme ve uygarlaşmalarını An&lo Sııksorı 
C!f; timone borçlu oldugunu göz bnDnde ıuımak. onlaı gıbl 
l~erıde de ç lrşnıak ve dışarıya. Amerika ve Avr~pa·ya 
eğ timlerıni ı.am mLımalaıı Iç n pek çok ö&rencl Mdt'fnıek. 
h ç Kıışkusuı bu eı:ııım yılntemınln önemli w~ tsasu bit 
b!ltamon ofuşıurmalıdır 

Bu ar ad dın etıtımınlırnutıutunıu sanmav n içinde 
bulundulumuz ~atın ıarıh. ulusların va~ mında dınln. hatta 
ulusallıtın h• le arı k etk n bır rol ovnarnadıtıııı 
göstermektedir. Dolarısıyla b n gerek donsı!l ve hatta 
[gNtksel ulusal egltıme saıı ahlak ve kışılık gör $ 
aç larından buyU~ önem verenlerdenını 

lleri terakkı ve temeddtlnlermın 

Anslo·l~Ok6on ıerbi}e6ıne med.wn 
olduğunu soz ömmde tulmak onlar 

gibi dahilde de çalı~mak ve harice 
Amerıka ve Aıorupa}a ikmal · ı tah6il 
pek cok talebe sonderrnek ~uplteöız 
ki bu terb(\eı•i u&ulün miihim ı:e 

Naölı bır kı6mını te~kıl etmelıdir. 

Bu meyanda terbiye-i dinı)eyi 
unuttuğıımu zanneımeywı:. A~r ı 

hazır tarihi bi!e ha:ı:at-t üme rnde 
dinin. hatta milliyetın bile artık f,aal 

bır rol o.vııamadısıııı 5ÖMermel<tedır. 

Binaenale_vh bt>n sere/.: dlnı ve hatta 
mil/ı terbıye}e Mrb ahlakı ve 6ecıyevı 
nı kat- ı n azardan bii) ii k ehemmiyet 
verenlerdenım . 

Manevı terboe kıllmında ancak bu 
iki amii · i ruhinin a&rın ihtiyaçlarına 
göre 6evk ve imale6mden ~ayda 

beklemekte;ı,ım . BilhaMıa dını tedrill 
lle mıwazzab olarak m ürebatler ve 
halk vaı:larının , ilmi din 
münte&ibinin OJ n en a&ker. doktc r. 
mültendı6 . muallim gibi ancak 

tah6il - i talileritti ikmalden 6onra 
inti6ab · ı melllek etmi~ zevattarı 
olma6ı ve medari6imtziıı ller türliı 
tereddıden kurtarılmı(ı. /61amı.vetın 

~erebıne layık bir mertebe.ve 
yük&eltilmi~ bır ~ekle ibrağırıı bu 
me&ele ile pek 6tkı alakadar ve 

ha}ati, acil bir i~ olarak telakki 
etmekteyim. 

i~te Necm ettin Be;vim, 6ize 
Ankara'nın buhranlı. yorucu 

zamanları aı·a6mda ale/acele 
yazdığım birkaç 6atır. bilmem bu 
peri4an ~ikrimin 6116ilelliz ~u yazıları 

.sizin arzunuzu latmin edebilecekler 
mi? emmim ki hayır. fakat hır 

olmaz&a milli duygulcırımızın. 

dileklerımızin &amimi bırkoc 

intlbamı ol&un gö&terecektir. 

Ankara 9 Şubat 338 
Trabzon Mebu6u 
Hwrev 

V. 

-
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TRABZON MiLLETVEKiLi 

HAMOi (ÜLKÜMEN) BEY 

lı888 Serez (Yunanista n) - 1969! 

lik ve orıaogrerıtınını Tr.ıbzon 'dn 

tam.ınıladıkınrı sorırcı Frnnsn rıı 

gıclerek Sorbonnc Unıversııesı nde 

hukuk o~renımı ~ördu Yurda 

dönelukten sonra gazetecılıklc 

u~raştı ve çeşıtlı gazere ve 
dergıterde yazılar yazdı ı9ıı de 

bır ara seçım sonucunda 
Trabzon'dan mılleıvckılı seçıldı 
Bırıncı Grup uyeslydl Dönem 

ı~ ı nde Isııki ni Mahk<'mesı uy<·lı~ı 
de yaptı ı9zfıerı 1943 e kad.ır 
Trabzon dan aralıksız mılletvckılı 
seçıldı ı943'te Mcclıs dışında 

kalınca lsıanbul'a yerleştı Bır 

yandan yazarlık yaparken bır 
yandan da Istanbul ve Uşcık' ta 

açugı ıkı özel okultın ) öncııcılıgını 

i.lstlendı 

Cevap: 

Aziz karde~im Necmettin Sahir. 

Sualın retındırama cet·abın kı6a 

otma.\ ını ıMedıslne sere pek sürtuk 
rel.:meden dı.)ecesım kı: 

MılliyeıriW: e6a6 dü6tu rum uz 
olmalı. milletin bıkır ue yurdun 

retah uuıye6ini ;viikdeltmek iızere 
sarp medeniyetını Türklügümü.::e 
a61a .:arar etme_\ecek ~ekilde

benim6emeli ve halkımua 

hazmettırnıclı.) ı: . 

23 Ni6an '337 
Trabzon mebu6u 
Nebu ade Ahmet Harndi 

Soru uz çel n, a ayan n lur.a o mas ınıısteel i ne &öre pd< 
&(ıç k çekm den dıyecet m ll 

Ulur.ıılıılık temellllı.emız olmalı, ulusun nk r w yurdu~ ı el.1tı 
dOzt>yln v ~St lt meir. ıı ıer~ balı uygarlıtım ı UrkluChmUze 
asla zarar vermavecek biç mde ben msemeti VI! hdlkımrza 
sındırtme 

ZJ Nlstın 19 :ZJ 



TRABZON MiLLETVEKiLi 

RECAi (BAYKAL) BEY 

lı886 Ordu - •9n l 

Ordu'da Ruşıiye'yi bıtirdiktt>n 

sonra lstanbul'a gıderek 

Heybeliada Bahrıye Mekıebi'ne 

girdı ı903'te harbiye sınıfına 

geçıı ı9o5'te ıegmen rOıbesıyle 

guverte muhendısı oldu ve denız 

kuvvetlerıne katıldı HeybetnOma 

okul gemısınde egıum aldıktan 

sonra ı9o9'da Mesudıye zırhlısına 

atandı. ı9ıı'de Ingiltere'de ınşa 

edilmekte olan Reşadiye 

zırhlısında görevlendlrildı tc.)IJ'te 

yuzbaşılıga yukseldı Bırıncı Dunya 

Savaşı çıkınca lngılızlerın gemıye 

el koyması uzerıne yurda dondu 

Deniz Yenı Erat Okulu nda 

görevlendırildi. Muıarekenın ılanı 

i.ızerıne Anadolu'ya geçti ve 

Ordu'da Milli Mucadele'nın 

örgütlenmesine ön ayak oldu 

192o'de Trabzon'dan milletvekilı 

seçıldı Bırıncı Grup uyesıydı 

ı923'ten olunceye kadar Ordu'dan 

milletvekıli seçıldı. Bu arada 

ı926'da bınbaşı ruıbesıyle 

ordudan emeklıye ayrıldı 

Cevap: 

Kazanılacak o/an mıllı i6tiklcil 

mücalıedemı:ın bc)i:dcir ve 

.semercdcir o/ma.sı üç ~e.ve 
mütevakkıbtır. Napo/yon'un evvela 

para . .sani.ven para. 6ali6en yine 

para dediği evve/a va:i,yet-i 

mal(vemı:i nıemleketimi::in ı:a::ıyet- i 

cograbı.sıne söre ılctı.sadı. ticari. zirai 
ve topraklarıınııda somiilü kalan 

tabıı .servet/erden ı.stıtade çarelerıne 

teve.s.sitl olunarak para redarık 

edılmelı t•e ha_vat ı ıktıt.at 

Jiik.selmelıdır. 

Bunun için devletin bir a6ırdan 
be1·ı devam r.degelen zaatı ve 

aczini. yani idare makıne.sinin 

benatıklarını ortadan kaldırıp 

hakıki ue a6rı bır ıdare 

makine-si tanzim etmek hu.su.suna 
biltun meucudo et ımııle 

çalı~malıyız. 

Sani)en bütun diin,va bllmeli ve 

anla malıdır kı maneviyat, alticik ve 

Bunun fe ın kadınl~ı ıınız tld •çlnUO olmak üıere ulusun 

.sec(\e itibarıyla dun_vanın en yuk.ıek 

bır nıılletl Tiırk mılletldlr. 

Bunun irin kadınlarımız da dahıl 

oldugu halde mılletın ıem:ır ı 

ebkarına. terbi- ı 6eVIJe.}ıne çareler 

bulup bütiin halkı nılll . dinı . ahlala. 

mılli. ırtımaı 6eciye 6ahibi kı/mcık 

lazımdır. 

Bu hu~ut.ta memlekettmızın en 

tedakar. en tecrübe-dide bır ıumre- ı 

mutetekkirinı bu alı vazi~cyı denıhde 

ederek cıddi ve ce:rı bır 6ıırettc 

a6rilıge. teaJoe dosru buyuk hatve/er 

lle yiirü_verek ciöm - ı mı Ileti 

uyandırmal ıdır. 

Ilim ve n"ban her tcmıfıta _viik.selmelı, 

yuk6elmek ıçın mekteplerımlz 

teceddüt etmeli. ~;eci.)e 6ahıbı ahlak 

ıle mutta.sıt genç münevt•erlerımlze 

varınca.}a kadar kc.vlere dc.gru 

_vayılmalıdır. 

Hulô6a cı.sm - i mılletı bır 6Cbine)e 

te~blh edecek olur ı6ek hukılmeı 

~ 

ta; .. ~- 'i-'~~ -.,.-• ·--:;......, 
. - ~Ol.,;, .,.., , Ctu' ~ ,. 
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mezkıir ~etinenin kaptan ve 
makını~tlik ı·azı~elerını derulıde 

etmı-> olacaktır ki. ~astam bir 

tekrıe. )fnt makıne ilc mucelthez 

bir JeNnentn cihet-i &ey ri malum 

c/an bır maltalle nıuvaöalatı irın 

rota&ını harita ii:erinde güzel te6bil 

crmı~ te<-rübe-dide muktedır 

kapıarıları rı talıt-ı ku ma ııda6ı nda 

idare/i makiniMler ı~ ba->ında olduğu 

halde )Oluna derarn eder ıken e&na

.\1 Je) rinde te&adüt edecesi en 

muthi~ ~ırtmalara bılc sö5ii6 

sererek :.cluna devam eder. Gü:el 
l.:ömüre malik oldukça &tırat de 

ka:anır ve ergeç mahall-i 
mak&uduna vd&ıL olur. 

flı•erir ki kapcanlarımız malumatlı. 

mıitc~ebbi6. azimkar. metın 

Cl6ll1llar. Muı:aöalat sunu hıç 

~upheJız memleketimizi be)izdar ve 

&emeredar e.vlediği bir ,gün ciacaktır 
ki i~te o gün kazanılacak olan milli 

i&lildal mücalıedemizin en büyük bır 

r.utla~cat en muthfl tınınalara b le gGIOs sererek voluna 
dl'Vam eder Güz~l kömOrO oldukça hız d:ı ıuızanır ve rrgeç 
amil lanaıı yere vıırır 

flvcıır ki, kapt.ınlarımız bılglıl, glıl$ımd, ~a ~rh ~e ntlam 
oısunlıır V arı~ gü nO hıç kuşkusuz memleketımı bolluk 
gtl•ılcl ve Vl'llml ~yledf!i bır ı:On olacaktır kl ı $1 o ı:an 
kazanılııcak olan Ulusal Bıı! msızlık S~vaşımımızın en btlVO~ 
bn zafeı !l{ln olacaktır. Oileılm 

9 Man J9:z2 

;:aber günii claC'aktır. Temenni 

e)lerım. 

9/Mart/338 Ankara 
Trabzon Mebu&u Recai 



URFA MillETVEKiLi 

ALi SAiB (URSAVAŞ) BEY 

lı887 Revandiz Clrak)- 19J!)I 

Bııbasmın gorev yapııgı Bn~dilt'trı 
RLiş1iye ve Askeri lcladi'yl 
l>ıtırdikten sonra lstıınbul'rı gıden~k 
Harp Okulu'na gırdı ıqo8 'dc suvaıı 

teğmen ruıbesıyle mezun oldu •e 
ordu htzmetıne gırdı TraiJiıısgurp 

ve Balkan Savaşları'na katıldı 
ıgı3'tc Jandarma sınıfımı geçıı ve 
Beyruıjcındarma Alayı'ııa atandı 

Bırınci Dünya Savaşı sınısırıda 
llall'p ve Dırizur 'da jnndıırnıa böluk 
ve alfly kunıanclmılığı yııpıı 
Muıarekeden sonra Osmanıye 
yorcsıncle jandarma 
Kurnandanlığına atandı 19ıc)'da 

once Kozarı sonra Urfa jandıırın;ı 
Kurnandanı oldu Yonc•dckı Fransız 

guçlerıyle savaşarak Urfa'nın 

kurıulu~unu sağladı ı9.zo'de 

Urfa'dan ınılleıvekılı seçildı . B ırın< ı 
Grup üyesiydi Dönem ıçın<k' 
lsllklfıl Mahkemesi Oyeliğl dP yaptı 
ıgı]'ıe Kozan'dan mıllctveklll 
seçıldı ıgıı;'re Şeyh Saıı 

Ayaklanması'ndan sonrn kurulan 
Şark btıklal Mahkemesı 'm· uye 
SC'çıldı , daha sonra Mahkeme'nın 
bnşkanlıgıııı ustlendı ıgz6'da 

askerlıkten emeklıye ayrıldı 

ı9.27'<k-n ölümline kııdar Urfcı'drın 
anılıksız mıllervekıli seçılclı Bıı 

arada 193~'te Atatürk' e sulkast 
planlayan kişilerle işbırll~ı ıçınde 
oldugu suçlamasıyla krırşıla~ı ı 
Dokunulmazlıgı kaldırıldı ve 
tutuklandı . Ankara Agır Ccz;ı 
Mahkemesı'nde yapılan 

yargılanması sonucunda suçsul 
bulundu ve ı936'd;ı beraaı eııı 

Cevap: 

Bugiin olduğu sibı )arın da 
her~eyden et•vel kuvvetli ve müttehid 
bulunmak ıcap l'der. 

Artık kendı varlığına 6ahip ve 
mukadderatına doğmdan doğruya 

vazıü'l yed olan millet ebradı 
kalplerı Jekctiğeri icin ~etkat ve 
muhabbet/e carparak ~erı:et ve 
6aadet- ı millı_tenin teveMüüne 
çalı~malı ve her ılıtimale kar~ı retah 
ve i6tıklallerını mııltata;;:a edecek 
va6ıta kendi kuvvetlerinden ibaret 
olduğunu unutmamalıdırlar 

Mücahede 1 milliyemizin tıemeratını 
ıdame ve te:ı.yid için bu tıemeratı 
vücuda getiren muazzam azım ve 
imanı .va~atmak, vaz · ve kabul 
olunan hakımiJel - i ômme e6a6atına 
6adık kalmak. ıktıtıat ve maarib 
alemınde .)Cnı bır miıcahedeye 

strmek lcizımdır 

Ankara '"' Mart 338 
Urba MebU6U 
Ali SaLp 

m 
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URFA MillETVEKili 

POZAN BEY 

lı89ı Suruç (Urfa) - ı q68l 

Bercızı Aşıreıı Rcısl Şnhın Bev'ın 

o~ludur. Tarım ve hcıyvancılıkla 

u~raşu Muıarekcdcn sonra 

aşıretıyle bırlıkte Mıllı 

Mucadelc'ye katıldı ve Urfa 

yöresınde fransızlara karşı 

savaştı ıgıo de Urfa'dan 

nıtlll'lvekilı seçrldı l"leclls'in 

b<ı~ınısız (ıyPicrındendı ı923'ıe 

Meclıs dışında kalınc;ı Urfa'ya 

dôndıl ve ıarınıln meşgul olmayı 

sürdurdll 

Cevap: 

Mekteplerin acılma6ma zıraat ve 

6anayimizin inkı~ab ettirilme&ine 

idare adamlarımızın i~lerınin ehil 

olma6ına miıtevakkıttır. 

Ankara 20 Temmuz 338 
UY&a M ebu6u 

Bozan 

-1' ~t-:. • , . . / 
"'....-: "__,.-~ ~~~ d~ 

/ . .,/ı;....· • 
./~.,4.n •..,. .J' ..;..~ ..,_... , 

• • • • • , ' ,/.DI a_:~ı 
"'~~.....-u.: ..,- . 

Okuilaını açılmasına, tıırım v~ erıJQstrırr. ın geıt,ıır.tmi'.Siııe, 

Idare adamla ı nnzın ı~ıerlnln uznı.ını olma~ına baRiıdır • 

.zo Temmu:r l9~Z 



VAN MiLLETVEKiLi 

HAKKI (UNGAN) BEY 

h88o Van - •9·01 

Van'da Ruştıye ve ldadı'yı 

bııırdikten sonra ı896'da Posta 

ldaresı'nde memur olarak devlet 

hızmetine gırdı Çeşıtlı 

kademelerde memur olarak 

hızmet ettıkren sonra ı9ıı;'ıe Bıtlis 

ll Evrak Kalemi Mudlırlu~unde 

görevlendlrıldı. ı917 yılı ıçınde ve 

ı9ı8- ı9ı9 arasında ıkı kez Bitlis 

Vali Vekilllgını ustlendl. ı9ı9 

sonunda Meclis- ı Mebusan'ın son 

dönemıne Van'dan milletvekili 

seçildi. Meclis'In çalışmalarına ara 

vermesı üzerine Ankara'ya 

geçerek TBMM'ye katıldı Birincı 

Grup üyesıydı . 1923'ten ölilmune 

kadar Van'dan aralıksız 

mılletvek ı lı seçlldı . 

Cevap: 

Her berd- i milletin i~lerın/ :yılmaz. 

yorolmaz bir azim ile ba~arma6ı 

mücadelemiz/ 6emeredar edebilir. 

J~te o vakit hepimiz zevk-i 

hakimiyetten müMetid oluruz. 

r Temmuz 1338 Ankara 

Van Mebwu 
Hakkı 

O_.P i 
,~ ...... _ ;, 1 

ı Temmunoz:ı 

- f 
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VAN MiLLETVEKiLi 

HASAN SIODIK 

(HAYDARİ) BEY 

lı887 Murad iye (Van) - 1966) 

Haydarhanlı Aşıreıı Reısı Mehmet 

Sadık Aga nın ogludur 

llkogrenımını Istanbul da 

tamamladıktan sonra memlekeııne 

dönerek ıcırımla meşgul oldu 

Bırıncı Dunyct Savaşı sırasında Van 

Rusl;ırcıı ışgal edıldıgınde bab;ısı 

olclunılcltl, kerıdısı ('511' alınarak 

Rıısya'yil goturtı ldtı. r9ı7 

Devrırrıı'nden sonra serbesı 

bırakılınca yurda dondu Aşıreılyle 

bırlıkte Mıllı Muc<~dele'yı 

desıekledı 192o'de Vmı'dan 

nıılleıvekılı seçıldı Bırıncı Grup 

uyesıvdı ı9z3'ıe mılleıvekıllıgı 

sona erınce Van n dönerek ıarımla 

ugraşısmı surdurdu Bır bucak 

mudurunun öldurulnıesıyle ligılı 

görulerek hakkında soruşturma 

açılıncıı lran'a kaçtı ı9so'de kabul 

edılen Af Kanunu'nelan 

yararJ,ınınca ı9c;ı de yurda döndu 

Cevap: 

Memleketltı her kö~e6inde 6anat 
mekteplerinin acıtma6uta ve 

demiryollarının coğalma6tna 

mütevakktbtır. 

Ankara 3 Haziran 38 

Van Mebuau 
Haaan Sıddık 

Mem ekoıı he k ş Ind 

açılm ;ı ına ve d m ryo ı. rının ço .ıım 

J Hazirarı ı9u 



VAN MiLLETVEKiLi 

HAYDAR (VANER) BEY 

lı87l t<aradag (Sırbistan)- 1954) 

Mulkıyc ldadısı'nı bıtırdıkten 

sonra ı899'da Mulkıye 

Mekıebı'nden mezun oldu Aynı yıl 

V,ın'd.ı ın,ııyet memuru olarak 

devlet hızmetine gırdı ı9oı de 

Çölemcrık Kaynıakcımlı~ı·na 

aıandı Adılccvıız, Gcv<ır, Çcıtcık ve 

Meırovtçe'de kaymakarnlık 

görevlerınde bııluncltıkıan sonra 

ıf)og'd;ı ll111Jkıy(• llltıfl'tııŞJ oldu 

ı913'1e nııııasarrırlıga yükseldi 

Denız l ı Kırklnr<•lı, Miı rıış ve 

Urfn'diı nıuıasım ır olarnk gorev 

yaptıktan sonra ı915'ıe Musul 

Valısı oldu ıqıide Bıtlıs ve 

Dıyarbakır, ıgıB'de Van Valılıt\ı ne 

atandı ı9ı9'da lsıanbııl 

hukumeıınce gorevınden alındı 

Do~u Cephesı Kumandanı Kazım 

Karabckır Paşa'nın emrıyle Elazıg 

Valılıgı nı vckaleıen usılcndı 

Medıs-ı Mcbusan'ın son donemıne 

Van'dan mıllcıvckılı scçıldı . 

Mcclıs'in çalışmalarına ara 

verım•sı uzerıne Anknrıı'yc~ 

geçerek TBMM'ye kııııldı Bırıncı 

Grup uyesiydı. ı9ıo'de 

mllleıvekillıgını korııyarak Konya 

Valıligı görevırıe atand ı Konycı 

Ayaklaııııwsı'nın b<ıst ı rılması 

sırasındıı görevini gerekıt~i gibi 

yapnwlıgı gerekçesıy le valılikten 

alındı ve hnkkındrı Meclıs 

soruşturması açıldı Yapılan 

soruşıurmr1 sonucunda aklnndı 

ıgıJ'tc hem Meclıs dışında knlıp 

hem de nıcrnurıycttcn enıeklıyc 

ayrılınca lsıanbul'a yerleştı 

Cevap: 

Milletin mentaat ve &elametı. ->ah&i 

mentaat ve M!lametın u.Hunde 

tutulmalıdır. 

Şah&ı &elametımı:. milletın 

&elametinde mundemıcdır. VIilletın 

Jelarneti ternın edıldikterı .sonra 

~ah6i &elamet bi:atihı ternın cdılmı~ 

olur. 

Şah&i menuaat ve &elameı ne kadar 

temin edi/ir&e edil&in mıllet bır 

be takete ma ruı kal m ca e~ha&ı rı 

&elamett de birlikte zeval bulur. 

iki vatanda~. lıatta iki karde~ 
ara&ında bikir ihtllabı ve bu &ikır 

ihtitabından kavga çıkabıltr. Fakat 

"ma&lahat yine kavga eder. m&anlar 

do&t kalır" pren&ibi kabul ue ıatbik 

edilir6e bir me6ele ltallclunduktan 

.sonra kalplerde hi('bir hu.sıımet ve 

iğbirar. lııçblr in~ial kalmanıalıdır. 

O me6elenin var6a, tena te6ırı zail 

olmalıdır ve ondan .lonrakı 

mıinaJebete te6ir etmemelidır. 

Hula&a: ffer terd milletinı &erden ve 

miıctemian kendırıınde. kendi6tnt de 

milletinde görmelidir. Mıllet. ancak 

bu .sa)ede kurtulur ve tea/i eder. 

/~te. kazanılacak olan mi/lı ı6ttklal 

mucadelemızin te.w:dar ve 

6emeredar olabilme6i ıçin benım 

dil.~ilncelerlm bundan ıbareıtır. aziz 

Necmettin 'im. 

ıo Temmuz 338 

Van Mebu4u 
Haydar 

ıo Tr:mmur2922 
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VAN MiLLETVEKiLi 

T EVFiK (DEMİROGLU) 

BEY 
lı862 Van - 1910) 

Özel hocalardan dersler aldı. 

ı885 te Numdıye Nufus 

ldaresı 'nde kaup olarak devlet 

hızıneııııe gırdı ı89ı'dc Van 

lstınaf Mcıhkernesı Temyız 

Uyelıgı 'ne seçıldı Aynı yıl ıçınde 

gore\dt'll nlın.ırıık aşar ıh.:ıle 

memurlıı~una gcıırildı . ı897'ye 

kadar Ernş VP Adıleevaz 

ilçelerınde aynı ~orevı ustlendı . 

ı899 'da ll Genel Meclısı uyesı 

seçıldı ıl)oı - 1904 arasında Van 

Beledıye Bıışkanlı~ı 'ııı usılendı . 

ı9o8 'de Çaıak ılçesınde agnanı 

başıni'ınuru Iken Medıs-ı 

Mebuc;an ın bırıncı donenııne 

Van'dan mılletvekılı seçıldı 

ıl)ız'de rnılletvekıllı~ı sona erınce 

Çaıak kaymakanı vekıllıgıne 

atandı ıl)ı.fıe Van Nurtıs Muduru. 

ıcıı9'da ~lakkarı Muta'>nrrıf Vekılı 

oldu Bu gorevındeykE'n ı9ıo'de 

Van'dan ınılleıvekılı seçıldı Bırıncı 

Grup uyesıydı ı9ı3'ıe Meclıs 

dışındrı k.ılınoı Ankara'ya yerleşn 

Turkçe konusundrık ı çalışmalarıyla 

dikkat çekıı. Kaşgarlı Mahmuı'un 

Dıvanu Lugcıı-ıı Türk eserını 

Turkçe'ye çevırınıştır. 

Ceva.p: 

i6til<lal mücadelemizi iki.vi bölerinı : 

Hal ve gelecek yanı i4tilt6al ve ı 'lci . 

Hal için tutulan yolun doğruluğuna 

kaniim. Umumı te6anud ve matkar 

6ebat bu yolu bize açmı~tır ve 

ı~ıklandırmı~tır. 

İ~te bu ı~ık 6aye6ınde ~imdiden evet! 

Sırndiden gönne.ve karanlıkları 

6eçebilmeye uğra~mak elzemdir. 

Manevi ve maddi bo~luklarınıızı 

doldurmak lçln mebzul menbalara 

malikiz. Mü6/ümanlık. Türkliik. garp 

yani nur. nıh. kuvvet bunlardan 

t6fibade bizim kabiliyelimizle 
mütena61bdir. 

Bugün .van lı~ veya çürül< olarak 

vcu 'edilecek bir temel ta~ı llerlde 
kurumun çökme6i1tl mucib olur. 

Tanzimat gözünün önündedir. 

30 Ha.zir a.n 38 
Va.n Mebu6u 
Timur oğlu Tevıik 

mdvcg ek, 

30 Haziran 19:1:1 



YozGAT MiLLETVEKili 

BAHRi (TATLJOGLU) BEY 

lı878 Akdagmadeni CYoıga ı)-

19571 

Akda~madenı'nde Ruştıye'yı 

bınrdıkten sonra aılesıne aıt genış 

topraklarda ıarıınla u~raşu 

ı9o8'de lıtıhat ve Terakki 

Cemıyetı'nden sıyaseıe mıldı ı9ı6 

- 19ı9 arasında ReJı ldarcsı'nde 

memur olarak çalışı ı Siv;ls 

Kongresi'ne Yozgat dclcgcsı olarak 

kaııldı Meclis-i Mebusan'ın son 

dönemı ne Yozgat'tan mlllt• ı ve kıl ı 

seçildi. Meclıs'ın çalışınalarına ara 

vermesi uzerine Ankımı'y;ı 

geçerek TBMM'ye ktıtıldı . Ikıncı 

Grup üyesıydı . Oluşturdugu 

gonullu kuvveılerın başında ıç 

ısyanların bastırılmasında etkın 

rol iıstlendı Dönem ıçınde lsııklal 

Mahkemesı uyelıgı gorevınde de 

bulundu ı9ı3'te Meclıs dışında 

kalınca Akdagmadcnı'ne dönerek 

rarımla u~raşmayı surdurdu. 

ı9ı:;'te Şeyh Saıt Ayaklanmasını 

fırsat bılerek gizli sıyası örguı 

kurmak suçuyla kısa bır sure 

tııtuklu kaldı . Ankara ls ı ıklal 

Mahkemesi'nde yapılan 

yargılanması sonucunda ı9ı6 da 

beraat e tt i. 

Cevap: 

Yola. yol6uzluktan kurtulmaya ve 
memleketi köy köy okutma.va 
mütevakkıttır. 

Ankara 27/6/38 

Yozgat Mebu6u 
Bahri 

Yo yo uılu!Wın kurtu 
okuı v batlıd 
:t7.6.19:t:Z 

379 
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YOZGAT MiLLETVEKili 

fEYYAZ ALi (ÜsT) BEY 
h879 Yozgat - ı942l 

Yozgat ldeıciısı nı bitırdıktt•ıı sonra 

ıgoo'de lncesu sorgu hakımı 

yardımcısı görevıyle devlet 

hızmetine gırdı ıqoı;'e kad;ıı Devi ı 

ve Kayserı'de ımıhkeme kaııpll~ı. 

ıgoı; -ı909 ıırasında Yozgaı'ra 

Bıdayeı Mahkeınesı üyelıgı yaptı 

1909'da Yozgat Vergı ldaresı'nde 

gôre\leııdırıldı 1914'te Yozgilt'ta 

evkaf ınemurhı~una atandı. 

1919'da ıu ııı klcınarak lswııbııl'dc1 

Bekı rag;ı Bcılu~u'nde hapsedılclı 

Sıkıyönetım Mahkeınesı nde 

yapılan yargılanması sonucunda 

kefaletle serbest bırakılınca 

Yozgcıt'n dond ı ı 192o'de 

Yozgaı'taıı rnt lleıvekih seçildı. 

Ikıncı Grup uyesıydi ıgıfte 

1'1eclıs dışında kaldı. ıgı9'da 

memurı~eıren emeklıye ayrıldı 

Cevap: 

Memleket ı~lerinin htr6tan. menaM-i 

~a/ı6i_veden azdde olarak ltÜ61l-i 

tedvlrıne müteuakkı~tır. 

Ankara 20 Haziran 338 

Yozgat Mebu6u 
Feyyaz Ali 

20 Hazinın 2922 
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YOZGAT MiLLETVEKiLi 

RızA (ERsov) BEY 
lı86o Akda~adeni (Yozgat) -

19261 

Rüştıyeyı bitırdiktcrl sonra r8g.ı'tc 

aciliye orgutunde çalışmaya 

başladı ı9o3'e kadar sorgu hakımı 

yardımcılı~ı yaptı 1903 - 1911 

arasında ReJı !daresr 'nde memur 

olarcık çalıştıktan sonra adlıye 

orgutune döndu Dıyarbakır. Palu 

ve Dr\ rıgı 'de sorgu hakımlıgı 

görevlerınde bulundu. ıgr5'ıe 

memurluktan ısııra eııı ıgıo'de 

Yozgat 'tan mıllctvekıli seçıldı. 

Bırıncı Grup uyesıydı rgıJ'te 

Meclrs dışında kalınca 

Akda~madeni' ne cl öndü. 

Cevap: 

Ba~lıca atb- ı ehemmıyet edılme6i 

ıktı::a eden me6elc Anadolu halkını 
adi il hakka mazhar etmek /ıer 
6Ureıle Inikumet- ı hazıranın hulu6 - ı 

noetine efıkcir·ı umumiyeyı 
ınandırmak ve tevllld- ı ebkôr 
flu6ulüne muva(>bak olmak ve 
dii~marı propagandalarına ıhtıba 

sah bırakmamak ı:c lı· mentaaıın 
ve.vahut an cehlın mezcilim ika 
e;yleyerı elleri kırmak lazımdır. 

Siya6et-i harıc(vemız 6ark 
hükümetleri ıle tevhıd -ı cimcil 
e}lemek olup ona da bıhamdıllah 
teve66ill edildi ve muvabbak olundu. 

Miiltehık bir millet. lıiçbir kuvvet 
kar6ı6ında mağlup edılemez 

kanaatındeJim. Buyük \iıllet 
Meclı6i'nce de bu kanaat bakidır. 

Ve mücahedemiz.in beyizdar 
olabllme61 ilelebed bu :ıhnı.vette 
Idame- ı hükümet edilmeye 
mütet·akkıbtır. Tevtik Allalı "dan. 

Ankara 19 Kdnunwani 38 
y ozgat M ebu&u Rua 
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YOZGAT MiLLETVEKiLi 

SüLEYMAN SlRRI (İçöz) 

BEY 

lı878 Yozgat- ı(J#>)I 

Ilk 'lle ortao~renımını Yozgat ' ta 

tamamladıkran sonra Istanbul a 

gıderek ı898'de Mulkı)e 

ldadısı nden mezun oldu 19oo'de 

Maarif Mildurlugu nde memur 

olarak devlet hızmeune gırdı. 1903 

- ıqıo arasında Mucur. Zır. 

Hacıbektaş ve Salnıanlı'dcl nahıye 

nıudi.ırlugti yapıı Sınava yırerek 

kaymak<ınılıga yükseldi. ı9ıo-

1919 arasında Haclt•. Koyulhısar ve 

Darende de kayrnakııınlık yaptı 

ı9ı9 da Istanbul Hukunıetı'nce 

gorevıııden aziedildı ıqıo de 

Yozgat tan rnilletvekılı seçıldı . 

Bırıncı Grup uyesıydı 1923'ten 

DP nın kazandıgı 19:;0 seçımıne 

kadar Yozgat'tan aralıksız 

mılletvekılı seçıldı Mılletvekillıgı 

sona erınce ı932'de kurmuş oldugu 

Turkıye Tifıık Cernıyetı 'nin 

başkanlıgını usılendı . 

Cevap: 

Millı mücdlıede .w.yeMnde 

ka:anılacak ıMiklalin beyız ve 

Jemeredar olmaJı için mılletın lta)al 
ve lıakinıi_vetine taalluk eden 

Te~kilôl- ı C6a~l.\e Kanunu',)la 
kavanin -i nıute~errıa6tnlll ve 

bilha66a idare· ı nevahı kanununun 
6ür'at- ı tatbıki. Af aa rı~ın ne~r iJ 

tanıimi. ~ıkr· ı dini ı:e millinın lıi6& - ı 

vatanperveri ile müterabıkan 

tenemmiiv ve takvıye6ı. bôr ı girarı - ı 

tekciliıten meltma emken milletin 
halci6ı_yla hükümet-i mılliyeye kar~ı 

ebkôr- ı umumiyede emnıyet ue 

muhabbet ruhu uyandırocak idari. 

adli. ikti6acli. inzibcıti tedabir 

ittihazı. ~ellir ve ka6abaların 6evdltil 
ve merakiz- ı tıcarete rabtı.vla 

beraber bllfta&6a memleketın cıltaz- ı 

ltayatı.)e6inı te~kıl edecek olan 

~imendiber ve turuk- ı 6ciirenın bir an 
evvel ve 6uraıle temdid l'e irı~ô6ı 
sarbin mütete&6ıh ahlaki_vatmdan 

6uret-i katiyede ictindb ile 

terakkiyiit ve bedciyi - ı tıennı.)e ve 

6tndıye6irıden azamı i6tibade için 
erbab-ı ten n ü &an 'atın memlekete 

celbi sibi hu6u6at miicahede-i 

mukadde~emı:den mak6lid olan 

ga.)e ve terakkiyatın teminıne kabil ı 

.)iescine vel.ciilden olduğu 

kanaatindeyim. 

Ankara 9-3-338 
Yozgat mebu.su 
SüLeyman Sırrı 
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