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1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Çiftçiye toprak dağıtılması ve Çiftçi Ocakları 
kurutması hakkındaki kanun tasarısının 8 Encü
menden alınacak dörder üyeden mürekkep geçi
ci bir encümende incelenmesi ve bu encüme
nin, İçtüzük'ün 43 ncü maddesi gereğince Mec
lisin araverme zamanlarında da çalışması kabul 
olundu. 

Sıhhat ve İçtimai. Muavenet Bakanlığından 
çekilen Aydın Milletvekili Dr. Hulusi Alataş'm 
yerine bu Bakanlığa Bursa Milletvekili Dr.- Sa
di Konuk'un tâyin kılındığına dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, 

Sayın milletvekillerinden bazılarına izin ve-
rilmaspe dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkereye; 

Meclisin 5 Mart 1945 Pazartesi gününe ka
dar çalışmalarına aravermesi hakkındaki takrir 
kabul olunarak inikada son verildi. 

Başkanyekili Kâtip 
Aydın Kütahya 

Dr. M. Germen V.Uzgören 
Kâtip 

Tunceli-
Necme&din Sahir Sûan 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 17 

REİS — M. A. Benda 
KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Meclisi 
açtım. 

Araverme sırasında çok ehemmiyetli olay
lar olmuştur. Bu olaylardan bizi ilgilendiren 

önemlilerini Hükümetin ağziyle ve Hükümetin 
beyaniyle dinlemek üzere Büyük Millet Meclisini 
toplanmağa çağırdım. 

SÖ25 Hükümetindir. 

2 — DEMEÇLER 

i. — Almanya İle Japonya'ya harp Üânmd 
ve i Ocak 1942 tarihli Birleşik Milletler Bey am
mesine Türkiye'nin katılmasına dair Hariciye 
Bakam Basan Saka'nm demeci 

HARİCÎYE BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) .— Sayın arkadaşlar, 

Müttefikimiz İngiltere 'nin Ankara Büyük El
çisi Sh? Maurice Peterson 20 Şubat günü Harici
yeye gelerek benimle görüşmüş ve Hükümeti na
mına bir memorandum tevdi etmiştir. Bu muh
tırada uç: büyük müttefik şef arasmda Kırım'da 
toplanan (konferansta verilmiş bir karar gereğinr 
ee 9 Şuhjat 1945 tarihindeki halleriyle mevcut 
bulunan [birleşmiş milletlerle «ortak milletler» 
adı verilenler arasından Mihver Devletlerine kar
şı 1 Mart; 1945 tarihinden evvel harp ilân etmiş 
bulunacajc olanlarm 25 Nisan 1945 de San 
Fransisko'da müstakbel dünya nizamını müza
kere için toplanacak konferansa davet edilecek
leri bildirilmekte ve bahsi geçen ortak millet
lerinde Türkiye, Mısır, İzlanda, Şili, Eqüatör, 
Paraguay, Peru, Ürügüay ve Venezüela olduğu 
zikredilmektedir. İngiltere Büyük Elçisi, Hükü
meti tarafından, Cumhuriyet Hükümetine, bu 
dünya nizamı konferansına hangi şeraitle davet 
edileceğini bildirmeğe memur edilmiştir. Sır 

Maurice Peterson; eğer Türkiye Cumhuriyeti 1 
Mart 1945 den evvel harp ilânına karar vere
cek olursa bunu mütaakıp Birleşik Amerika 
Devletleri nazdinde müttefik milletler beyanna
mesine iltihak etmek arzusunu izhar etmesi ica-
bedeçeğini bildirmiş ve İngiltere Hükümetinin, 
Birleşik Amerika Devletleri ile mutabık olarak, 
Mısır ve İzlanda Hükümetlerine de aynı mealde 
tebligatta bulunduğunu ilâve etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün milletlerin birbirleriyle samimî ve dos

tane münasebetler idame ederek tam bir emniyet 
ve istiklâl içinde yaşamaları gayesini daima 
hedef tutan Büyük Millet Meclisinizin bu siyasi 
umde ve kanaatlerine uygun bir harici siyaset 
takibini şiar edinmiş olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, bu dünya harbi daha başlamadan Ön
ce siyasi ufuklarda belirmeğe yüz tutan teca
vüz tehlikelerine karşı dünya sulh ve emniyeti
ni muhafaza etmek yolunda çalışan sulhsever 
milletlerin yanında mevki almıştı. Altıncı yılı
na girmiş olan dünya harbinin başmdanberi 
her türlü tehlikeler ve buhranlar karşısında tut
tuğu bu yol üstünde hiçbir tereddüde düşmeden 
yürüyerek, aktetmiş bulunduğu ittifakların 
icaplarına sebat ve ısrarla riayette devam etmiş 
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olduğu da siyasetin icabı olarak Yüksek Meclisi
nizin 2 Ağustos 1944 ve 3 Ocak 1945 de vermiş 
olduğu iki kararla Müttefiklerle birlikte güdü
len ulu dâva uğrunda evvelâ Almanya ve sonra 
Japonya ile her türlü münasebetlerini kesmiş bu
lunmaktadır. 

Müttefiklerin son Kırım konferansında ver
miş oldukları kararlar gerçevesi içinde İngiltere 
Devleti tarafından Cumhuriyet Hükümetine 
yapılan bu son telkin, şimdi memleket ve mille
timize müttefikler dâvasına kesin yeni bir yar
dımda bulunmak imkân ve fırsatını vermekte
dir. Bu telkini esaslı bir surette inceleyen Hükü
metimiz bunun kabulünü gerek ittifakımıza, ge
rek ötedenberi güttüğümüz ve şimdiye kadar ni
ce delil ve tezahürlerini gösterdiğimiz devamlı 
politikamızın mülhem olduğu yüksek menfaat
lere tamamiyle uygun bulunduğuna kanaat getir
miş ve Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya 
harp ilânını ve birleşik milletler beyannamesi
ne iltihakını Yüksek Meclisinizin tasvibine arze-
deceğini Müttefikimiz İngiltere'nin Büyük Elçi
sine bildirmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlar, 
Meclisinize bu teklifimizi arzederken biz bu 

hususta vereceğiniz kararm da milletin yüksek 
menfaatlerine taallûk eden her hayatî meselede 
olduğu gibi yine en uygun ve hayırlı neticeler 
doğuracağına ve milletin saadet ve selâmetine 
hadim olacağına sarsılmaz bir imanla inanıyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

A. R. TARHAN (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar ; bugün Milletlerarası durum şöyle hu
lâsa edilebilir; kendilerini korumak için silâha 
sarılmak mecburiyetinde kalan devletler bir ta
raftan saldırganın kuvvetlerini ezmekle; diğer 
taraftan da harpten sonra bütün milletlerin ba
rış ve emniyet içinde yaşamalarını temin ede
cek tedbirleri aramakla; meşguldürler. Nitekim 
Yalta konferansı gündemlerini harp işleri kadar 
sulh işlerinin de doldurmuş olduğunu görüyo
ruz. Artık ateşin kesilmesi, bu harbi çıkarmış 
olan ve bugün kuşatılmış bulunan kuvvetlerin 
teslim olmalarına bağlıdır. Bundan sonra harple 
geçecek her gün yeniden birçok insan kanı 
akıtır, daha birçok yuvaları yıkıp söndürür, 
fakat neticeyi değiştiremez. Bu durum karşısın
da, dünyada barışı biran evvel kurmak ve koru
mak için çalışan kuvvetlerin safında bizim de 
yerimizi almamız lâzımdır. Bunun için, Sayın 
Hükümetin, Almanya ve Japonya'ya karşı harp 
ilân etmek ve Birleşik Milletler demecine ilti
hakımızı beyan etmek yolundaki teklifini Gru-
pumuz yerinde bir teklif olarak kabul etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; Birleşik Milletlere ka
tılmak demek olan bu teklif münasebetiyle, bu 
milletlerin birleştikleri barış ve emniyet ülkü-
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sünde bizim de daima beraber olduğumuzu bu
gün tekrar tebarüz ettirmekte fayda görüyorum. 

Ve. yine bu münasebetle, kadın erkek yurt
lanın terkedip karada, denizde, havada akla 
sığmıyacak mesafeler katederek yurtları için 
kahramanca dövüşen Birleşmiş Milletler ordu
larını ve bunlar arasında, bugün kuruluş yıl 
dönümünü kutlamakta olan, komşumuz Sovyet
ler Cumhuriyetleri Birliğinin genç ordusunu, 
takdirle yadetmeği bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; yıllardanberi dünyayı 
kasıp kavuran harbin önüne geçmek için, daha 
tehlikenin ilk anında kurulan sulh cephesini yara
tanlardan biri de Türkiye Cumhuriyetidir. Sal
dırgan devletin en kuvvetli olduğu zamanlarda 
karşısına dikilip yolunu kapayan da şanlı Türk" 
Ordusudur. (Bravo sesleri; alkışlar). 

Bugün alacağınız kararla yine aynı cephede* 
şerefle mevkiimm şerefle doldurmağa devam 
edeceğiz. Kararınız hayırlı ve kutlu olsun. (Şid
detli alkışlar). 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, cihan tarihinin akışı, bugün bizi kesin 
bir karar vermek mesuliyeti karşısında bulundu
ruyor. Fakat hemen söyliyeyim ki, Hükümetin 
istediği bu karar, bugünün icabı değil, senelerce 
önce, yani bu harp patlamadan evvel, burada 
bütün milletin tasvibi ile aktedilen, muayyen bir 
siyaseti belirten bir ittifakın tabiî neticesidir. 

Avrupa'nın ortası ile güneyinde, Asya'nın do
ğusunda beliren ve gün geçtikçe şahlanan ihtiras
lara karşı, sulhu korumak için karagün dostu
muz Sovyet Rusya ile dostluğumuz ve ittifakı
mız çerçevesi içinde İngiliz ve Fransız'larla yap
mış olduğumuz bu ittifak bize maddi ve manevi 
birtakım mesuliyetler ve mükellefiyetler yükle
miş bulunuyordu. 

Bu ittifakta hedefimiz küçük büyük bütün 
milletlerin kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hâkim olması, milletJ^r arasındaki ahengin tahak-
kümsüz hak ve adil esasları dairesinde yürümesi 
keyfiyeti idi. Bugün de aynı yolda yürüyor, ay
nı amacı güdüyoruz. 

Bizi, siyasetimizi, müttefiklerimize karşı ta
ahhüt ettiğimiz maddi ve manevi mesuliyetleri 
gözönünde bulundurmak suretiyle hâdiseleıin ge
lişmesine göre, bu hedefe erişecek surette inki
şaf ettirdik. 

Muzaffer Alman orduları önüne durulmaz 
bir çığ halinde Balkanlara inmeği, Musolini or
dularının Arnavutluğu çiğneyerek' eski Romal'-
ların yolunu ve siyasetini takiben gözlerini 
ana yurdumuza diktiği zamanda da bu yolumuz
dan şaşmadık. Muzaffer ordulara karşı dimdik 
durduk. (Alkışlar) Türkiye'nin geçilebilir bir 
geçit olamıyacağmı şanlı ordularımızı Trakya'ya 
toplamak suretiyle gösterdik. Bu suretle İstanbul 
Üniversitesi salonunda memleketin bintorce mü-

| nevver halkma söylediğim bir hitabede «Firavun-
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lar devrini yeniden yaratmak isteyenlere karşı 
Türk milleti canıyla, başıyla demokrasilerin ya
nında bulunacak, bu zihniyeti yıkmak için hiç
bir fedakârlıktan çekinmiyeeek» dediğim zaman, 
Büyük Meclisin bu siyasetine tercüman olmuştum. 

O zaman bana ilham kaynağı nasıl İngiliz itti
fakını, oybirliğiyle kabul eden Büyük Mec
lisin takibettiği amaç olmuşsa bugün beni 
kürsüye çıkaran sebep de aynı amaç, aynı ruh
tur: Cihanda zulüm ve tecayüz siyasetinin yer 
bulmaması, demokrasi prensiplerinin hâkim ol
ması. 

Türkiye'nin bugünkü harbin çıkmasından ön
ce, bütün dünya için ve kendi saadeti için amaç 
edindiği ve onun tahakkuku yolunda her feda
kârlığı göze aldığı bu siyaseti,' bugüne. kadar, hiç 
değişmemiştir. Hâdiselerin akışına .göre siyaseti
mize daima bu amaca göre istikamet verdik, 
tedbirler, aldık. 

Büyük Meclisin önce Alman'larla, sonra da 
Japon'larla siyasi ve iktisadi münasebetleri 
kesmek yolundaki kararları bu değişmez siya
setin bir merhalesi idi. Bugün ıBükümetin önü
müze getirdiği teklif de onun tabiî bir neticesi
dir. Görülüyor ki, bu harp çıkmadan önce Dev
letimizin çizmiş olduğu siyaset plânının ana 
hatları his değişmemiştir. Hâdiselerin inkişafına 
göre, gelişmekte devam etmiştir. Bu gelişme bizi 
katî bir karar vermek merhalesine getirmiştir. 
Bu karan da tereddütsüz vereceğiz. 

Arkadaşlar; cihan tarihinin akışını yakından 
incelersek kendimizi şu hakikat karşısında bulu
ruz. Dünleri evvelki günler, bugünleri de dün
ler yaratmaktadır. Şüphesiz ki bugün de yarını 
yaratacaktır. Tarihte her hâdise kendinden 
evvelki sebeplerin zaruri bir neticesidir. Mesut
tur o milletler ki cihan tarihinin akışı içinde 
yarının nasıl olacağını yıllarca önce karanlıkları 
delerek gören engin dehalı şefleri bulmuştur. 
Bu itibarla Türkiye en bahtiyar milletlerden bi
ridir. Hâdiselerin kasırgalı borası, şaşırtıcı 
akışı arasında yarının ufuklarını seçen ve ona 
göre yıllarca önce bir siyaset plânı kuran B. M. 
M., bugün alacağı kararla da yarmı kurtarmış 
olacaktır. 

Arkadaşlar, 
Tarihin değişmez hakikati karşısında bulu

nuyoruz. Yarının nasıl olacağını bugün verece
ğiniz karar tâyin edecektir. 

Cihan mukadderatının halledileceği konfe
ranslarda söz sahibi olmak, amacımız olan zu
lüm ve tecavüz siyasetini yer yüzünden kaldır
mak, demokrasi esasları içinde.buna inanan kü
çük, büyük bütün milletlerin hürriyet ve istik
ballerini korumak .hususundaki prensiplerimizi 
salâhiyetle müdafaa edebilmek bugün vereceği
niz karara bağlıdır. 

Büyük Meclisin dünya düzeni içinde Türk , 
milletinin varlığını ve selâmetini kurtaracak ve ' 
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koruyacak olan bu hararı da tereddütsüz e r e 
ceğinden-şüphe «tmiyorum (AMk^n-). 

•M. ÖKMEN (Aşikara) —- ?A^fea4aşlâr; şimdi 
Hariciye Bakanımızın okuduğu Büyük Meclisin 
tasvibine arzediien Hükümet kararı hiç şüphe 
yok ki, bundan altı sene evvel uzun uzadıya 
düşünerek almış olduğumuz bir ana kararın, 
safha safha inkişaf eden bir ana kararın tabiî 
nentieesidir. 

Arkadaşlar; bu-kürsüden ıher vesile ile tek
rar edilmiştir ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin dış politikada tek hedefi .memleket içinde 
dış politikada tek »gayesi .memleket içinde mil
letin egemenliğini ve dünyada insanlık prensi
binin hâkimiyetini, egemenliğini temin etmek
tir. Biz bu gayeyi iman haline getirdik, yurt
ta sulh, cihanda sulh, vecizesiyle prensipleştir-
dik ve nihayet Cumhuriyetin değişmez pren
sipleri olarak meyanma koyduk. Bunun içindir ki, 
arkadaşla!", bu harp başında Cumhuriyet her 
devletten önce doğrudan doğruya tecavüze uğ
rayan devletlerden önce vaziyetini açık ve ke
sin olarak tesbit vo ilân-etti. Adına Faşist, Na-
zist denilen mütecaviz, kahhar, devletlerin kü
çük devletleri ortadan kaldırmağa teşebbüs et
tiği zaman onların karşısında ayakta duran tek 
bir devletin ingiltere'nin yanında tek dost ve 
müttefik olarak yer aldı. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

Arkadaşlar, bu beş senelik askerî ve siyasi 
hâdiseleri insafla, izanla, viedanla tetkik eden 
hiçbir insan çıkmaz ki, Türkiye'nin velev gayri-
mııharipte olsa, almış olduğu durum müttefik
ler için büyük müttefikler için büyük menfaat
ler, büyük yardımlar temin etmiş olmasın. Eğer 
arkadaşlar; mütecavizin bütün tehditlerine, bü
tün ihafelerine bütün vaitlerine, her türlü hile 
ve hud'alarma rağmen Türkiye diğer devletler 
gibi ona tebaiyet etmiş olsaydı, bu tehdidin 
önünde sağlam bir kaya gibi durmamış olsaydı, 
teknik ve askerî delillerle iddia edilebilir ki, bu 
harbin talihini değiştirmiş olan iki büyük, zaferini 
Elâlemeyn ve Stalingrad zaferlerinin neticeleri 
meşkûk olabilirdi (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; biz Türk - İngiliz ittifakını sa
mimî olarak tarihin ve coğrafyanın zaruri kıl
dığı bir olay telakki ediyoruz. Biz inanıyoruz 
ki, kendi topraklarını muhafazadan başka hiç
bir emeli olmıyan bir Türkiye, hiç bir toprakta 
gözü olmıyan bir Türkiye, İngiliz tmperatorlu-
ğunun tabiî müttefikidir, biz yine inanryoruz ki, 
dünya emniyetini dı§ politikasının esası olarak 
ilân eden ve bunu ispat eden bir İngiltere de 
Türkiye'nin tabiî bir müttefikidir. Buinamşlardır 
k i biz dünya; hu badireye atıldığı ve ilk alâmetle
rini gösterdiği zamandan itibaren bu siyasete 
sadık kaldık ve zamanın müsaadesi nispetinde 
ona daha faydalı olmayı gozSnünde bulundur
duk. Arkadaşlar; hepimiz biliriz ki, bu J>evle-
tin kurlusunda dış ^poîitîkasma temel olan ana 
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fikirlerden birisi de Türk -Sovyet dostluğudur. 
Cumhuriyet Türkiyesi bu be§-sene içerisinde 
büyük komşumuz Sovyet Devletinin en çetin ̂ gün
lerinde, en kara imtihanları verdiği günler4sin-
de, bu ana fikre sadık kalmıştır. Arkadaşlar; 
kendilerinin büyük ulüwücena,bma sîgmarâk,'hu
zurunuzda cesaretle söyliyecelğim ki, bu harbin 
l^pkaragünlerinde entoanlikHâdiseleri,bizlere 
görüsünün kuvvetli projektöriyle aydınlatmış 
bulunan Millî Şef İnönü, her hareketimizde, her 
hâdisede, bu, büyük ve kıdemli dosta'karşı vefalı 
olmamızı ve buna dikkat etmemizi bize tavsiye 
etmişlerdir (Alkışlar) .Hükümette vazifeli ol-
duğum zamanlar bu isabetli dirjgktife çokikere 
muhatap oldum. 

Arkadaşlar, biz de harici politikamızda, bu 
ana fikir ve bu ana.direktifi öUkkatinüzin başın
da bulundurarak öyle hareket rettik. Boruyorum 
bütün dünyaya; Türkiye Men başka bu büyük 
dostomuzun "hangi komşusu, istilacı ordulara 
katılmadı? veya ydl vwmediî 

Büyük komşumuz Stalingrat'ta yapyalnız bir 
halde düşmana karşı mukavemet etti ise bu bü
yük kahramanlıktan Boğazları ve cenup ve Kaf
kas sınırlarını bir kaya -gibi tutan milletimizin de 
ıbunda bir iftihar hissesi vardır. Biz bu büyük 
Devletin ^genç ordusunun kahramanlrğmı daima 
iyi ve dikkatle takip ettik. 

Fakat %unun :yamnda ben de millî bir «gurur 
ile iddia ediyorum ki, I r k i y e Cumhuriyeti ida
recileri yalnız uzak görüşü de^il, banları 'Pftrk 
milletinin, Türk t^nnhuriyetinin, Idarecileri-olâ-. 
rak ölünmek için değil, hakikat oldıtğu için 
söyl^jrorum (Bravo sesleri, aHnşlar). 

Arkadaşlar; şimdi alacağımız "karar etrafın
da Büyük Meclisi yoracak değilim, benim kanaa
time», biz bu kararla Millet olarak Birlemiş 
Milletler -manzumesi içine yeni girmiş olmuyo
ruz, o manzumede herkesten evvelaldığımız ^e-
rin yeni bir icabmı yerime getirmiş oluyomız. 
(Bravo-sesleri, alkışlar). 

•R. KAPLAN (Antalya) — Aziz arkadaşlar» 
Türk milleti, dünya durumunu, Umumî harpten 
sonra kendi istiklâl savaşını yaptıktan sonra etüt 
ederken, dünya milletlerinin aralarındaki ihtilâf
ları birbirleriyle müzakere yoluyla, kanuni dü
şüncelerle halletmelerinin mümkün olduğunu se
nelerce iddia etmiş ve o iddiasını Montrö Mua
hedesiyle, Hatay itilâfnamesiyle, misaller vererek 
dünyaya göstermiş bir milettir. Fakat arkadaşlar, 
şunu da itiraf ve ifadeye mecburum ki;.beşer de
nilen mahluk, yaratılışı ile beraber kendisine has
let olarak verilen ihtirastani kurtulamamış, kur-
tulamıyor. Bu harpten evvelki senelerde de bun
ca iddialarımızla ,ve dünya milletlerine karşı ver
diğimiz misallere rağmen, beşer, ihtirasların
dan kurtulamadı. Harplerin başlamak üzere ol
duğu gürültüleriyle, tırakalarjyle, tınaneleriy-
ie, orada burada sezilmeye başladr. İste o .günler- i 
dedir =ki beşerin yine ihtirası uğrunda harplere i 

sürüklenmekte olduğunu gören Türk milletinin 
Büyük lideri Atatürk ve onun aziz arkadaşı İnönü, 
bu durum karşısında vaziyeti tesbit etmekte ge
cikmediler. Akdeniz İtilâfnamesi başlangıcı oldu. 
Bunu müteakip Büyük Atamızı kaybettik.'Fakat 
hayırlı halefi olan büyük arkadaşı İnönü bunu 
ikmalde gecikmedi. Fransa ve ingiltere ile Ak
deniz İtilâf namesini ittifaka götürdü. Bu itti
fakla iTürk milletinin mukadderatını idaı̂ e eden 
Büyük Meclis, Türk milletinin mukadderatını 
tesadüfe bırakmıyarak, o günün "icaplarını gözö-
nünde bulundurdu. Bilirsiniz ki arkadaşlar, 
Devletler harpten kaçmakla, milletlerinin 
ve kendilerini felâketten kurtarmış ve korumuş 
sayılamazlar. Misâl mi ararsınız? Bu harp içinde 
birçok mîlletleri misâl olarak kendiliğinizden bu
lur ve düşünürsünüz. Türk Milleti böyle yap
madı, harp geliyor, dünyaya şâmil bir harp geli
yor, buna karşı tedbirli duracağını, harpten 
korkmıyacağını harp karşısında duracağını bildir
di. Aldığı bu kati kararladır ki, arkadaşlar bu
gün Türk milletine yaraşan, Çanakkale 'nin muzaf
fer ordusuna yaraşan, Afyon'un, İzmir'in mu
zaffer ordusuna yaraşan bir durumla bu harbin 
karşısına çıktı. Türk milletinin ve Türk vata
nının , müdafaası olmakla beraber, arkadaşları
mın da temas ettiği veçhile müttefiklerimizin bu 
harbe hazırlık devrelerini teşkil eden iki sene 
içinde Türk Ordusu müttefiklerinin hesabına ve 
bu harp hesabına yaptığı hizmet ve faydaları 
arkadaşlarım saydığı için tekrar etmiyeceğim. 

Bugün arkadaşlar; ilân edeceğimiz bir karar
la harbe giriyoruz, belki bu kanaatte bulunan
lar olur. Fakat hakikati inkar edenler 'belki o 
kanaatte biüunmıyabilir. Hakikatta biz mütte
fiklerle ittifakımızı yaptığımız .gün, müttefikle
rimiz harbe başladığı .gün Trakya'da, Şarkta, 
Cenupta, her yerde ordumuzu hazır bulundur
mak, silâh altına almak ve emre hazır bir vazi
yette her nereden gelirse gelsin, tecavüze silâhla 
karşı koyacağımız emrini verdiğimiz gündenberi 
harptayız. .Bunu. gerek dostlarımızın ve gerek
se düşmanlarımızın bilmesi lâzımdır. 

Biz bugün alacağımız bir kararla, Türk mil
letinin, ilk aldığı karardan dolayı, harbe karşı 
harhe hazır bulunması kararından dolayı, kendi
sini .ye yurdunu koruduğundan dolayı kutlular
ken, bulgun alacağı kararın da Türk milletine 
mutlu olmaslnı, hayırlı olmasını dîliyerek ve 
Hükümete muvaffâkiyetler dîliyerek kararın ka
bulünü rica edeceğim. (Alkışlar). 

E. ERİŞtBGtL (Zonguldak) — Arkadaş
lar ; Büyük Meclisin çak önemli bir kararla-da
vet edilişi sırada iki noktayı belirtmek içindir-
ki, söz almış bulunuyorum. 

Belirtmek istediğim noktalardan birisi şu
dur; içerde ve dışarıdarşimdi bizim vereceğimiz 
harp kararının,sebebini bilmiyenler; iyi anlama
yanlar var ise bunlar-karşısında hepimizin ve 
bütün .aydınların üzerine "düşen bir vazifeyi be-
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lirtmektir, O da şudur; Niçin harbe giriyoruz, 
niçin harp ilân ediyoruz? Bunu açıkça anlat
maktır. Şunun için harp ilân ediyoruz: Cumhu
riyetin ilk günündenberi takip ettiğimiz hür 
milletler camiası vücuda getirmek, daha mesut, 
daha iyi bir dünya vücuda getirmek olan siyasi 
idealimizi tahakkuk ettirmek için bu idealde 
müşterek olan Müttefik milletlerle aynı progra
mı takibetmek ve onlarla her alanda işbirliği 
yapmak içindir ki, harp ilân ediyoruz. 

îyi bir dünya kurmak, hür ve müstakil mil
letler camiası içinde yaşamak bizim idealimiz
dir. Cumhuriyetin ilk günündenberi bizim idea* 
limizdi. Biz bu ideal de çalışan milletlerle her ne 
pahasına olursa olsun yanyana bulunduğumuzu 
daha 1939 Mayısmdaki beyannamemizle bunu 
bütün dünyaya ilân etmiş bulunuyorduk. Yani 
o beyannameyi imza ettiğimiz gün şunu demek 
istiyorduk: 1939 da başlıyan harp yeni bir dünya
ya doğru götürecektir. Bu dünyanm bizim ide
alimize ve hak temeline dayanması için bizim 
ideali takibeden müttefik tarafla yanyanayız. 
Bu deklarasyonun mânası bu idi. O tarihtenberi 
daima elimizden gelen bütün kuvvetle ve içi
mizin arzusu ve isteği ile bu ideale bağlı oldu
ğumuzu gösterdik Ve şimdi biz harp ilân et
mekle bu birlik için aynı yolda çalışacağımızı 
bütün dünyaya ilân etmiş oluyoruz. 

Temennim budur ki, her Türk aydını içeride 
ve dışarıda iddiamızı eğer yanlış ajılıyanlar 
bulunursa onlara tamamen anlatsın. Ve herkes I 
bu nokta etrafında birleşmiş olsun. Bizim yeni 
ve daha mesut bir dünya için iştirak etmekliği-
miz lâzımdı, zaruri idi. Hem millet bakımından, 
hem de insanlık bakımından lâzım ve zaruridir. 
Çünkü milletimiz ötedenberi, bilhassa Cumhu
riyet devrinde insani ülküler ve hak yolunda 
yürümek için kalb kuvvetini enerjisini ve ica-
bettiği zaman, maddi kuvvetini göstermek ter
biyesi ve emelini ülkü edinmiştir. Onun için müt
tefiklerle tam işbirliği daveti karşısında katiy-
yen kayıtsız kalamazdık bugünkü nesil eğer 
kayıtsız kalsaydı gelecek nesil bizi ayıplardı, 
zaruri di, çünkü ne yakın şarkta ve ne de bal
kanlarda Türk milletinin iştiraki olmaksızın iyi 
hayat teessüs edemezdi ve etmesine de ihtimal 
yoktur ve yoktu. Bugün, biz, iştirak etmekle 
şu noktadan da sevinmeliyiz ki, ^insanlığa da, 
milletimize de yeni ve mesut bir hayat yolu aç
mak için bütün kuvvetimizi sarf etmek yolunda 
bulunuyoruz. . 

İkinci belirtmek istediğim nokta şudur. Ar
kadaşlar; bu hedefe, Hükümetimizin daima isa
betli olan dış politikasının neticesi olarak vardık. 
Ne bir tesadüfün ne de her hangi bir suretle bize 
sadece yapılmış bir telkinin neticesi değildir bu. 
Bilâkis başmdanberi düşündüğümüz, takibine 
karar verdiğimiz dış siyasetin adım adım tezahü
rünün en son neticesidir. Biz bunun böyle ol
duğunu, bizi buna davet edenlerin de teslim ettik- l 

lerine inanmış bulunuyoruz. Bizi, müttefik mil
letler birliği beyannamesine iltihaka davet edi
yorlar. 

Beyannameye iltihak için şartlardan biri şu
dur ; müttefiklerin ülküsüne, zaferine yardım et
miş veya hizmet etmiş olmak. Biz bu daveti o be
yannamede yazılı olan bu fıkra hükmüne göre 
yapılmış addediyoruz. Yani şimdiye kadar Müt
tefiklerin zaferine yardım ettiniz, hizmet etti
niz, onun için bu konferanslarda da bulununuz 
şeklinde telâkki ediyoruz ve böyle olduğu içindir 
ki, şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetle
rin takdir edilmiş ve anlaşılmış olduğuna bütün 
yüreğimle inanmış bulunuyorum. Bu davetin ba
na verdiği inan budur ve zannediyorum ki bizi 
davet edenler de bu maksatla davet etmiş olu
yorlar. Onun için ben bütün harp yıllarında 
bizi bu yola götüren dış politikamızı övmeği 
vatan borcu addediyor ve Hükümetimize teşek
kür etmeği de bir vazife biliyorum. , 

Arkadaşlar, eğer Müttefikler, Busya, ingil
tere ve Amerika yanında biz hak ve hür mil
letler camiası vücuda getirmek için kurulacak 
konferansta ve bulunduğumuz yerlerdeki mesa
imiz çok ümit ettiğimiz gibi semeresini verirse, 
milletimize büyük hizmet etmiş olacağımız gibi 
aynı zamanda insanlığa da büyük bir hizmet, 
şimdiye kadar Türk milletinin yaptığı hizmet
lere ilâve olarak büyük bir hizmet ifa etmiş 
olacağız, Türk milletinin bunu yapacağına ve 
Müttefiklerimizle elbirliği yaparak daha iyi bir 
hayat yaratacak yeni bir dünyanın vücude gele
ceğine inanım vardır. Onun için Hükümetin 
teklifinin kabulünü ben de rica ediyorum (Alkış
lar). 

F. ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın arkadaşla
rım» Cumhuriyet Türkiye'sinin doğduğu günden 
beri sulhe ve insanlığa hizmeti şiar edindiği bü
tün dünyanın malûmu olan bir hakikattir. Biz 
kendi menfaatmuzı ve insanlığın menfaatini bun
da gördük ve bunda-bulduk. Büyük Türk milletini 
şerefle ve salâhiyetle temsil eden ve memleket iş
lerinde yüksek vazifesini bu şeref ve salâhiyete 
uygun bir basiret ve isabetle yapmakta olan 
yüksek heyetiniz iç işlerde gösterdiği duyarlığı 
dünya siyasi cereyanlarının takip ve tetkikında 
da göstermekten ye bu suretle yurdun menfaat-
lannı ve haklarını dikkatle korumaktan biran 
hali kalmamıştır. 

Arkadaşlarım» geçen cihan harbinden sonra bir 
türlü istikrar bulamayan dünya siyasi vaziyeti 
karşısında birinci derecede sulhu buna muvaffa
kiyet elvermediği takdirde milletimizin haklarını 
ve insanlığın menfaatlerini koruyabilmek için 
hak ve adalet taraftarlarının yanında mevki al
mağa ve o yolda yürümeğe karar verdiniz. Ve bu
nun neticesi 1939 senesinde İngiltere ile ittifak 
aktedildi. Harbin devamı müddetince bugüne ka
dar ittifakımızın icaplarını sadakatle yerine ge-
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lirdik. Hâdiselerin bugünkü halinde bize tevec
cüh eden ve Hariciye Bakanımız taralından .mu 
cip sebepleriyle birlikte izah edilen vazifenin 
karşısındayız. Bunu da cesaretle ve kânaatla 
ifade etmemiz, hem bizim, hem de insanlığın 
menfaati icabıdır. Bu suretle birleşmiş milletler 
beyannamesine iltihak edeceğiz. Harp sonrası 
dünyasını kuracak ve ona nizam verecek olan 
konferanslara iştirak edeceğiz. Bu nizamın bütün 
Dünya milletlerinin haklarını ve hürriyetlerini 
tanıyan ve teminat altına alan bir nizam olması 
için gayretimizi saflarında bulunacağımız birleş-
miş milletlerin gayretine katacağız. 

tşte bu düşüncelerle başkanlığa takdim ettiği
miz v çhile Hükümetin teklifini kabul buyurma
nızı rica ederim. 

.Kararımızın yurdumuz ve insanlık için ha
yırlı olacağında şüphe yoktur. Aziz arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar; İnsanlık tarihinin son yularında 
birtakım insanlar türedi. Bunlar bayraklarını 
üstün ırk ve hayat sahası gibi saçmalarla süsle-
diler. Bununla da kalmadılar, bütün hak ve ada
let kaidelerini çiğniyerek küçük ve masum mil
letleri birer birer boyunduruk altına almağa 
başladılar ve dünyayı kapkara bir zindan haline 
koydular. Bu manzara karşısında insanlığı, me
deniyeti, hürriyeti ve demokrasiyi kurtarmağa 
çalışan büyük Devletler birbiri ardmca silâha 

sarıldılar ve büyük, ağır ve uzun fedakârlıklar 
sayesinde dünyaya yeniden yaşamak ümidini 
verdiler. 

Türkiye Cumhuriyeti ilk tehlike dakikala
rından itibaren sözünü, silâhmı ve kalbini de
mokrat milletlerin yanına koydu ve bugüne ka
dar Meclis olarak ve Hükümet olarak aldığı ka
rarlarla aynı istikamette yol aldı. (Bravo sesle
ri). Bugün bir adım daha atarak insanlığı, me
deniyeti, hürriyeti, istiklâli, demokrasiyi kur
tarmak ve harp mücrimlerini şiddetle cezalan
dırmak isteyenlerin arasına katılmak ve harp or
taklan içinde ötedenberi fiilen işgal ettiğimiz ye
ri bu defa da resmen doldurmak istiyoruz. 
(Alkışlar). Bunu temin için de dünya ve insan
lık menfaatlerine uygun olduğu kadar millî men
faatlerimize de uygun olarak Almanya ve Ja
ponya'ya harp ilân etmek istiyoruz. (Bravo 
sesleri). . 

Arkadaşlar; Büyük Meclisin bugüne kadar 
aldığı tarihî kararlar daima çok faideli ve 
uğurlu kararlar olmuş, bütün Türk milletinin 
ve bütün dünyanın takdirine mazhar olmuştur. 
Bu gün de tarihî bir kararla karşı karşrya bu
lunuyoruz. Bu iş için almacak müspet kararın 
Türk Milletine büyük faideler temin edeceğine 
Hükümetiniz candan kanidir. (Bravo sesleri). 

Bu kanaatimizi Büyük Meclisin tasvibine ar-
zediyoruz. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

3. — TAKRÎ&LBR 

1. — Almanya ile Japonya'ya harp ilânına 
ve 1 Ocak 1942 tarihli Birleşik Milletler Beyan
namesine Türkiye'nin katûmasına, dair İstanbul 
bul Milletvekili Ali Rna Tarhan ve üç arkada-
şimn takriri 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Başbakanın ve Hariciye Bakanının verdiği 
izahata teşekkür ederek, yerinde bulduğu
muz ve tasvip ettiğimiz Cumhuriyet Hükümeti
nin teklifi veçhile Almanya ve Japonya'ya harp 
ilânına ve aynı zamanda 1 Ocak 1942 tarihli 
Birleşmiş Milletler Beyannamesine Türkiye'
nin iltihak etmesine karar verilmesini Büyük 
Millet Meclisinden dileriz. 
istanbul Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Rana Tarhan K. Özalp , 
Tekirdağ Milletvekili Bilecik Milletvekili 

Fayık öztrak M. Ş. Bsendal 
BAŞKAN — Bunu açık oyla reyinize arzede-

ceğim. Lütfen oy kutularını sağmıza alarak ge
çiniz. 

(Oyların toplanmasına Diyarbakır Milletve

kili Kemal Şedele'deft başlandı). 
BAŞKAN — Oy vermiyen var mı? Oy top

lama muamelesi bitmiştir. Oyların sonucunu ar-
zediyorum: 

401 arkadaş oyunu kullanmıştır. Hükümetin; 
Almanya ve Japonya'ya harp ilânma ve aynı 
zamanda 1 Ocak 1942 tarihli Birleşik milletler 
beyannamesine, Hükümetimizin de iltihak et
mesine karar verilmesi için verilen teklifi 401 
oyla ve müttefikan Büyük Meclis tasvip etmiş
tir. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar; milletimizdeki ve vatammızdaki 
büyük birliğin ve büyük beraberliğin derin mâ
nasını taşıyan kararınızın önünde şükranla eği
lirim. (Alkışlar). Ve bundan sonra da daima 
itimadınıza lâyık olmak için bundan evvel ça
lıştığımızdan daha fazla gayretle çalışacağımızı 
vadediyorum. (Şiddetli ve öürekli alkışlar, bıra-
vo sesleri). 

BAŞKAN — Gündemimizde başka bir şey 
yok. Evvelki kararınız veçhile Martın beşinci 
Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere otu
ruma son;veriyorum. 

Kapanma saati: 18,28 
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ril«ı oylarm sonucu 
(Takrir kabul edilmiştir). 

Üyeler sayısı : 455 
Oy verenler : 401 

Kâfauli edenler : 401 
EâlMetmiyenler : O 
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Oya ks^lnuyanlar : 54 

Boşlar : 0 
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A. S.İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUÖ 
R.DÎNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1. U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTBB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOT 
C. S. BARLAS 
Dr.M.CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK -
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
]£. AKKAYA 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

OÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
0. SELEK 
E. S.TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl.E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

f : Ö . fiğ. 
İÇEL 

Dr. M. BERKKIt 
T. (J. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. § , TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
0. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
^ M. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER 
f. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
& YUNUS 
H. Â. YÜCEL 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 

.1046 Ö : İ 
Gl. II. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. P. ECEVIT 
Z. ORBAY 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
0. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 

•---• -^* 

Dr. S. İtlMAk 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. II. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL i 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr.A.S.DELÎLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN . 
H. PEKCAN * 
R. PEKER 
A. TlRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M S . ÖZPAZARBAŞl 
M. PEKTAS 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
N. R. EDGÜER 
O.BRÇİN 
t. ERTEM 

Ş. R. HATİPOĞLU 
D*. S. E. KÂATÇILAK 
F. KURDOĞLU 
T. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYtZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. II. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU ; 

MARDİN 
1. F. ALPA YA 
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Öl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
H. KlîABCİ 
P. O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
K. KOTAÜ 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ÖRDÜ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
Et. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU . 
F. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAT 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
GL N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 
A. M. YEGENA 

SltRD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMiR 
H. ORUCOÖLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 

A. ESENBEL 
Ş.GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SLUEtt 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
T. GÖKSEL 
H. SAKA 

TÜÜKUE İ̂İ 
N. S. SİLAN 
H. ÜÇÖZ 

UBÜFA 
K. BER&ER 
H. S. COŞAR' ' 
R. SOYER 
A. K. TECER . 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER , 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT^" ' - -
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERtŞlRGlL 
A. GÜREL 
H. A. KUYÜCAK 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN -
R. VARDAR 

[Oya hatılmıyanlar1 

AFYON KARAHİSAR 
A ÇETÎNKAYA 

ANKARA 
M. ERlŞ (Mazur) 
1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 
(Mazur) 

BALIKESİR 
M. DEMİR 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) (Hasta) 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Y. BAŞKAYA 
H. GÜNVER 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (Hasta) 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
GL P. DEMİRHAN 
Ş. KOÇAK 

GİRESUN 
I. GÜRAK 
Ol. 1. SÖKMEN 

N. OSTEN 
HAKKÂRİ 

A. R. GÖKSİDAN 
HATÂİT 

A. TÜRKMEN (Hasta) 
İÇEL 

H. S. TANBIÖVER 
İSTANBUL 

A. K. AKYÜZ (Hasta) 
C. E. ARSEVEN (Has
ta) 
Gl. R. BELE (M.) 
S. CÎMCOZ 
Dr. H. DİKER 

İZMİR 
H. MENTEŞE 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA (Mazur) 
R. SALTUĞ (Mazur) 

KAYSERİ 
N. TOKER 

KOCAELİ 
R. AKOA 
Gl. M. BAKU (Hasta) 
1. TOLON 

KONYA 
A. H. DİKMEN -••>-

KÜTAHYA 
ö. B. UŞAKLI 
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MANİSA 

K. KARAOSMAN 

MARDİN 
E. ERGÎN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
H. KILICOGLU 

NİĞDE 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI (Hasta) 
I. ÇAMAŞ 

SEYHAN 
S. ÇAM 
Ş. ÎŞCEN 

SÎÎRD 
E. KILIÇÇIOÖLU 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 

TOKAT 
N. PÖROY 

TRABZOft 
H. N. BOZTEPE 
D. EYÎBOĞLU 
R. KARADENİZ (Mâ; 
zür) 
L. YAVUZ (M.) 

ZONGULDAK 
H. KARABACAK 

1>0*<İ 
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t\ B. lf. M. Matbaa» 


