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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

: 3656 sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerin 
Maarif Vekilliği kısmında değişiklik yapılmasına; 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak 
vo İran, hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşası için istikraz akdi salâhiyeti nnin 85 
milyona çıkarılmasına; 

Yersarsıntısından evvel ve sonra alınacak ted
birlere;^ 

Memur meskenleri inşasına dair kanun lâyi
haları kabul olundu; 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3360 
sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası; 

Vekâletlerle mütenazır muvakkat bir encüme-
no havale edildi; 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler 
ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci mad-
del erilinin ilgasına dair olan 3280 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 

ve bu fıkraya bazı hükümler ilâvesine; 
3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunların tadili 

hakkındaki 4446 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihaları ile; v 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
kanunda değişiklik .yapılması hakkındaki 4600 
sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra 'eklen
mesine dair kanun teklifi ve; 

Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) ve (L) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihasının birinci müzakereleri yapıldı; 

2 Ağustos 1944 Çarşamba günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın İsparta Erzincan 

Dr. M. Germen K. Turan B. K .Çağlar 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 11 

RElS — M. A. Rendo 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), N. Fırat (Samsun) 

R E İ S — Ekseriyetimiz vardır. 

2. —TAKRİRLER 

1. — Balıkesir Mebusu Gl. Kâzım Özalp, 
Trabzon Mebusu Hasan Saha ve İstanbul Mebusu 
ilana Tarhdnîve 108 arkadaşının, Büyük Millet 
Meclisinin''2) âğustas Çarşamba* ' gürtü saat 11 de 
içtimaa davet edilmesine dair takriri (4/27) 

REİS — 111 imza ile Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına tevfi
kan verilen takrir üzerine şimdi içtimai açıyo
rum. 

Takriri okutuyorum» 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 19 ncu madde

sinin 2 nci fıkrası mucibince Büyük Millet Mec
lisinin ağustosun ikinci çarşamba günü saat 11 
de içtimaa davet edilmesini teklif ederiz. 
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• ' 3. 

1.— Başvekil ı\a Hariciye Vekil Vekili Şükrü 
Saraçoğlu'nun, Alman Hükümetiyle iktisadi ve 
siyasi münasebetlerimizin kesilmesine dair beya-
nah 

BAŞVEKİL VE HARİCİYE VEKİL VEKİ
Lİ Ş. SARACO&LU (İzmir) — Arkadaşlar 
Cumhuriyetimiz 21 senesini doldurmak üzere
dir. Bu geçmiş yıllara bir göz atacak olursak 
bunların ayrı ayrı herbirinin, memleketimiz 
ve milletimiz için , hayırlı olaylar ve mesut eser
lerle dolu olduğunu görür ve göğsümüzün ifti
harla kabardığını duyarız. 

Asırların eskimiş,. beceriksiz idarelerine ve 
mütemadi harplerin harabeye çevirmiş olduğu bu 
vatanda nispeten kısa bir zaman zarfında bu ka
dar çok yo sağlam eşerler kurulabilmiş olmasının 
bir tek sırrı vardır ki, o da ölmez Şef Atatürk'ün 
bir vecize olmak ifade ettiği «Yurtta sulh, dı-
şarda sulh» düsturuna inanmış ve bu hakikati 
geçmek istediğimiz her çetin yolun ucunda par
lak bir ışık gibi görmüş olmamızdır. 

Arkadaşlar, 
Biz sulhu uyuşturucu bir refah gayesi olarak 

telâkki etmeyiz (Alkışlar). Biz sulhu her türlü 
saadete eriştiren, uğrunda her türlü fedakârlığı 
ihtiyar etmece değeri medeniyet ve ilerleme ya-' 
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Başvekilindir. 

Tunceli 
H. Üçöz 

Yozgad 
M. Allıoğlu 
Yozgad 

A. Sungur 

BEYANAT 

sıtası olarak biliriz (Alkışlar). 
Cumhuriyet rejiminin haricî siyasetine tâ 

ilk günlerdenberi bir göz atacak olursak, Türki
ye'yi geçen büyük harp sonrası dünyasını mil
letlerarası bir barışa isal için temeller kurmağa 
çalışan iyi niyetli memleketlerin her halde ön 
saf nida görürüz. Daha Milletler Cemiyetine âza 
olmadan evvel • silâhları azaltma konferansların
da samimiyetle çalıştık. Daha sonraları Millet
ler Cemiyetine, güdülen sulh gayesine inanarak 
girdik. Tecavüzün men'ine dair misaka imanla 
iltihak ettik. Bütün devletlerle akdettiğimiz 
muahedolerin bir tek ilham kaynağr, bir tek he
defi vardır: Sulh. Bundan başka, dahası var: 
İstisnasız bütün millî dâvalarımızı barış yolla
rından giderek hallettik ve bunlar uğrunda en 
çetin didinme devrelerimizde bile bir tek dakika 
bu yoldan ayrılmak aklımıza gelmedi. Çünkü uz
laşmanın daima yaratıcı, harbin daima yıkıcı 
olduğuna, ve medeniyetin harpten değil fakat 
sulhtan çıktığına kani idik. 

Fakat, arkadaşlar, biz bu saf ve tamamiylc 
insanî prensipler uğrunda çalışır vç bunların 
tahakkuku uğrunda uğraşırken dünya ufukların
da yer yer beliren endişe verici blutlari 3a dikkat 
ve uyanıklıkla takip etmekten gerçi kalmıyorduk. 

Bir zamankeldi kirufıaklj¥<iiaki bulutla? ko-
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pacak, bir kasırganın şüphe bırakmaz birer öncü
sü gibi karardı ve kalınlaştı, ihtiraslar, şimşek-
leşti, ve dünyaya korku salmaya başladı. 

Böylece harp belâsı tekrar" hortlamak yolu-. 
ııu tuttu. 1935 senesinin Teşrinievvel ayında 
italya harp ilân etmeden evvel kendi halinde 
yaşayan Habeşistan'a taarruz etti ve bu memle
keti esareti altına aldı. • ' 

Arkadaşlar, bu hâdiseyi yâlnız tarihî bir 
teselsül bakımından zikretmiyorum. Bunu o za
man İngiltere ve Türkiye'nin iş birliğinin ilk 
temel taşının atılmasına vesile veren bir hâdise 
olarak kaydediyorum. (Alkışlar) O zaman Mil
letler Cemiyeti azaları arasında mütearrız ilân 
edilmiş olan İtalya'ya karşı tatbik edilen sanc-
tion'lar ve bunu takiben Nyon anlaşması Millet
lerarası bir mahiyet arzederken Akdeniz emni
yeti ile bilhassa alâkadar-ve aynı sulh-sevgisini 
güden Türkiye ve İngiltere birbirlerini daha iyi 
tanımak, daha iyi anlamak ve iş birliği; yapmak 
imkânlarını bulmuşlardı. 

Arkadaşlar, 
Bundan sonra gelen yıllar takviminin hemc 

hemen her yaprağı milletler hukukunda bir le
ke diye tavsif edilebilecek maceralarla doludur. 
Senelerin seyrini takip ederek görüyoruz ki, 1038 
mart ayında Avusturya Devleti Avrupa harita
sından siliniyor. • Bir az sonra Çekoslovakya 'da 
endişe başlıyor, çünkü Südetler meselesi diye 
bir mesele baş göstermiştir. Az sonra, aynı yılın 
eylül ayında bu mesele de Çekoslovakya'nın bir 
kısım topraklarının Almanya'ya ilhakı ile neti
celeniyor. Ertesi sene yani 1939 Mart ayında 
Çekoslovakya Devleti kaldırılıyor. Ayni senenin 
7 Nisanında Arnavutluk Devletinin birdenbire 
İtalyan taarruzuna mâruz kalarak arazisinin iş
gal edildiğine şahid oluyoruz. 

Bu; olaylarla beraber dünya huzursuzluğu ar
tık baş dörndürücü bir şekilde artıyor, çünkü 
taarruz zihniyeti korkusuz ortalıkta at koştur
maktadır. 
" Bizim için ise endişe tehlike nispetinde bü
yüktü çünkü taaruz Balkanlara intikal etmek 
suretiyle tehlike kapımıza dayanmıştır. 

İşte, arkadaşlar, bu andan itibarendir ki, Cum
huriyet Hükümetinin sulhçu siyasetinin icabı olan 
bitaraflıktan ayrılarak taarruza karşı koymak 
için sulh uğurunda birleşmiş memleketler ile iş
birliğine karar verilmiş ,ve 12 Mayıs 1939. da bu
günkü Türk - İngiliz irtifakının başlangıcı olan 
Türk - İngiliz müşterek, beyannamesi ve 23, Ha
ziranda da Türk - Fransız müşterek', beyanna
mesi yüksek tasvibinize iktiran etmiştir. (Alkış
lar). 

Hepinizin bildiği gibi nihai anlaşmaların ak : 

dini derpiş eden ve bunların akdine değin ken
dilerine karşı vukııbulacak bir tecavüz halinde 
yekdiğeriyle bilf!iil:.işbirliği::ve'. yardim' yapmayı 
mutalarının plan naü^şte'reV ieTa^iîamelîsr hiç ' 

'şüphesiz ki, Türk - ingiliz ittifakının başlangıç 
eıdır ve Türkiye "bunu böyle telâkki ederek ilk 
gündenberi 'siyasetini'buna bağladığr gibi bu si
yasetin icabettirdiği bütün teyakkuz tedbirlerini 

' almaktan da geri kalmamışta'. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, , > 
Yukarıda arzettiğim müşterek beyannamele

rin Yüksek Meclisimizce tasvibi tarihinden iti
baren geçen zamanlar. hâdisatı bundan önce ar-
zetmiş olduğum senelerin olaylarından çok daha 
hazin ve çok daha kanlıdır. Bu acı hâdiseler or
tasında 19 Birin citeşrin 1939 da Türk - İngiliz 
Fransız ittifak muahedesi Ankara'da imza edil
miş ve bu suretle ikinci cihan harbinde Türk 
siyasetinin ne olması lâzımgeldiği katî olarak 
tâyin olunmuştur. (Alkışlar). 

1939 Eylülünde Almanya'nın Polonya'ya ta
arruzu neticesinde ikinci dünya harbi fiilen baş
lamış oluyor. Polonya, Danimarka, Belçika, 
Lüksemburg, Holanda çok;kısa bir zamanda is
tilâ ediliyor. Fransa'da harp talihi müttefikler 
aleyhine dönüyor, Fransız arazisi üzerinde müt
tefikler ricat halindedir. Fransız orjduları mağ-
lûbtur. Müttefiklerimiz İngilizler harbe devam 
kararryle Dünker'kin tahliyesine • mecbur kalı
yorlar. Tam bu sırada, 10 Haziran 1940 da İtal
ya da zamanı müsait görerek Fransa ve İngilte
re 'ye harp ilân ediyor, Avrupa hemen hemen mü-
tearrızlarm işgali altındadır. Fransa mütareke 
talep etmiş, silâhlarını bırakıyor. Fakat İngil
tere sona kadar harp edeceğini dünyaya ilân 
ediyor. 

Arkadaşlar, 
Şimdi size kısaca çizdiğim bu levhanın o za

manın ifade ettiği mânayı bilmem hatırlamaya 
lüzum var mıdır? İttifakına ve yardımına güven
diğimiz iki Devletten biri kuvvetli bir düşman 
karşısında tamamen yenilmiş, diğeri ise Avrupa 
kıtasını . terketmiş bulunuyordu. Muzaffer mu
harip Devletler ise ihtiraslarına artık hiç bir en
gel kalmadığı kanaatiyle dünyaya hâkim olmak 
istinasında idiler. 

Belki o zaman bu vaziyet karşısında Türkiye'
nin ittifakından vaz geçeceğini, düşünmüş ya
bancılar olmuştur. Fakat hayır. Arkadaşlarım, 
Türk her zamankinden fazla müttefikine sadık 
kaldı, ve bu sadakatimiz büyük ve gürültülü bir 
yıkılmanın ferdasında yüksek huzurunuzda teyit 
ve'ilân edildi. (Alkışlar) ve her nereden gelirse 
gelsin, taarruza karşı koymak azim ve kararı yi e 
Türk milleti manen müttefikinin yanında tek ba
sma dikildi. (Bravo sesleri alkışlar). 

Fransa'nın yıkılmasından sonra şahit oldu
ğumuz manzara harbin sistematik bir tarzda 
Balkanlara doğrultulması ve hedefi malûm ol
maksızın genişlemesidir. Filhakika 1940 da .Al
manlar Eomenlerle anlaşarak Romanya'ya külli
yetli .miktarda asker .göndermiş idi. ..;,.. -,. ,_ 
•>ı''BıvMdıse büzerinde dikkatle dumlmakta iken 
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1940 birinci, i teşrin'in 28 nde bir sabah dost Yu
nan milletinin;: İtalya taarruzuna uğradığını öğ-
rendiki Bu kahraman millet, ^müstevliye karşı 

; çarpışa dursun,; Alman; orduları bir ; kaç ay sonra 
yani nisan ;1941 de Bulgaristan üzerinden. Yuna-
uistan'a ve Yugoslavya'ya taarruz etmiş, kahra
manca döğüşen bu memleketleri yenmiş, ve Yu
nanistan'a yardıma'gelmiş olan.müttefikimiz In-T 
ğiliz'leri oradan ricata mecbur etmiş ve hemen 
akebinde adalara "sıçırıyarak bunların kâf fesini 
zabtetmişlerdi. Bu suretle önüne geçen her kuv
veti yenmiş ve bu neşe ile kükremiş olan Alman 
orduları ile bir gün yapyalnız karşı karsıya kal
dık. 

Balkanlarda taarruzun şu arzettiğim şekilde 
inkişafı esnasında üstümüze doğru sarkan tehli
kenin ehemmiyetini müdrik olarak aldığımız ka
rar şu oldu: Trakya'daki köprüleri uçurduk ve 
kendimizi müdafaaya karar verdik. Vaziyet bu 
merkezde iken Almanlar bize kendileriyle harp 
etmek tasavvurunda olup olmadığımızı sordular. 
Biz de cevaben kendilerine tarzı hareketimizi on
ların tavru hareketlerine göre tanzim etmek ka
rarında olduğumuzu bildirdik. (Bravo sesleri al
kışlar). Buna cevap olarak Alman'lar icabetme-
dikçe, bizimle harp etmiyeceklerini ve orduları
na herhangi bir yanlış anlayışa meydan vermi-
yecek şekilde Türk Hududlarmdan uzak kalma
ları için emir verdiklerini bildirdiler. Ve bunu 
müteakip bize bir ademi tecavüz misakmm akdini 
teklif ettiler. Bu teklifi ve işin müteakip bütün 
safahatını müttefiklerimize haber vererek ve da
nışarak 18 haziran 1941 tarihinde Alman - Türk 
muahedesini imzaladık. 

Arkadaşlar, 
Bu muahedeyi Meclisin yüksek tasvibine arz 

ederken tebarüz ettirmiş olduğum mühim bir 
noktayı huzurunuzda bir daha zikretmek isterim. 
Biz Almanlarla bu muahedeyi müzakere ederken 
bunun akdi için esaslı bir şart koşmuştuk, o da 
mevcut taahhütlerimize riayet şartı idi- Bu ka
yıt kabul edilmiş olduğu içindir ki muahedenin 
imzası kabil olmuştur. O zaman huzurunuzda 
izah etmiş olduğum gibi bu kaydın mânası 
Türk - İngiliz ittifakının icabı olan taahhütlere 
her zaman ve her halde Türkiye'nin sadık kala
cağı ve bunun Alman 'larca böyle kabul edilmiş 
olmasıdır. . 

Arkadaşlar, 
Alman ordularının bu suretle Bulgar hudüd-

larından tevakkufunu intaç eden bu muahedenin 
akdinden sonra harp olayları büsbütün başka 
sahnelere sıçramıştır. Harp talihi kahramanca 
döğüşen İngilizler ve Ruslar için her zaman yaver 
olmamıştır. Hattâ çok sıkıntılı zamanlar bile ol
muştur. Bu uzun sıkıntılı zamanlarda Türki
ye'nin- İngilizlere ve. Ruslara karşı tavru hare
keti daima dürüst ve dostça ve aradaki muahe
delerin ı.jjjıet^in'e ye .i^ahuna; uygıra oltnüftttf. Di-. 

ger taraf tan, huzurunuzda, belirtmek isterim ki, 
ingiliz müttefiklerimiz en? dar günlerinde bile, 
bize imkânlarının inlisaade ettiği kadar her jtüîiü 

.malzeme yardımından geri k a l m a m ı ş a 
rıriyaptıkları .yardımdan başka:;o^ 

;. da bize icar ye iareden yârdımlarda ,!bulunmuş-
tur., fiunu, huzurunuzda, ifâde etmeyi,bir borç 
b i l i r i m . " ' . " ' ""' '":'•""' v<;V '•"„.:.'.'.- •'V...'.'.' ^,'"•'.'•,:' 

Arkadaşlar, ; 
Bu. geçen senelerin karışık hâdiselerini tekrar

lamaktan maksadım, bütün bu karanlık ve üzücü 
hava içinde ve her şeye rağmen, Türk - İngiliz 
ittifakının ne kadar sağlam ve metin kalmış ol
duğunu tebarüz ettirmektir. Sıkıntılı günlerin
de, muhtelif harp sahnelerinde cereyan eden sa
vaşlar esnasında Türkiye'nin coğrafi vaziyeti ve 
takınmış olduğu mutlak salâbetli durum ve bu
nun müeyyidesi olarak dünya savaşının başm-
danberi yarı seferber vaziyette tuttuğu : ordusu 
sayesinde dostlarına ve müttefiklerine, büyük 
yardımlar etmiştir dersem bunu kimsenin yersiz 
bir öğünme telâkki etmiyeceğine kaniim (Bravo, 
sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, 
Seyrini yukarıdanberi size anlatmaya gayret-

ettiğim hâdiseler içinde yalnız kalmasına rağmen 
Türşiye'nin müttefikine yaptığı yardım ölçü
süzdür k Esasen müttefikimiz de bu yardımları
mızı her zaman şükranla anmış ve değerini her 
zaman bihakkin takdir etmiştir. Şimdi arkadaş
lar, müttefikimiz İngiltere ittifak çerçevesi dâ
hilinde bizden Almanya ile siyasi ve iktisadi bil
cümle münasebatımızm kesilmesini istemiştir, 
Birleşik Amerika Hükümeti İngiliz talebini des-r 
teklemiştir. Hükümetiniz bu talebi inceden in-
cevo tetkik ederek bunun ittifak çerçevesi dâhi
linde, ve haklı bulunduğunu görmüştür ve müs
pet cevabını Meclisin kabulüne arzetmeyi karar
laştırmıştır. Bu yüzden doğacak güçlüklere karşı 
koymak için de iktiza eden iktisadi ve malî yar
dım ve askerî malzeme istenmiştir. 

Müttefikimiz İngiltere'nin Hükümetin bu is
teklerine müspet bir cevap vermesi üzerine Hü
kümetiniz İngiltere Büyük Elçisine çarşambayı 
perşembeye bağlayan gece yarısından itibaren 
Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetleri kes
meyi Büyük' Millet Meclisine teklif edeceğini 
bildirmiştir. 

Bu müspet cevabımızı Londra büyük bir 
memnunlukla karşılamıştır. İki gün sonra îngil^ 
tere Büyük Elçisi Hariciyeye imzalı bir mektup
la bu kararımızın Türk - İngiliz ittifakının' ha
yat5 yet kudretini gösteren maddi bir delili-oldu
ğunu ifade etmiş ve bu suretle Türkiye'nin al
makta olduğu kıymetli vaziyeti tebarüz ettirmiş
tir." • ^ • 

Arkadaşlar, alacağınız bu karar bir harp ka
r a n değildir. Bunun bir harp karârına ^ünkal ip 
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obııası- weya olmaması karşı taraf m alaeaf i tavra: 
l;ağhdırr^:{vj;v::i:^r '->.-'•'•• v-:;••'''•S':- ..''•' :.:' '••:':.' :'.;[.:':': 

\-i Türkiye Cumhuriyetinin 'mukadderatını (ilin-
dejotuMn.Bşüyüfc Millet Meclisinin" alacağı büi ka
rar-fmııhâklsakvki tarihî ve büyük 'bir karar ol a-
.ca|sj/fivrto!feataninfbayrına ve^selâmetme yaraya-
•eaîîtar'r{iBr%o*rsoşlerij' alkışlar)>.;J >c::-v •;--.:;•'•''•"'' . l^; 

£ . R. TARKAN (İstanbul) — Muhterem arV 
kadaşlar, bugünkü dünya harbini 4oğwran har 
refcetÎM haşladığı, zaman :Türkiye %Millî; mücâde-
l^şiyl^ çiz^jğl; (Sınırları içinde, kendini- imar ve; 
te^a^Jîl hajmlel erine. vermiş bulunuyordu, 

i .rî^rjçl siyasette faaliyeti,;; milletlerarası ba
rış ;hâ,re|çetlerine açık yürekle iştirak, etmekten•;.. 
mu^i|;iii(le',itimat,ve müsalemet;unsuru ol|mak-
ta^ ; ^bajcettir, • . . . , ' ' . - ....... 

ır|^akair?ha(îi^elerin tehdit, edici inkişafı ve 
BaJk§i[iİ^i'q..^a4ar-sirayeti karşısında, esaslı- em-, 
" İ ^ ^ p d ^ i r l ^ almak zorunda kaldı. > ;,-. ? 

:£î'$f$İg bş.gı̂ lij.l alacağı tedbirler kâfi gelemezdi,;, 
İngıl^r^jijyeg^t^larmda, sulh ve emniyet^gaye-
lerj;ı^(Jl ; g^ | | ş ^ i r î i ğ i tesşüs etti; ; ve 12 Mayıs 
1939 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin tasvip buyurduğu müşterek beyanname ile, 
bu iki Devlet « Kendi millî emniyetleri nefine 
ölalralc^kâ^ş^rkİİ taahhütlere »girişmeyi kabul 
ettılerv -Bu taahhütlerin katî 'vesikasmi; 19"İlk-. 
teşrih 1939 târihinde, Ankara'da1 imzalanan kar-
şdiMı'^ardrm muahedesi 'teşkil ederi 

erin, bu suretle birleştikleri' cepj-'. 
ho^;ju||ı ';o||l^şj idi. Fakat harbin önüne geçi 
m ş İ Ç j m ^ ve silâhlar patladığı 
za^|h^ fgŞrj^^0iiin hangi tarafta öldüğü t a a ^ 
^ ^ f e W # î ^ y o r d i l - ••••• • : 

•ifyffîMtyŞ$jfiifây&m etmekte olan harp esna-
srnjfy %jiı*fe|̂ o|;, bütün milletlerarası münâsebet-
leri]îi4e> Aj | l0p 'muahedesi esaslarına" sadık kal
ırı ap;^l^fi^'^1 ır^itinâ göstermiştir, 

jrür.kiye,sGur4huriyeti ile Alman Reichi ara
sında, 18 haziran 1941 tarihinde imzalanan mu
ahedenin, de esas şartı - başta Türk - ingiliz it
tifakı olmak Çizere - mevcut taahhütlerimizin 
mahfuz tutulmasıdır. 

Milliterejn/fltrkadaşlar; Herhangi bir ihtira
sın .sevkı ilp.cîeğil, sadece emniyeti istihdaf ede-
rçk, imzaladığımız nlgiltere ittifakına bağlılığı
mızı,' hiç bir sebep ve tesir sarsamadı. Karşı ta
rafın en kuvve!i, müttefikimizin en zayif, oldu
ğu zamanlarda* da bu sadakatimizi teyit ve ilân 
etmeği bir Vazife, 'bir şeref bildik. 

.İşte muhterem arkadaşlar, Sayın Hüküme
timizin yukse'k'.tasvibinize arzettiği Alman Dev
letî, i]e siyasi V,c iktisadi münasebetlerimizi kcs : 
mek teklifi',;'bu(

;ittif akın icaplarından doğmak-
, v- • ı,'... •.." Mut'tadır. 

Grupumuz, ittifakımız icabı olduğu kanaa-
ti'ıi'e iştikak'''eVlcfck, Hükümetin bu teklifini tas-

' Muhterem arkadaşlar; haricî münasebetleri* 
mizin bu yeni; safhâ'siyle durumdaki'ciddiliğin 
artacağını kabul etmek lâzımdır. Hükümeti
mizin Yurdun her köşesindq ve bütün işlerinde, 
durumun ciddiliği ile rnütenasip tedbirler âhn-
ınası]-lialkıhıizıri'da bu tedbirlere, bütün kalbi 
ile bütün hareketleriyle, müzahir olması haya
l î 'b i r -zaruret t i r . - " '";.;'.. '.; -.'.;: ! 
; Türkiye Büyük'"Millet Meclisi hiç bir zaman 
sergüzeşt' siyaseti yapmamıştır. Bu günkü ka
rarını verirken de, tek hedefi', aziz yurdumuzun 
selâmetidir (Alkışlar). •.'"•' -. - ' ' r : 

; M. MMEK lAhtoa^a) '*— Arkadaşlar- şundi ; 
Hükümetin .İngiliz, - Türk ittifakının tabii bir 
neticesi olarak tasvibinize arzettiği kararın ma
hiyeti, olabilir ki, bizi: daha ciddi, daha sert 
.kararları almak neticesine, götürebilir. Bu bir 
ihtimal de olsa uzak yakın ihtimal de olsa bu 
neticeyi göze alarak .mütalâamızı ve kararımızı 
ona göre vermeliyiz., Arkadaşlar; bütün dünya 
ibilir ki, Türkiye Cumhuriyeti denilen mevcudi
yet kurulduğu günden bugüne kadar daima 
müstakil Devlet; ve hür millet esasını dış poli
tikasında prensip olarak ele almıştır. Devleti
mizin temeli bu esas üzerine kurulmuştur. Mil
lî mücadelenin esası budur. Dış politikamızı 
tanzim, ederken . bu yoldan yürüdük. Balkan 
antantı, Cemiyeti Akvam, mütecavizin takbihi
ne ve hattâ bir harbi ; göze alarak zecri tedbir
lere iştirak kararlarımız bu esastan doğdu. 

Bu itibarla Millî bekayı, millî istiklâli, millî 
istikbali en titiz bir itina ile en sağlam teminata 
bağlamak istiyen Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin ve Türk Milletinin Hükümetin bugünkü 
kararını içten derin ve samimî bir memnuniyet
le karşılıyâeâğına- kaniim. 

Arkadaşlar bir milletin, bilhassa Türk mille
tinin Millî bekası, Millî istiklâli ancak kendi 

; kuvveti ve kendi kudretiyle temin edilebilir. 
Türk Milletinin istiklâl ve hürriyet aşkı, Türk 
'milletinin "bütün dünyanın üzerinde ittifak etti
ği kahramanlığı bu istiklâli,', bu mevcudiyeti 
sağlamağa kâfidir. Fakat arkadaşlar, bir de 
hâdiseler vardır, bir de hakikat vardır. Haki
kat şudur, ki: büyük Devletlerin, büyük dev
lerin her rubu asırda bir dünyayı kan 
ve ateşe böyadıklari bir devirde yalnız 
kahramanlık, . yalnız istiklâl aşkı, yal
nız hürriyet aşkı bir milletin bekasını temin 
edememektedir, isimleri, sayılamıyacak kadar 
çok olan Devletlerin hiç bir kusurları olmadık--

1 lan, kahramanlıkta, memleket aşkında hiç bir 
noksanları olmadıkları,halde bazı ihtiyatsız.ha
reketleri yüzünden ne hale geldiklerini zaman 
ve hâdiseler bize gösterdi. 

Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet M'eclisi 
kurulduğu gündenberi hâdiselere tekaddüm 
etmesini bilen Türkiye : Büyük Millet Meclisi 

.lier^zainan oldulti^îi»i'^ltiWya' ^u&kiaişriı ;&fra 

•***•' "vi^"***-
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bulutların sarmağa başladığı günden itibaren; 
takip ettiği siyasette tedbirli ve basiretli $av-
r'andı. " •: , ,';',.. • '••:,,•• .y-. i 

Arkadaşlar; biz müstakili devlet jlâvacışıyız, 
biz: hür millet dâvâcısıyız. Biz, insanlara hizme
tin, insan cemiyetinin insani esaslar dairesinde 
idare edilmesi ile kabil olacağı .kanaa.tind.ayiz, ve 
bu kanaatin cihana hâkim olmasını isteriz. Biz 
milletlerin' eşit haklara malik olmasını güden 
bir dâvanın' dâvâcısıyız. Bu inanla bu kanaat
ledir ki, bu görüş ve sezişledir ki, her gün bir 
devletin olmuş armut gibi patır .patır'yere düş
tüğü ö karanlık ve'karışık günlerde bizim'ye
rimizin neresi olacağını. Türk milleti aramış ve 
bulmuştur. O yer"1 Türk "milletinin istikbaline, 
hürriyetine ve hakkına hürmet eden manzume
nin, yanıdır liığiliz - Türk ittifalanın '" bulun
duğa yerdir ; Arkadaşlar,' bu siyaseti .Türkiye 
Büyük Millet Meçlisi aradı ve buldu ve milleti- -
ne bağışladı. Bununla tarih boyunca, iftihar 
edebiliriz. Arkadaşlar, bu siyâset için, Büyük 
Meclisin muhtelif celselerinde scrielerdenbcri 
konuştuğumuz; hu' siyaset 'için Büyük "Meclisi 
-fazla taciz edecek değilim. Fakat '"millet "hakkına, 
millet hizmetine kendi, hay atını hepiniz, gibi yer-. 
meye, damarlarının bütün hamulesini önün 
uğruna/akıtmaya yemin etmiş bir. insan sıf atiyle 
diyorum ki, arkadaşlar bugün Türk milletinin 
bekâsının' istiklâlinin, istikbalinin teminat altı-' 
11a alınmış olmasının huzuru içerisindeyim. 'Ar
kadaşlar, hrap makbul bir şey: değildir. Arzu 
edilerbir şey değildir. Bilhassa, imar ve inşa 
sahasında kendisini,', bir- .'çok vazifeler, bir cok 
hizmetler bekliyen Hizim neşlin| harp, arzu..ede
ceği, bir şey değildir. Bizim harpten başka. ya
pacak büyük işlerimiz,. . millet işleri, insani iş
lerimiz vardır.., Fakat arkadaşlar, sulh, yal
nız sulh olduğu-için sevilmez,, sulh bu gayelere 
hizmet ettiği için sevilir. SulhunJ bu gayeleri 
t<>min. etmediğini., millî istiklâl, ve istikbâli zt\.fa 
düşürdüğünü. gördüğümüz gün harbi kabul bi
zim için br milli" vecibe,.olur. Millet mukad-; 
deratmı omuzlarına almış olanlar, için de bir. yâ-: 
zife olur. ( ,'".'" ! • u^<: -h 

Bıi itibarladır ki, netice bizi daha esaslı. .kav
rarlara da götürse. Türk - İngiliz ittifakının' 
bekasım sağlayan ve" milletin istikbal ve istik-
1 âl in in'; ve' milietleraras < itibarının bir teminatı 
olarak kabul ettiğim 'Hükümet teklifinin kabulü
nü memleket için hayırlı ve faydalı görmekteyim. 

Arkadaşlar; İni vicdan istiraîıati ve "im hu
zur içinde sözlerimi bitirirken bir vazifeyi yap
mazsam vazifemi eltsik yapmış olurum. Meclis 
huzurunda, millet huzurunda, Atatürk'ün -büyült' 
nıhunâ İr.tap edebiliriz; kendisi'ebedî,nietfenin-' 
de rahat uyuyabilir. Onun bu kürsüden, göz yaş
lar iyie bize emanet ettiği mukaddes bayrak Bü
yük Mîllet Meclisinin: elinde,- kendisinin büyük 
halefin'n elinde yere düşmemiştir ve'yere düşmi-
vecektir (Bravo sesleri,.ve! alkışlar)/ .M .! 

Cihan 'hâdiselerinin, / harp harçkâtHiın. her 
gün^ başka bir?,safha, arzettiğ}, -hergürjvnYteişık: 
karârlar, almaya insanları. sevkeitiğio^ünyanjn 

:§ufson beş, senelikfevrinde Devleti$$£ijslf a,Çiy4e, 
Parti Başkanı .sıfatiyei,.;.-- nihayet İüjffeiı^iUetMn 
şefi sıf atiyle bize çok iyi. yol. göştjgVJKiişı-.fijî n̂ Â̂ iL-*- :-
lî; Şefi -bir -defa -.da bu, sön kabaya ydofeisiyle 
önünde hürmet ve tazimle(ânmaylîgajtşân^lûr.,-T^â-
zifft addederim .(Alkışlar). Dün Pa^tiâ^timâpicla 
Sayın Reçeli ;lfelşer'in^de* bir vesile^JftdSftKftt etti
ği gibi, bir çok -milletlerinş^aç.eTtaj^U.vşürüMen*, 
diği bir;devirde, onun kadar sulha bjapı^onun 
kadar.-hakka bağlıy onun kadar lıayatını;- sıhlıa-tini 
milletine vakfetmiş;;bir adamın ;bu- ^ 
bur ve mukadder .olmadıkça^/gayriifjabii bir^aki-

•: bete götürmesine imkân; yoktur i ^^ürl^ise/Bü- ' 
i yük Millet Meclisi denilen :• ve bu ırjıpjç^jjnt^ jida-

rc^inde .yegâne,salâhiyet-sahibi .ol^n^eijgjnıjJiyO; 
kadar aldığı- her ; kararın isabeti h^^şf§{}|e^ıp.u-' 
hakkak surette, taayyün eden , (^j|şfoe r^viyiik 
Millet Meclisinin de katî ye, hayajv^ jzö,rure$Ier 
olmadıkça.;Türk milletini .vahim bjr̂ ŞfplıijîŞejyJicıet-
mosiner imkân -yoktur. ,• ; ^ m m ^ m A/Y»')' 

Türkiye^' Büyük Millet; Meçİiş^^U^^ .\?&Ğf> •• 
Hükümet,bugün bu kararı alıyorsa; Jrtfiniypr,;jte-

I reddütsüz , iman, ediyoruz ki, ,, hu- ka?;ar:i b % ^ c 

Türk milletine karşı yapılması ,lâzımg^pnlb,ir1:va-
zif edvr.; Bu karar onun,: bilhassa isjik^alri^ge^jfiii,, 
beynelmilel-- haysiyetini teminat ^^ıjj.v,aİaai^ir 
karardır. .-ûSçimıvr tan 

'Arkadaşlar; .itimat edelitn,•, karjajtjırftfz ^ryilleti-
miz -için hayırlı alacaktınKr(Şiddptl^fjfex^Jİpekli 

alkışlar) . . : : ; : - - . .•'.,; , : v.Î<4II Jigob.9'ÎOI 
M. B. EARS; (Bursa) ~ , Aziz aatelda^ax ;liov-

velâ ;Hükümete gördüğü büyük işttal) «lalayı; i dö-
züme kalpten gelen teşekkürleıle^i'a^iyaeağiimr 

Beş senedehberi dünyanın yerirideıivoyniadığmı 
• tufanlar, yanar dağlar- arasında vj her ^milletin 

kendine salim ; •bir yol açmağa. çalıştığını. görü-
:; yoruz'. Biz de bu dünya içinde ikendisininî/me'n-

fâafmâ'.muvafık- .yol"arayan milletler ,:>arasında 
idik^ Baktık, bir tarafta dünyayı»MnîSÖiıedkeîn--

v dişine" • esil"' yapmak: istıyenler var^bir. :tâ^aîita. 
dünyaya hürriyet, istiklâl ve refalitîMirmckHİsjti-

- yenler: var; Bizim tutacağımız .yol,s'ölbGttıervföıİa-
rıiı tuttuğu ypl olacaktı. .Senelerdönbcıa'tauşl.lmıi' 

'< aşrkt olarak yaşadık. Fakat sulhufr,RuWvj6]duğn 
için istiycnlerden değiliz. Bize İ3İr »inilletaşefinin 
bir zaman söylediği sözleri' hatirlıyormıi*Ve iki 

: levhayı gözönüne get i r iyorum^. l^^i | | e tg ı şefi 
demişti ki «Türk milletinden mi bah^e^|yprsjıpuz, 
çürümüşjmillet,» O zaman onun;çe^t^rpj^Yprılik;, 
Bize «Çürümüşe diyen milletin ; ^rfi^üpjıgjfti-
ğipi -gördük. -Fakat Türk mili eti istjjf lâjl|]|^n, Jıijr-
riyetinin [hadimi ve muhafızı. 0}ar§^i^^Mi^ffî^jfY-; 
c 11 di yetiyi e yaşama ktadır. Verdiği n^iz; kj^aj- %i|ki. 
bizi harbe götürebilecek bir kararl| |rxjî;^vl^pa-
1*111 mahiyetini ;ye-kıymetini ^bilerelı^lı^r^^Gjr ç^ctı 
bir;millet;plduğıımuz için ^nuıa.d^ ^ a ^ ^ î f e 1 ^ 
m a k t a y a - , ; • ••'.-:.; -,,-'.;; .-^MUlt^ınT »• 
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Arkadaşlar; burada evvelâ millete, sonra müt

tefik olan Devlet ve millete hitab etmek istiyo
rum. Millete diyorum ki; aziz vatandaşlar; 
B. M. Meclisinin kalpten vereceği bugünkü karar 
sizi, mutlak saadete, refaha, istiklâle ve hürri
yete götürecektir. 

, Millete diyorum ki; tereddüt ötmeyiniz, dü
şünmeyiniz, acaba yanlış karar mı verdik? Acaba 
yanlış yola. mı gidiyoruz? Acaba boşuna kanımızı 
mı dökülecek? Acaba boşuna evlerimiz mi yana
cak? Diye düşünmeyiniz. 

Çünki T. B. M .Meclisinin ne olduğunu 21 
sene evvel siz gayet iyi gördünüz. Dünya Türk
ler battı, artık Türk namına bir şey kalmadı 
dediği zaman Türkiye Büyült Millet Meclisi size 
ey vatandaşlar, ey aziz kardeşlerim; size ema
net edilmiş olan istiklâl ve hürriyetimizi, Türk 
namusunu . kurtaracağımıza söz veriyoruz, dedi 
ve imkânsızlıklar içinde dünyada kimsenin inan
madığı müşkilâtı yenerek sizi kurtardı ve dün
yaya, dünyanın en büyük milletlerinden biri ol
duğunu bin bir harikalar göstererek isbat etti. 
Ona inandınız, bir şey kaybettiniz mi, Türk mil
leti diyorum. Diyorum ki, bugün de aynı kararı 
veren Türkiye Büyük Millet Meclisi sizi mut
laka refaha ve mutlaka saadete mutlaka istiklâle 
götürecektir. İşte o Büyük Millet Meclisi seneler-
denberi sizin saadetinizi, sizin istikbalinizi nasıl 
temin edeceğini düşünmüş ve bugün nihai karâ
rın; yermiştir., 

^e^İrçgiliz Devlet ve milletine diyorum ki, 
bugün size elini uzatan millet, yalnız kuvvetli
lere değ;il; hattâ zayıf olan dostlarına bile en za
yıf/zamanlarında sonuna kadar sözünü tutmuş 
bir millettir ve kendisinin gösterdiği samimiyeti 
sizden dahi bekler. 

Bize zavallı Türkiye, Atatürk'ün kendisine 
emanet ettiği mamur olmağa başlıyan vatanı bu
gün tahrip ettirmek yoluna gidiyorlar diyenlere 
hitap ediyorum: Biz, istiklâlimiz için memleketin 
yanması icabederse onu dahi göze alacak bir mil
letiz. Biz tehdit altında kararından dönecek millet 
değiliz. Biz, ne müttefikinin ne de düşmanın taz
yiki, ve tehdidi ile iş gören millet değiliz Biz 
vatanm menfaati neyi icabettirirse yalnız onu 
yâp'ariz. \, Sözümü bir beyitle bitiriyorum: 
, I lÂyla yndız gibi göklerde durur bayrağımız, 
-,0nün altında kalırsak kalırız biz yalnız. 

(Bravo sesleri ve alkışlar). 
R. KAPLAN (Manas) —Aziz arkadaşlarım, 

Türk milleti, kendi mukadderatına hâkim oldu
ğu gündenberi onu temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ancak bir şey düşünmüştür, o 
da; Türk milletinin ve Türk vatanının menfaati. 
Millî mücadeleyi bitirdikten, sulha erdikten son
ra, başta Devlet Reisi Atatürk olduğu halde, 
Büyük Millet Meclisi daima Türk milletinin dün
ya milletleri, arasında lâyık olduğu üstün mevkii 
elde etmesi için çalışmasını tanzim ederken, daima 
Türk Milletinin muasır milletler yanmda, istik-

.1944 0:1 
lâlini, varlığını koruması esbabını hazırlarken, 
Başvekilimizin tarihçesini yaptığı ve izah ettiği 
hâdiseler üzerinde kendisini teçhiz ederken, 
Türk milleti, dünyada kendi varlığı ve istikba
li neyi icabettirirse onu yapmak üzere işlerini 
tanzim ederken, beynelmilel durumda kendi yo
lunu tesbit ederken, bu büyük harbe takaddüm 
eden senelerde kendini İngiltere ve Fransa ile 
iptida bir dostluk beyannamesi, bilâhare bir 
ittifak ahitnamesiyle bağladı. 

Arkadaşlar, milletlerin tarih boyunca bir 
takım vasıflan vardır; bu vasıflarla anılırlar. 

, Türk milleti tarihi boyunca ahde vefa ile anılan 
"büyük bir millettir. Sözünde durmakla ad alan, 
şöhret alan büyük bir millettir. Türk milleti öy
le milletler görmüştür ki : O milletler harbin ya
rı yolunda müttefiklerini bırakarak karşı tara
fa geçmişlerdir. Türk milleti tarihine hiçbir 
vakit ihanet etmemiştir. Türk milleti sözünü so
nuna kadar tutan bir millettir. Türk milleti, 
onun namına hareket eden Büyük Meclis, İngi
liz Devletiyle ittifakını yaparken her türlü ihti
malleri düşünerek bu ittifakı yapmıştır ve bu
nu, bu ittifaka sonuna kadar sadık kalacağını 
bilerek kabul ve imza etmiştir. İşte arkadaşlar, 
bu ahitnamenin imzalandığı günden bugüne ka
dar Türk milletinin her ferdi, tıpkı millet na
mına hareket eden millet vekilleri gibi, haricî 
işlerin bugünkü durumunun ne olduğunu bile
rek daima Meclisle beraber yürüdü. Bugün bu 
ahdin icaplarını yerine getirirken, Türk mille
tinin büyük vasfı olan, ahde vefa vasfına yine 
tevarüs ediyor. Büyük milleti idare edenler, 
Büyük Meclis, Devlet Reisi ve onun Hükümeti, 
Türk milletine yaraşan tedbirleri almakta hiç-

' bir vakit kusur etmemişlerdir. Türk milleti 
icabederse kendi istiklâlini, kendi yurdunu mü-

, dafaa etmekte hiçbir milletten ders almağa ih
tiyacı yoktur. Kendi tarihi, kendi millî.'vasıf-, 

: lan, kendinin yüksek ahde vefa şiarı kendisi
ne en büyük tarihî misallerle yol göstermekte ve 
yolunu aydınlatmaktadır. Onun için gelen Hü
kümet teklifini Türk milleti namına burada ka
bul ederken, Türk milletine hayırlı olmasını cli-
liyerek sözüme nihayet veriyorum. (Alkışlar . 

O. BİLSEL (Samsun) —Başvekil ve Harici
ye Vekil Vekili Sayın Şükrü Saraçoğlu'nun, 
Hariciye Encümenimizin bir üyesi sıfatiyle ifti
har ve inşirah duyarak dinledim ve bu duygula
rımı ifade etmek içindir ki, söz aldım. 

Sayın Saraçoğlu; 21 yıllık haricî olayları, ol
duğu gibi anlatışından sonra Büyük Millet Mec
lisinden Almanya ile iktisadi ve siyasi münase
betlerin kesilmesine karar verilmesini istedi Ala
cağımız bu kararla Türk milleti tarihin önüne 
azimle ve açık alınla çıkacaktır. Çünkü bu ka
rar, ister insanlığın biran önce beklediği de
vamlı ve iyi bir barışa ulaştırsın, ister doğrudan 
doğruya harp meydanlanna Türk milletinin 3e 



yeniden karışması suretiyle ulaştırsın', herhalde 
tarihin önemle anacağı ve yapacağı bir karardır.. 

Sayın Başvekilimiz; Türk - İngiliz, münasebet-, 
lerinin kısa bir tarihine temas ederek bunu> 
Jtalya, Ilabeş harbinde Sanksiyonlarm, tnjbikı 
kararı alındığı zamana ulaştıran bir temele,da-s 
yandırdılar. ' Ben zannediyorum ,.ki, tarihte 
Çok eski izleri olan Türk - İngiliz dostluk VQ itti
fakının yeni izlerinin Lozandan başladığını iddia 
etmek haksız değildir. Lozanda Türk Başmurah-
hası ile İngiliz Hariciye Nazırı arasında sert, çe
tin,- uzun ve sürekli münakaşalar olduğu zaman 
iki taraf biribirini tartmaya ve anlamaya tam 
muvaffak olmuştur. Nitekim harp meydanında 
da iki taraf biribirini tartmaya ve anlamaya tam, 
muvaffak olmuştur. Onun içindir, ki, harp hâ
tırasını Ebedi Şefimize en yüksek "ibarelerle-it
haf eden İngiltere Devleti Lozan'da Hariciye Ve
kilinin dili ile Türk Başmurahhaşma memleketi
nin ve Hükümetinin dostluğunu vadetmiştir ve 
Lozan'dan sonra yine Hariciye Vekili Parlemen-
toda söz söylerken Lozan barışından sonra Tür-, 
İriye'de itibarı en çok artan Devletin İngiltere 
olduğunu söylemiştir. İki tarafın biribirini bu 
tartma ve anlamasından kuvvet alan münasebet
ler hakikaten Başvekilimizin kuvvetle ifade ettiği 
gibi İtalya - Habeş harbinde sanksiyonlarm tat-
bikına başlanmasiyle tam bir yaklaşma mahiye
tini almıştır. Tarihte İngilizlerin ve Türklerin 
biribirine çok benziyen âdetleri vardır. 1914 
harbine de yine İkinci dünya harbi gibi Almanya 
başlamıştı. O zamandada , bu zamanda da İngil-
terenin bildiğimiz iki hareketini, burada hatır
latmak isterim. İngiltere 1914 de bitaraflığını 

temin edebilmek izin konuşmağa çağırıldığı zaman, 
muahedelere riayet edip etmiyeeeğini sordıu Bet-
man Holvcg, Alman başvekili, Şansoliyesi, on
ları kâğıt parçasına benzeten . bir cevap verdi. 
İngiliz elçisi cevap olarak, taahhütlerine sada
kat İngiliz milleti için, her şeyin' üstündedir 
dedi ve taahhütlerine sadakat yolunda. İngiltere 
o vakit harbe girdi. Dün Recep Peker arkadaşı
mızın dün kuvvetle belirttiği gibi bu harbin 
başında da aynı İngiltere tecavüze uğfıyan bir 
Devlete karşı verdiği teminatı tutmak için- harbe 
hazır olmadığını sonra gördük - hattâ harbe ha
zır olmadığı halde derhal müstevliye karşı yer 
almadı. Türk Milletinin de bütün tarihinde ah
dine vefa, muhtelif hatiplerin tebarüz ettirdiği 
gibi, değişmez şimesidir. Bu muahedelere sada
kat iki milleti bütün olayların üstünde bağlıyan . 
müşterek karakter vardır. Türk r İngiliz muahede
si 1939 da, aktedildiği zaman, hattâ ondan evvel 
deklarasyon 12 mayısta yapıldığı zaman ilci 
memlekette de şu tek hedef güdülüyordu: Dün
yayı barış içinde yaşatabilmek. Fakat harbi göze 
almadan barış, içinde yaşabilmenin; sırrını daha 
tarih keşfetmemiş ve gösterememiştir. \ 

Bu itibarla Türk milleti de İngiliz milletiyle 
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beraber harbi göz/e alarak' evvelâ deklerasyonu, 

i sonra muahedeyi imzalamıştır. 
- Muahedelerin ,çiğnendiği, ademi tecavüz 

paktlarının "yapıldığının ertesinde çiğnendiği bir 
zamanda sırf tecavüze uğramamak yahut onun 
gecikmesini temin etmek maksadiyle yapılmış bir 

1 muahedemizin Jizçrinde durmağa lüzum gör-
. müyorum. Eğer vaziyet. değişmiş olsaydı, • eğer 

Moskovaya ilerleyen ordular oraya girseydi tek
rar Şarka dönecek, bu orduların bu muahedeye 
riayet edip etmiyeeeğini tarih bize söyliyecekti. 

Bu itibarla bizdik günden beri bağlı olduğu
muz memlekete bağlı olarak yeniden kararımızı 
alıyoruz. Alacağımız büyük karar Türk milletini 
ve bütün insanlığı ister doğrudan doğruya barışa 
ulaştırsın, ister harp yolu ile barışa ulaştırsın 
herhalde Türk milleti tarihinin önemli karar
larından biri olacaktır. Ve onu tarih bu Mec
lise elbette şükranla kaydedecektir. 

Arkadaşlar; Bütün• insanlığı gerçek barışa ve 
bahtiyarlığa ulaştıracak yolda yerimizi fiilen alı
yoruz. Bu yolun amacını Millî Şefimiz bütün 
dünyaya bu kürsüden salâhiyetle ilân etmişti: 
Büyük Devletlerin küçükleri yutmasını kabul 
etmiyoruz. 

Sayın Başvekilimize memleketi emniyet ve bü
tün insanlığı iyi bir barışa ulaştıracak olan 
tuttuğu güzel yolda uğurun açık olsun derim. 
(Alkışlar). 

E. KO.RALTAN. (İçel) — Muhterem arkadaş
lar; Sayın Başvekilimiz Saraçoğlu'nun Türk mil
letinin asil ruhuna, tercüman olan duruşunu 
vakarla- devama eden sözünü dikkatle dinledim. 
Sözleri arasında, beni huzurunuza çıkaran, bir 
cümleden heyecan.duydum. O cümleyi şimdi tek
rar huzurunuzda arzedeceğim. . Saraçoğlu, vakar 
içinde devanı eden sözleri arasında, Fransa'nın 
çökmesini.mütaakıp İngilizlerin Dünkerk'i tahliye 
mecburiyetinde bulunduğu ve dünyanın da.aşağ* 
yukarj müteamzlarııı daha kuvvetlendiğine inan
dığı ve İngilizlerin tek basma kaldığı bir .zaman
da İngilizlerle yalnız barışı tutmak, yalnız mil
letlerin beka, selâmet ve. istiklâline matuf olan 
esaslı prensipleri korumak .için, dünyanın İngi
lizleri zayıf tanıdığı bir zamanda Türk milleti 
ve onu idare eden. Baş, onun tarihine yaraşan 
bir metanetle Dünyaya karşı şunu söyledi: İtti
fakımıza ve İngiliz, dostluğuna, onun sağlam ka
rakterine, onun görüşüne inanarak barış yolunda 
ve sırf, milletlerin emniyet.ve. selâmetleri.yolun
da devamlı ol arak. daim a müttefikimiz İngilizlerle 
beraber olacağız, dedik. 

Arkadaşlar^ ikinci dünya harbinin ahlâki ba
kımdan; ahde vefa bakımından, milletlerin asalet 
ve doğruluğu bakımından tarihi, tahlil edildiği 
zaman muhakkak olan bir. hakikat vardır. Türk 
milletinin notu,.-en .yüksek ve birinci derecede 
olacaktır... Arkadaşlar böyle bir milletin ferdi 
olmak ne bahtiyarlıktır. O gururu bütün dün-
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yaya karşı 'bir defa dalla ve böylece beİirîjniiş 
oluyorum. 

Türk milleti söz verir ve sözünde sebat eder. 
Kele o söz kendi !beka vö •istiklâlini korumağı 
istihdaf eden vb milletlere huzur ve emniyet ve-
•ren bir gayöyû ıhüteVeccih bulunursa. Uzağa git
meye ne lüzûin var- rubu asra varan Millî Dev-
İetimizih şaKinâdkn takip; ettiği ve inanarak al
dığı tedbirler Dünyaniri gözü önünde değilmi? Biz 
küçük, büyük milletlerin beka ve istiklâllerini 
esas tutan hangi tertipten geri kaldık. Biz ta-
lıakkümü, zorbalığı bertaraf eden, iıiz insanlığı 
emniyet ve sükun içinde yaşatan biz hayat istik
lâl 've İoekamiz uğurunda hiç, bir fedakârlıktan 
çekinmiyen iıâııgi :karârı almaktan geri kaldık. 

Ebedi şef Atatürk'ün millete parolası bu de
ğirmi1? Bu olmadı mî? Onun aziz kardeş ve ar
kadaş! İnönü'nün sağladığı esaslar bu olmu
yor mu? Hükümetimiz, kahraman milletimizin 
kanaatirîe tercüman olan . muhterem Heyetiniz, 
bu insanî "esasları koruyor. 

'Prensipleri tutmak için hangi kararı almak
ta geciktik! işte bugün tasdikmıza arzedilen 
ve 'şimdi vereceğimin kararı dahi, yani Alman 
Devleti ile siyasi, iktisadi münasebetin kesilme
si kararının dahi ittifakımıza sadık kalmak için, 
müttefiklerimize verdiğimiz sözü sonuna kadar 
dosdoğru tuttuğumuzu Dünyaya göstermek için 
vo nihayet arkadaşlar; insanlığın susadığı sabır
sızlıkla beklediği barışı yakınlaştırmak için ve 
kendi selâmetimizin temini namına almış buluna
cağız:. ; 

Biz Türkün asîl ruhuna ve sağlam karakteri
ne sadık kaldık. Beş yıldanberi olduğu gibi 
bundan böyle de bu yolda yürümekte devam ede
ceğiz. Bu gün bu tarihî kararı alacağız. tea-
bederse hayât vo istiklâlimizin korunması için da
ha ac ı r ımda yapacağız. 

Biz milletimize yaraşanı yaptık, yapıyoruz. 
Şimcli arkadaşlar, Türk milletinin bir mebusu 
olarak, sözlerine, sağlam karakterine güvendiği
miz; asîl ingiliz mileltine ve onun kahraman müt
tefiklerine lıitap ediyorum : « Siz de kendinize 
yaraşanı yapınız ». 

S. ÖKfeEEVREN (Balıkesir) — Sayın ar
kadaşlarım, milletimizin yegâne hakikî mümes
sili olan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin il
ham ettiği fikirlerin ve zaman zaman verdiği di
rektifi erin ışığı altında, Türk vatanının yüksek 
hayati mcnfaatlarını korumak ve kurtarmak va
zifesini; tam bir liyakatle gören Hükümetin tas
vibinize'sunduğu normal bir teklifle karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Türk milletinin hakimane iradesini daima en 
iyi ve en isabetli olarak kullanan Büyük Millet 
Meclisi; her zaman her meselede olduğu gibi, 
bu meselede de yalnız milletinin müşterek ve 
umumî arzusuna ve yüce menfaatlarma en uy
gun düşecek karârı serbestçe verecektir. Ben
ce Büyük Millet Meclisinin vereceği bu kararın 
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bütün diğer kararlar g ;oi Türk Milletinin se
ve seve, öve öve benimsediği karâıiardan biri 
olacağı muhakkaktır. Bundan hiç bir kimsenin 
şüpheye, tereddüde, vehme düşmesine imkân 
yoktur. 

Türk milletine ve onun • mümessili olan biz
lere gelince; vatanî ve millî işlerimizin hepsinde 
olduğu gibi bit işte de büyük ve derin bir ruh 
inşirahı ve vicdan, istirahatı içinde millî ve va
tanî menfâatlerin katî icaplarını yaptığımızdan 
ve yapmakta devam edeceğimizden eminiz. 

Ancak; yüksek huzurunuzda bulunan mese
lenin etrafında, vatan dışından duyulan bazı 
seslerin, Türk milletini beş* yıldır yürümekte ol
duğu hayırlı yoldan saptırarak kötü, karanlık ve 
çapraşık yollara döndürmek istiyen bazı gayret
lerin karşısında, Türk'milleti ve onun insaniyetçi 
ve adaletçi müttefiklerince mailini olan bir ha
kikati "umumî tarih için kısaca ortaya koymak 
istiyorum. 

Bu diyeceğim şey; besbelli • olan bir hakikati 
tekrar] aınak olsa da faydasız değildir sanıyorum. 

Arkadaşlar; beş yıl önce bütün icaplarını bi
lerek, hesaplıyarak yalnız millî irademizi kullan
mak suretiyle yaptığımız ve o günden beri bütün 
hükümlerini umumî imkânlar ölçüsü içinde taıt-̂  
bik sahasında bulundurduğumuz bir ittifakın 

.bugün tatbiki gereken bir icabını.yapmak duru
munda isek elbette onu da yapacağız. Bütün 
tarih boyunca sözüne inanılan ve ahdine güveni
len bir milletin'başka türlü hareket etmesine im
kân tasavvur edenler isterlerse yine kendilerini 
aldatmakta devam edebilirler. Fakat, biz ne al
datmaya ve ne de aldanmaya, idrak ve şuuru, 
ahlâk ve.karakteri müsait millet değiliz. 

Bu memleket ötedenberi fütühatçılığm, hege
monyanın, millî hürriyetlere karşı tahakkümlerin 
aleyhinde bulunmuş bir milletin, bir Devletin 
memleketidir. 

Bu imanın samimileştirdiği ittifakımız bugü
ne kadar tabii işleyişini muntazam bir gidişle 
takip etmiştir. Bugün de ve bugünden sonra da 
işleme şartı değişmiyecektir. 

Bugün alacağımız kararla bu işleyişin pren
sip ve karakterinde hiç bir değişiklik olmıya-
caktır. • 

Eğer ittifakımıza güvenen ve ittifaklarına 
güvendiğimiz demokrasiler, bir çok sebeplerden 
dolayı maddi birleşikliğimiz olmamışsa şunu bil
mek lâzımdır" •• ki, mânevi ayrılığımız da hiç bir 

- zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. 
Bu hakikati ve kanaati bütün milletimizin ve be
şeriyetin gözü önüne sererek tasvibinize sunulan 
teklifin kabulüne şiddetle taraftarlığımı arzetrniş 
oluyorum. Bütün arkadaşlarımın da bneden daha 
başka türlü düşüncelerine biran inanmıyorum. 

2. — Trabzon Mebusu îlasan' Saka ve üç ar
kadaşıyım, Almanya ile siyasi ve iktisadi müna
sebetlerimizin kesilmesine dair takriri (4/28). 
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REİS — Başka söz alan yoktur. Bir takrir 

vardır, onu okutacağım: 

Yüksek Eeisliğe 
Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetle

rimizin kesilmesi yolunda İngiltere Hükümeti 
tarafından vâki talebin; İngiltere ile aramızda 
mevcut «19 İkinciteşrin 1939 tarihli» ittifak 
muahedesi icaplarına uygun olduğu, Hükümetin 
verdiği izahat ve yapılan müzakereler neticesin
de anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh, Almanya ile siyasi ve iktisadi 
münasebetlerimiz «2 Ağustos 1944 çarşamba gü
nünü 3 Ağustos 1944 perşembe gününe bağlıyan 
gece yarısından itibaren» kesilmesi hakkındaki 
Hükümet teklifinin tasvibine karar verilmesini 
arz ve teklif eyleriz. 

Trabzon İstanbul 
İT. Saka A. R. Tarhan 
Balıkesir Bilecik 
K. Özalp M. Ş. Esendal 

REİS — Bunu açık reyle reyinize aksediyo
rum. Buraya kutuları koyacağız. Her arkadaş 
kutuyu sağma alarak reylerini versin.. 

(Gaziantcb -Mebusu Bekir Kaleli'den itibaren 
reyler toplanmıştır). 

REİS — Rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Rey veren arkadaşların sayısı (411) dir. 
Rey verenlerin tamam ittifakiyle Hükümetin 

teklifi kabul edilmiştir (Bravo sesleri, alkışlar). 
BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU ( îzmpîr ) — 

Arkadaşlar; mcmletikimiz için mühim ve hayatî 
bir karar aldık. 

Hükümetin getirmiş olduğu' teklifi kabul et
mek suretiyle göstermiş olduğunuz yardımdan 
dolayı Hükümet namına size teşekkürlerimi ar-
zederim. 

S. İÇÖZ (Yozg'ald) — Allah muvaffakiyet 

yersin. 
R. KAPLAN (Maoiaş) — Allah hayırlı et

sin. 
BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 

Şuna emin olalım ki; hep beraber oldukça, ve 
hep beraber çalıştıkça yenemiyeceğimiz zorluk 
yoktur. Bu memleketin mesut olmaması için, kim 
ne yaparsa yapsın, bilekleri kırılacaktır ve biz 
behemehal mukadderatın çizdiği mesut gayeye 
hep beraber varacağız (Şiddetli alkışlar, bravo 
sesleri). 

3. — Eskişehir Mebusu Emin Sazak ve Ço
ruh Mebusu Mazlıar 31üfid Kansu'nun müttefi
kimiz İngiltere Parlâmentosuna selâm ve muhab
bet telgrajv çekilmesine dair takriri (4/29) 

REİS — Bir takrir var, okunacak: 

Yüksek Reisliğe 
Müttefikimiz İngiltere 'nin Parlâmentosuna 

aşağıdaki telgrafın çekilmesinin karar altına a-
hnmasmı teklif ederiz: 

«Bütün samimiyetiyle millerlerarası hürri
yet ve istiklâl dâvasına merbut olan ve harp baş-
langıcmdanberi İngiltere ile ittifakına sadık 
kalan Türk milletinin, Almanya ile iktisadi ve 
siyasi münasebetlerini keserek müttefikinin ya
nında daha fiili vaziyet alması münasebetiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İngiliz Parlâmen
tosuna selâm ve muhabbetlerini göndermekle 
kendini bahtiyar addeder.» 

Eskişehir Çoruh 
Emin Sazak Mazhar Müfid Kansu 

REİS — Takriri tasvibinize arzediyorum. 
Kabul denler . . . Etmiyenlcr . . . Kabul edil
miştir. (Alkışlar). 

Saat 15 to mûtat içtimaimizi yapmak üzere 
Fevkalâde İnikada nihayet veriyorum. 

Kapalıma salati: 12,43-
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Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebetlerimizin kesilmesine dair takrire verilen reylerin neticesi 

(Takrir kabul edildi) 

AFYON KARAHtSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
A.ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H, SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU. 

A&RI 
H. BAYRAK 
R, R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N, AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞlTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl.N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
II. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M..ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN x 

Â*za adedi : 455 
Reyo iştirak edenler : 411 

Kabul edenler : 411 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 41 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr: R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H, ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
di. K. ÖZALP 
F. TİRiTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞ1L1 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M ERTAN 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
II. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN* 
C. ÖZÇAĞLAR 

C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
1. N. DİLMEN 
§k ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

, BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. 1\ ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜNf 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER l 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. 11. BERK'MÂN 
A. EGE 
11. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞUIiLARI 
F. BALKAN 
E. ÜEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZ ALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
F. A. AYKAÇ 
II. KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER . { 
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fr.SÖKMENSÜER 
ERZURUM 

A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R.DÎNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN. 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKÎŞEHÎR 
Y. ABADAN 
I.ARÛKAN 
î. U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK -

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
P. ATLİ 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
Gl. 1. SÖKMEN 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
O. SELEK 
E. S. TÖR 

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

ÎÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
E. İNANKUR 
R. KORÂLTAN 

İ : S1. £.8 
§. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. ÂYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. CİMCOZ 
^ H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Z. KARAM URSAL 
H. KORTEL 
N. MENEMENCİOĞ -
LU 
Ş. Â. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
I. H. ÜLKMEN 
A. R. TARKAN 

İZMİR 
§. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. Ii. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 
a. 1. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. II. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
P. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 

.İ944 Ö : İ 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
11. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. P. ECEVİT 
R. SALTUG 
N..TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
P. BAYSAL 
A.H.KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
C. TÜZEL 
S.H.ÜRGÜBLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKİN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. P. UMAY 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
P. SELER 
•§. TORGUT 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT ' 

KONYA 
M. A. BINAL 
GL A. P. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ 
KÜTAHYA 

B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr.A.S.DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANÎSA 
Korgl. A. R. ARTÜN-
KAL 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. II. TANPIN'AR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDÎN 
I. P. ALPAYA 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 



L. Ü L # M E N 
MU&LA 

Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
Ç. EAftAMÜÖLA 
H. KlTABCI 
P. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BppRUMI^U 
R. DOLUNAY 
H. MENGI 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİI* 
Dr. Z. M. SEZER 
S. S. TAROAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 
P. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 

1 : 1 ? . 2 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
t. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZGU 
M. A. YÖRÜİKER 

SEYHAN, 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
K. ÇELÎK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. UR^N 
A. M. YEGENA 

SÎ1$D 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

ŞÜSTQB 
0. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOÖLU 
1. H. ŞEYÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
A, ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H, IŞIK 

;8.1944 € : 1 
K. KÎTArCI 
Tuğ Amiral H, Q0K-
DALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 
î. M. UĞUR 
A.. YURDAKUL 

TEKÎRPAĞ 
N. TRAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
,H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZO.ĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. D AY 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖ&ŞEL 
R. KARADENİZ 
II. SAKA 
L. YAVU£ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
II. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER v 

M. BOYA 
YOZGAD 

M. ALLIOÖLU 
C. ARA? 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİR(#L 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCİ 
Ş. TANSAN, 
R. VARDAİR 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ANKARA 

1. İNÖNÜ (Rs.O.) 
ANTALYA 

Dr. H. KURAL 
Dr. C. TUNCA (M.) 

BALIKESİR 
M. DEMİR (M.) 

BİLECİK 
K. GÜLEK (M.) 

BÎTLÎS 
B. OSMA 

ÇORUM 
I. EKER 
•N. KAYAALP (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (Ma^ur.) 

ELAZIĞ 
S. SAGlRO&LU 

GAZlANTEB 
Ş. ÖZDEMİK (Rasta) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ .(Rasta) 

HAKE&Rt 
A. R. GÖKŞİDAN 

HATAY 
A. TÜRKMEN (M.) 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
A. Ş, ESMİER, (M.) 

Gl. K. KAJUBEKİR 
H. C. YALÇIN 

ÎZMÎR 
0. BAYAR 
H. MENTEŞE 

KARS 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN (Mazur) 
Z. ÜZBAY (Hasta) 

IC1&ŞEHÎR 
1. TURAN 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş, BÜ,RGE 

SCONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
T. F. SILAY 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

MU§ 
H. ^ILICO&LÜ (M.) 

NtöDE 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN (Has
ta) 
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ORDU 
İ. ÇAMAŞ (Hasta) 
JL ŞARLAN (Mazur) 

î : F. 
RÎZE 

H. C. BELÜL (M.) 
SÎNOB 

C. K. İNCEDAYI 

2.8.1944 C : 1 
SÎVAS 

t. H. BARAK 
TEKİRDAĞ 

N. TRAK 

TRABZON 
H. N. BOZTEPE 

VAN 
î. ARVAS 

,,?•• I > 0 S I 



T. B. M. M. Matbaası 


