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EHEMMİYETİ 
~a Açık ----ii, ne vakit sever, harbe 

ifil' ne vakit koşarız? ,. 
1 ·~ - - / 
ki' ~~~Şam Türk radyo istasyonunda, Türk milletinin 

Başvekilimizin mühim 
tarihi hitabeleri 

ve 

J ıtunadı ile seçilen ve milli irade ile milli hakim:
t\ mukaddes bir sembolü olan Büyük Millet Meclisi- j 

r/ırl !.ilrk milJetine ve bütün dünyaya hitaben sevgili 
MENFAATLAAIMIZA BiA TEH• HAKV 

LiKE A 
LAM Mi O 

,,r . lııniz Dr. Refik Saydamın yaptağı ta~ihi ve çok mü-
of'' be isbat etmiştir ki: · 
ast: • l'ürk milleti, sulhüu ve binaenal~yh medeniyetin 

OLURSA BUNA SiLAH
MAKTA ASLA T'EAEDDUT 

e~ e ebedi aşıkıdır. t 

r ; ~lllilleti, sulbü, insanlığın rdah ve saadetine, medeni
•kki ve inkişafına hizmet edebildiği için sever, yoksa 

1 1 milletleri, elJerinde birer sopa, şuursuz ve kor~ak 
iP, ~n~üleri gibi mezbahaya sürüklemek istiyen çoban-
0/ Yıf ve emirlerine itaat etmek için değil... 
,'o' ~!ürk milleti, milletlerin yurdlarını ellerinden almak, 
elt llrriyet ve istikJalJerinden mahrum etmek babasına 
e,,I edilecek bir sulhten, insanlart ilk ve orta çağlarda 

iİbi ellerde kırbaçlar üsera kafilele.-i halinde bar-

ETMiY~CEÖiZ 
Bolu eb'usu ethi Oky \..~ r, "Bir 

olan bir devleti istila ede~~k i 
devletin kendi müttefiki 
·9-iıia a ayak bastığını, 

kadar sokulduğunu'' hatta burnumuzun ucundaI~i adalara 
söyliyerek nazarı dikkati c, Ilı etmiştir. 

'11ıaryadan angaryaya sevkedecek bir medeniyetten 
~~ \'e böyle bir sulh ve medeniyetten vatanlarının 

tı kadar nefret eder. 

t l'tırk milleti sulh kadar. hayır. hayır, sulhten yüz 
ıdaha fazla hürriyet istikliJinin aşıkır . 
. tte bunun içindir ki Türk milleti, vatanını hürri
k~'t~klilini tehlikede gördüğü gün sulh, onu~ naza
~ 1rlı ve iğrenç bir paçavra, harb ise onun ruhunu 
e •evinç ile coşturacak neş'eli bir düğün ve milli 

a"Artık bundan böyle bir k~rış toprak değil hakkımızın 
bir ze-rresini almak istiyenı~~ ~ karşı Türk milleti kahra-· 

[man orduları ile birlikte dimdik duracak ve bize fena na
lzarla bakanları geri çevirec~ktir." 

r M. mleketimizi yarının teh-
.-.,.,_,.____ • - likeli hadisatından mümkün 

olacakbr. 

SIRRI SANLI 

Piyangosu 
~--------~---mm~--------------

[Hususi) - Tayyare piyangosunun keşidesi
' de devam edildi. Kazanan numaralar şunlardır : 

15.000 LİRA 
l~~llıaraya isabet etti. Sonları (17) ile biten biletler 
1~il amorti alacaklardır. 

ıırayı (32026) ve 10 bin lirayı da 32410 numaralar .... 
kazanan numaralar: 2 bin lira 23654 13677 

8342 numaraya isabet etmiştir. 

!~e verme reko
. "ftU kıran Cumhuriyet 

--:::::ac:--,gin"Gişesi Gişesinin bir uğuru d" A-::k~~,~1~2~(~A!itl.~A~)~;ıı~~B"u•-sr yük vç lrnnh!vekayii ile i:1 
1 -:ı::::::-- yuk Millet Mecliıinin bugün Held .ı· (.:ır.3ması idare mes-l 

2engln ve hah- Bu uğurlu gi,e bu defa . Abdulhalik Renda'nın baş-~ ,ulh·eti~Telicril.,de tutnn dev-
tl~ar etti? da 39017 numara ile 15000 kanlİğmda . yaptığı _ iki~ci lı.t. adamla rı iç.in e n mühim 
4,,ide bircok vatan /ırayı bay Mecide, 32026 - - - B- k'l D R fk Jve en diki.at~ d ğ .:.l" mevzu 

. celsede aşve ı r. e ı t . şkil ct! iyor. •erv•t ve ~ aa Jete numara ile 12000 lirayı d 
"" - a• Saydam alkışlar arasın a -----------

~"qn Kemeraltındaki bay Feyzullah ve daha bir kürsüye ~elerek aşağıdaki ~S Ok '( 
\.Cife .. •i, bu defa çok ı-atanda1lara büyük beyanatti., b°iilunmuşli°rdır. - : a J-!::: U- ~ ~ 
'"de bay Sıtkıya ikramiyeler kazandırtmı,tır - Başvekilimizlnnutku y CUI 9rı ızal. : 1 

l\ınıkta bay Sala- Ho, bir tesadüf olarak Muhterem arkadaşli°rı";:--
10000 E f b •1 'd b b'/ t. b- -k Si_ı:ı i tıriht~ p. k' bü-, ,,.e pa,a ay mecı u ı e ı uyu Avrupadaki siyasi ve as-

1~QtQ 2000 lira ve yapısına temel atmağa ka- keri vekayii son zamanlarda. ;yük bi.· fasıl açabilecek' 
;;~ok mü,terilerine rar verdiği gün almif ve ne yolda ve ne süratle ·in: ehemmiyette d..::ı Türk 
"'ı. tt ikramiyeler ka- bunun hayır ve uğurunu kişaf etmiş olduğu malumu- lngilizl siyasi anlaşmanın 

,'•tır. bu sü retle gö_r_m_u_· ,_t_ü_r . ____ n_u_z_d_u_r ._D_ü_n_y_a s_u_ıh_u_n u_n_b_ü_- 'sebeplerini)aydınlatan sev-
.. '--- "gili Başvekilimiz Doktor 

R GUL İSTER AGLA ~Refiksaydamı~~k mü-
him ve kıymetli bitabele-

-~e: - - •--~~~~---::~- -·:::-=..::::.=::-"' rini ve bu tarihi vesikanın 

UYUTAN TABANCA! yaptığı tesir ve akisleri 

-----------@-:as------------1 
~~te en faydalı alet ı>;ihayet icad edildi. Bu ihtira yeni bir tabancadır. Fakat na-
'>a\ biliyor musunuz? Öldürmiyen, sadece bayıltan; hayır uyutan bir tabanca. Bu 
>* ~ faydaları Çoktur. Uyuyamıyanlar için, çek tabancayı uyusun. Sokakta yakanı 
>ı, 1 kaptırdın, çek tabancayı uyusun ve sen yürü git. Karın mı bağırıyor çek ta
~Yusun, rahatın yerine gelsin. 

>~,.>'ine bir şey değil hele, günün birinde, her yerde kullanılacak olan bu tabanca· 
llld 
~~ ~ yolların, sokakların, evlerin ve hatta harp sahalarının uyuyanlarla dolu ola· 

1•rı hale sen ey okuyucu şimdiden : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

biran evvel okurlarımıza 
yetiştirebilmek, vukubulan 
büyük miktardaki talep
lere cevap verebilmek için 
gazetemizin iç sahifelerini 
ayrıca basmak imkanını 
bulamadık. fazla istenen 
gazetemizi vaktinde yetiş
tirmek için almağa mec
bur olduğumuz bu tedbir
lerden dolayı sevgili ve 
sayın okurlarımızdan özür 
dileriz. 

mertebe uzak bulundurmak 
ve Avr:.ıp :d.l v~ bütün dün
y:ıda başgö .. !eren ihtilaflar 
önünde sulhperv~r siyaseti
mizin samimi bir tezahürü 
olan bitaraflığı muhafaza et
mek c Lnhuriyet hü1dimeti 
için esas siyaseti teşkil et
mekte bulunuyo: du. 
Milli Emniyet Meselesi 
F~k-.t ldcts:ıtın Balkan 

yarmıadasına i .. tikal etmesi 
ve Akdeniz emniyetinin mil-
11 hayatımızda kendisini ye
niden hissettirmesi anından 
itibaren hül<umetimizi ken
disini ciddi bit milli emni
yet meselesi karşısında bul
muş ve bu emniyeti tehlike
li tesadüflere mar~z bırak-__ ...,, __ _,_.,. 

= !9R. _. = 
1 "" -----=-.. ----~"': 

maksızın lakayt ve bitaraf 
bir vaziyette bnlunmasının 
mümkün o)amıyacağı kana
atine varmıştır. (Bravo ses
leri.) 

Malumunuzdur ki Akde
nizde bütün alakadar devlet
lerin birbirin~ karşı emniyet 
içinde bulunarak ve bu de-
nizi müşterek bir vatan sa
yarak onun müsavi nimet
lerinden hepimizin müstefit 
olmasını daimi olarak te-

menni etmişizdir. Hiçbir ala
kadar devleti hakkı olduğu 
istifadeden mahzun etmiyen 

fakat hiçbir hegemonya he
vesine imkan birakmıyan 
bir Akdeniz nizamı bizim 
daima gözönünde tuttuğu· 
muz bir milli emniyet me-

lselesidir ( Bravo.sesleri ve · 
~alkışlar. ) 

Bu şartlar içinde hüku-
metimizin milleti harb .ba
diresinden azami imkanlarla 
uzak bulundurmanın en mü- . 
essir çaresini gene sulh için 
birleşen memleketlerle harbi 
göze alarak sulh gayesinde 
teşriki mesai etmekte bul
muştur. 

(Bravo sesleri, alkışlar.) 
Bir Avrupa devleti olan 

Tilrkiyenin Avrupadaki sulh 
teşebbüslerinin ve harp teh· 
likelerinin milli hayatımıza 

- Devamı 4 üncüde -
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Breslav'ds ; 
HABERLERD 1 
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BASVEKILIMIZIN MÜHiM 
TARiHi HiTABELERi 

Türk staıı ı' 
-- :;...=..-::---""""' 

Breslav'da açılacak 1 
de teşhir edilmek a=:; 1 
lin Türk ticaret 1 Aydın mebusu B. Nazmi l 

T opçuoğlu Atinadan, Türk 
Hava Kurumu müfettişi B. · 
Zihni Düvenli Dikiliden, Ma- 1 
Jiye müfettişi B. Abbas İdil 
ve müfettiş muavini B. İbra- ; 
him T e-mizdal lstanbuldan · r 
şehrimize gelmişlerdir. __ ......... __ ......... 
Birbirlerine ı 

hak ret ettiler 
1 

iki çeşmelik Müftü sokağın
da Istanbullu Mehmet kızı 
41 yaşında Raciye Özocak 
ile Ahmet kızı 30 yaşında 
iffet Gönver, bir köpek me
selesinden yekdiğerlerine ha
karet ettiklerinden suçlular 
yakalanmışlardır. 

Sa~ 
dan 

-:~-... --
koltuğun
yaraladı 

Çorakka pu Acem tekkesi 
bahçesinde lzmirli Abdi oğ
lu Hüseyin, kız kardeşi ile 
münazaa eden lzmirli Ahmet 
oğlu Mehmet Özcevik'i hafif 
surette bıçakla sağ koltuk 
altından yaraladığından ya
kalanmıştır. 

· Kiralık oda 
Karşıyakanın ferahlı bir 

sokağında güzel bir oda ki-
raya verilmektedir. 

idarehanemize müracaat. 
1-3 

uınıo11ıınmmnıınuıııunnıı ıınuımıı mıımuııııııınıııuoımuıuuın 11111111 

· Her Flata Sabş 

Azimet dolayı
sile acele mü
z~.yede ile satış 

Ünümüzdeki Pazar günü 
yani mayısın on dördüncü) 
günü sabahleyin saat on da 
Karataş tramvay caddesinde 
Asansör altında Şehit Nusret 
bey sokağında 17 numarada 
Bay Şemoel Yakara ait bil
cümle lüks mobilyalar bilmü
zayede satılıktır. 

- Baştarafı 1 ncide -
tesi. lerini ehemmiyetle he
sap etmekten fariğ olmıya-
cağımız aşikardır. Cümhuri
yet hükümeti hiç bir mem
leket aleyhine müteveccih 
olmıyan, hiç bir memleketi 
ihata ve izrar maksadını ma
tuf bulunmıyan, bilakis mil
letleri harbin feci akıbetin
den masun bulundurmak 
maksadını güden bir sulh, 
müdafaa ve emniyet bera
berliğinde lngiltere ile yan-
yana yürümek ve yer almak 
için bugün millet vekilleri
nin müsaade ve tasvibini is-
temeğe gelmiştir. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar.) 

logiltere ile büyük tecrü
belerden geçtikten sonra 
aramızda teessüs eden kuv
vetli ve samimi itimad ·ve 
dostluk bağları büyük mec
lisimizin muhtelif vesilelerle 
tasvibine iktiran etmiş ana 
siyasetlerimizden biridir. Bu 
metin rabıtalar politikaları

mızın inkişafında biribirine 
hiç bir vakit zıt olmıyan bir 
görüş ve düşünüş tarzında 

müşareketimizi temin etmiş 
ve iki hükümeti bir çok mü-

him vesilelerde bu gör!iş bir
liğinin feyizli semerelerini 
iktifaya muvaffak kılmıştır. 

Biraz evvel arzettiğim veç
hile Avrupadaki mühim ha
diselerin cereyani enasında 
ve hasseten endişebahş olan 
vekayi Balkan yarımadasına 
intikal eder etmez hüküme· 
timizle lngiltere hükumeti 
arasında samimi bir müşa
vere başlamış ve sulh ve 
emniyet gayesinde birleşen 
fikirlerimiz iki memleketin 
mukadderatında daha esaslı 
ve daha devamlı bir elbirli-
ğinin lüzumuna müştereken 
kani olmakta gecikmemiştir. 
Esasları C. H. Partisi mec

lis grubunun müttefikan tas-
vibine iktiran etmek suretile 
başlıyan müzakereleri şimdi 
yüksek huzurunuza arzede
ceğim. 

Türkiye • Ingiltere müşte
rek beyannamesi üzerinde 
mutabakat temin etmiştir. 
Mü$terek beyannameyi ay
nen okuyorum: 

1 - Türkiye ve Büyük 
Britanya hükumetleri birbir
leriyle sıkı istişarede bulun
muşlardır. Aralarında cere
yan eden ve hala devam 

Fransada Mahkum Olan 
İtalyan Casuslar 

Paris, (Hususi) - Bundan bir kaç ay evvel Cambrey' de 
de yakalanmış olan Italyan casuslar Lyon askeri mahkeme
si tarafından yapılan muhakemeleri neticesinde şu cezalara 
çarptırılmışlardır : 

ltalyan Pierre de Castelli, 39 yaşında, casusluktan suçlu 
idam cezasına mahkum edilmiştir. 

Diğerleri de muhtelif cezalara mahkum edilmiştir. ------ ~~------

Avam Kamarasının Türkiye 
Büyük Millet Meclisine 

Selamları 
Londra, 12 (Radyo) - Avam kamarasının bugünkü içti

!llaında başvekil Nevil Çemberlayn'in alkışlarla karşılanan 
lngiltere - Türkiye itilafı hakkındaki beyanatından sonra 
kamaranın, Ankara Büyük Millet Meclisine selamının bildi
rilmesi teklif edilmiş ve bu teklif alkışlarla kabul olunmuştur. 

Türkiye ile dost olmak bir 
şeref ve bahtiyarlıktır 

Paris, (Radyo) - Türkiye Başvekilinin mühim mesajını 
tefsir eden gazeteler, "Yeni Türkiye verdiği bu enerji~ 
kararı ile sulhun ve medeniyetin hakiki bir aşk ve müdafii 
olduğunu isbat etmiştir. Bugün bütün Fransızlar, Türklerle 
aramızda hiç bir meselede hiç bir ihtilafın kal ~. amasını is
temekte ve Türklerle dost olmanın bir şeref ve bahtiyarlık 
olduğunu ,, yazmaktadırlar. 

Arap aleminde Türk dostluğu 
Londra, 13 (Radyo) - Arap aleminin her köşesinde yeni I 

Türkiyeye karşı her gün biraz daha yaklaşmak ve onun ' 
yürüdüğü yoldan gitmek arzusu artmaktadır. 

etmekte buluncm müzakere
ler görüşlerindeki mutat bir
liği tebarüz ettirmiştir. 

2 - İki devletin kendi 
milli emniyetleri nefine ola-
rak karşılıklı taahhütleri ta
zammun edecek uzun müd
detli nihai bir anlaşma ak
detmeleri tekarrur etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaşmanın 
akdine intizaren Türkiye 
hük fımeti ve Büyük Britanya 
hükumeti vukubulacak bir 
tecavüz hareketinin Akdeniz 
mıntakasında bir harbe saik 
olması halinde yekdiğeriyle 
bilfiil işbirliği yapmağa ve 
yeddi iktidarlarında bulunan 
bütün yardım ve müzahereti 
birbirlerine göstermeğe hazır 
bulunan duklarını beyan 
ederler. (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

4 - Gerek beyanat ve 
gerek derpiş edilen anlaşma 
hiç bir memleket aleyhine 
müteveccih değildir. Ancak 
lüzumu tahakkuk ettiği tak
dirde Türkiyeye ve büyük 
Britanyaya karşılıklı bir yar-
dım ve müzaheret teminine 
matuftur. 

5 - Nihai anlaşmanın ik
malinden evvel jarşılıklı ta-
ahhütlerhı mevkii file geç
mesini icap ettirecek şartla-
rın daha sarih bir surette 
tayini de dahil olmak üzere 
bazı meselelerin daha derin 
tetkike ihtiyaç gösterdiği 
her iki hükümetçe kabul 
edilmektedir. Bu tetkik ha
len devam etmektedir. 

6 - iki hükümet Balkan
larda emniyetin tesisini te-
min etmek lüzumunu dahi 
tasdik ederler. Ve bu gaye-
yi en seri bir surette istih
sal için müşavere halinde-
dirler. (Çok güzel sesleri) 

7 - Şurası mukarrerdir 
ki, yukarda zikredilmiş olan 
hükümler iki hükumetten 
her hangi birinin sulhün 
takviyesindeki umumi men
faat iktizasından olarak di
ğer hükumetlerle anlaşmalar 
akdetmesine mani değildir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Gördüğünüz veçhile Tür

kiye - lngiltere münaseba
tında bir temel taşı ve ayni 
zamanda mühim bir merha
le olan anlaşmayı iki hüku
met arasında elyevm müza
kereleri cereyan eden kat'i 
ve devamlı taahh.ütler takip 
edecektir. Ve bütün bu ka
rş l ı ldı anlaşmaların hedefi 
birdir : 

"Sul ve emniyet,, (Bravo) 
sesleri, alkışlar.) 

Gerek, lüks şemsiyelik, 2 
kesme lüks bronz Ingiliz 
k:ıryolası somyeleriyle, kübik 
koltuk takımı, ceviz lüks 
büfe, Venedik lüks ayna, 
tek ve sifonyeralı aynalı do
laplar, küçük Viyana yatak 
odası takımı, etajer, büyük 
dıvar saati, dört köşe yemek 
masası, 12 adet Viyana san
dalyaları, tül ve ipek ve yün 
perdeleri, divar tabakları, 
elektrik lambaları, 2 cam 
kornizesi, 1 etajer nikel, ko
modinler, emaye saat, siyah 
etajer, antika mermer saksı, 
2 salıncaklık, orta masası 
aynalı, lauman tuvalet, ipek 
hı 1llo, divan, beyaz ayna, 2 
lauman takımları, seccadeler 
ve sair bir çok lüks mobil· 
yalar bilmüzayede satılacak
tır. 

Hicaz kralı lbnissuud'un ordusunu tensik için Türkiyeden 1 

~::d·;:ıa~:;~:;~;;;~m:: yazıyor? 
Türkiye ve Ingilterenin u

mumi siyasetlerinde ana vas
fı teşkil eden bu hedef öy
le zannediyoruz, o kanaatta 
bulunuyoruz ki, dünya har
bine mani olacak kuvvetli 
bir unsurun teraziye ilavesi 
tarzında tecelli ediyor. (Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Satış peşindir. 
Emniyet Müzayede Salonu 

Müdüriyeti 

Londra (Radyo) - Bura matbuatı, " Türk - Jngiliz 
anlaımaıının kıymet ve ehemmiyetini takdir etmek için 
Türklerin birçok devletlere karıı Çanakkalede yaptıkları 
kahramanca müdafaa ve mukavemet harikasını hatırla
maları kafidir. ,, mealinde neşriyatta bulunmakta ve 
milli ıefimizin direktifleri ile milli hükumetimizin me
deniyete yaptığı büyük hizmet tebaı üz ettirilmektedir. 

Menfaatimizle birlikte sul 
hu tutmağı, kimsenin hak-
kına tecavüz etmemeği umde 
biten siyasetimizle hakların 

1. h. 1 B mu··du··rıu··- ·v • • l n ısar ar aş çıgnenmesıne manı o mağa 
Kap·7.1Dan gaze- bütün gayretimizi sarfetmek-

ğünden : te devam edeceğiz. (Bravo 

leler açıldı 938 mali sene8ine ait tütün ve içki beyiye teskerelerinin sesleri, alkışlar.) 
Ankara, 12 (Hususi) _ müddeti mayıs 939 sonunda bitecektir. Hazirandan mute- Bugüne kadar olduğu gi-

Akşam ve Haber ~azetele · her olmak üzere 15 / Mayıs / 939 gününden itibaren ha- bi yarın da sulhperverliğimi-
rinin intişarına vekiller he- yilerin tezkerelerini değiştirmek üzere Baş müdüriyetimize zin maddi delillerini vermek 
yetine! ı ıii Ja adc edilmiştir. müracaatları ilan olunur. fırsatları zuhur ettikçe bun----- - ------------ - - - - - - ---------· ---- - -----

ları kaçırmıyacağız. istenilen nümune)er 
Fakat birgün müşterek ticaret odası tarafıııd•JI 

hak ve menfaatlerimiz ihlal derilmişti. Bunlar 
edilmek teşebbüsüne maruz sergisindeki Türk st 
kalırsa bize hakkımızın ver- yerleştirilmiştir. _.... 
diği kuvvetle buna silahla uııııııııııııııuıı ııım11111ıııı1nı111Dıo uıınmmnn~ 
mani olmaktan da tereddüt sonra kürsüye geleıı 8- ~ 
etmiyeceğiz. Okyar, sık sık a ~~ 

(Bravo sesleri, şiddetli al- .:-.' 
kışlar) · (Bravo .. ) sesleri ile 

ve yarım saat kadi 
Bunun içindir ki, mefku- b uzun bir hitabede 

remizi tarif ederken " Sulh 11 
ve emniyet " kelimelerini B. Fethi Okyar, Avt J 
kullandım. lngilizlerle şimdi huzursuzluktan, Çek . S 
arzettiğim itilaf ve bunu yanın, Arnavutluğuıı ~ 
takip edecek olan nihai mu den bahsettiktenisoofr' ' 

metin kararını afkı 
kavele Fransa ile de ara- d d k 
mızda dostane müzakerelere e i i: · d 

- Türkiyenin vaııY~ 
mevzu teşkil etmektedir. rafyası ve Türkiyeoi' 
Bu görüşmelerin yakında raman ordu ve do~" 
eyi bir neticeye varacağın- (Şiddetli alkışlar) IrıS~ .. 
dan ümitvarız. 

Muhterem arkadaşlar: riyesi, lngiliz kuv\f ~ 
beraber ve her ballf Büyük komşumuz ve dos- t 
tecavüze karşı hareke 

tumuz Sovyet Rusya ile en 
k kararlaştıktan sonra .1ı1 

sı ı en samimi temaslarda ,,, 
d k ki Akdeniz havıasıll~il 

evam etme teyiz. (Bravo ebediyen teessüJ etlP" 
S'!sleri, alkışlar.) caktır. (alkışlar). 

Müşterek gaye ve m .. n- Arkadaşlar .. Araıi 
1 faatlerimiz önümüzde teşriki menin bir haddi var~ 

mesai yolunun tamamen açık . Artık bundan b6Y 
olduğunu bize isbat etmiş 1 karış toprak değil b ) 
ve sayın misafirimiz Potem- ' zın bir zerresini alo>' 
kinin Anka ... adı geçirdiği yenlere karşı Türk 
günler zarfında aramızda kahraıı.an orduları ile~ 
tam bir görüş ve anlayış te dimdik duracak ~ 
beraberliği olduğu ve yarın fena nazarla bakaııl 
ki siyasetimizin de bu esas çevirecektir .. (Bravo"} 
dairesinde inkişafa namzet ri ve şiddetli alkış!•~ 
bulunduğu tesbit edilmiştir. bunu istiklal harbin 
(Alkışlar) etmiştik .. Arkadaşı~; 

Dünya buhranı içinde kahramanlık timsah' 
mevkii çok nazik ve mühim hepimizin ve gele, 
olan Balkan yarımadasında lerin kalplerinde ~· 

rak yaşamaktadır. 
mbttefiklerimizle mevcut mü- yacaktır. (Alkışlar) 
nasebetlerimizin her zamanki 

· · t •l d kün en muktedir, e" samımıye ı e evam edece- · j 
v. arkadaşları bugün İf 
~ıne ümitvar bulunuyoruz. , /. 
Sulh yolunda daha müessir I bulunmaktadır. ( 
bir şekilde çalışmak için yer Binaenaleyh hiç bir . 1 
almış olan Türkiyenin tam Türkiye Cümhüriyetı~ 
manasile bir sulh unsuru 0 _ rar böyle bir tecrübd 
)arak kurulan Balkan misa- meğe cesaret eto:Jİ 
kında yeri değişmemiştir. kat'iyr.en inanıyor\!~ 
( Bravo sesleri, alkışlar. ) detli ve devamlı ali 

Meclıste son o 
Yine ümid ve temenni alan general Kaıı' 

edelim ki, Balkanlarda Bal- yapılan siyasi aıt 
kan menfaatlerini koruyan ehemmiyetind~n 
blok daha genişlemek vazi- ve demiştir ki: 
fesini daha velüd şekilde - Bence acele 
yapmak fırsatını bulsun. bir gidiş yapılmadı 

Her zamanki ilham ve tas- naat ederek, viccl 
viplerinizle inkişaf eden si- tamamen müsterih 
yasetimizin aynı direktifler- Dostlarımız ve b• 

·den mülhem bugünkü teza- rımız bizim bu hat 
hürünü yüksek tasvip ve tasvip ediyorlar ve 
tasdikinize arzeder ve millet bulunuyorlar. Şiaı•1 

k · ı1' b muz ve dostumuı ve ı erinin iraz evvel oku-
duğum beyanname üzerinde Rus yanın da bur" 0l 
açık reylerini kullanmalarını tasviple kalmayıp. I' 
rica ederim. (Sürekli ve şid- menfaatlerinin biıl~~ 
detli alkışlar) . terek olduğunu ta~/' 

BaşvekiJin beyanatını mü- ceğine itimadım "'.;~ 
teakip Saffet Arıkan, Fethi Akdenizde taart o\' 
Okyar, General Kazım Öz- reden ve ne şekilci' ı•-

ı l k h k . v . • t f'I ut' ' a p söz a ara ü ümetın cegını e ra ı e a. ,,ı~ 

siyasetini tasvip etmişlerdir. miş ve bunu yaniı'1~ ı ~ 
Bu izahattan sonra reye defi ve tard için P 

müracaat edilmiş, hükumetin len tedbirleri al11'1f~rl' 
beyanatı 352 rey ve mevcu- ları yapmış ve ıı~t 
dun ittifakiyle tasvip edil- vermişizdir. eleyi 
miştir. Şimdi bu muk• .. ~1 ~ 

Başvekil B. Refik Sayda- r u ~aşımıza deg• '. 1;1et 
mın meclis kürsüsündeki masiyle bütün deo•ilte 
sözlerinden sonra pek çok kim bulunan .. 

1"~Uf 
hatipier söz almak için riya- beraber yapmagı 
yaset divanına müracaat et- ruz. . ta&J'.J 
mişlerdi. Hükfımetiınıı t 

· 1 şıu•Y ilk söz alan Saffet Arıkan nında bu an a Jd&J 
bu anlaşmanın büyük, siyasi ğa muvaffak d~lrıJef 

kd
. e ı 

ve sulhçu ehemmiyetinden dolayı ta ıt 
bahsetti. Saffet Arıkandan · yıktır. (Alkışlar.) 
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