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· - in önü 
Vapurunda büyük 

yangın çıktı, gemi kara 
oturtuldu. 

Büyük millet meclisinin dünkü tarihi celsesinde, 
mühim ve çok heyecanlı müzakereler cereyan etti 
Türk bayrağı, kan ve ateş rengindedir. Ona dokunmak istiyenleri yakar 

ismet inOni.i umumi vaziyet hakkında beyanatta bulund 
Dersim havulisinde başladığımız ıslahata ve 

deler, 
devam edeceğiz, serker

ettiler bir zabitimizle 13 askerimizi J şehit ... 
Ankara 15 (Hususi)-Büyük 

Millet meclisi, dün öğleden 
sonra toplanmış ve Hariciye 
Vekilimiz B. Tevfik Rüşdü 
Arasın, Hatay hakkındaki be· 
yanatmdan sonra Hatay mu· 
ahedesi reye konarak kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Bundan sonra alkışlar ara
sında kürsüye çıkan Başveki· 
limiz İsmet İnönıj, harici ve 
dahili vaziyetimiz hakkında 

uzun beyanatta buluıımuştur. 

Ankara, 14 (A.A.) - B.M. 
Meclisinin bugünkü toplantı· 
sında ruznameye dahil mad
delerin müzakere ve kabulün· 
den sürekli alkışlar arasında 

kürsüye gelen Başvekil ismet 
aşağıdaki beyanatta bulen· 
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Çok feyizli çalışmanıza .ara 

vermek üzere bulunduğunuz 
bugün de hükumetin dahili ve 
harici siyaseti hakkında yük
sek huzurunuzda ufak bir hu· 
!asasını yağmağı bir vazife 
sayarım. 

Bu hulasadan sonra eğer 

tasik ve teşvikinize bizi layik 
görerseniz siıden itimad reyi 
istiyeceğim. {Sürekli alkışlar) 

Evvela harici siyaset üze· 
rinde bütün münasebetlerimizi 
mümkün olduğu kadar yürek· 
le ve hiçbir noksanını sakla· 
mıyarak olduğu gibi söyleme· 
ğe çalışaca~ım. Harici müna· 
sebetlerimiz üzerinde komşu· 

larımızla münasebetimizi birer 
birer saydıktan sonra umumi 
siyaset esaslarımızı izah ede· 
ceğim. 

Sovyet ittihadı ile münase· 
belimiz dostane ve samimidir. 
Hatta son zamanlarda bu dos
luk yeni bir samimiyetle can· 
lanmışhr. (Brav~ sesleri, al
kışlar) 

Son zamanlarda Sovyetler· 
le aramızda bilakis soğukluk 
bulunduğunu düşünenler ve 
farzedenler için bu kadar açık 
bir surette söylenen belki 
hayreti mucib olacaktır. Bu 
sefer gerek B. Litvinofla ya· 
kından konuşuşumda ve gerek 

General Franko, Bilba
on un teslimini istemiş 
Baskların, şehri tahliye etmefe başladık 
ları söyleniyor müzakereler kesilmiş 

ltalyan askerlerinin hezimeti 

ispanya ihtilalcileri çocuklarla konuşuyor 
Berlin 15 (Radyo) - San cumhur Akiranın, müzakereye 

Sebastiyenden alınan haber· girişmek üzere papaslarla ge· 

lere göre, Bilbaodaki Bask neral Frankoya haber gönder· 

~uvvetleri, Satandere doğru diğini bildirmektedir. 
~cat etmektedir. Bazı haber- Paris 15 (Radyo) - Gene· 
tr, Baskların, Bilbaoyu tahliye ral Franko, Bilbaonun kayıtsız 
ttıııeğe başladıkları ve Reili· ve prtlaz olarak teslimini iı· 

yeni Sovyet büyük elçisinin 
Ankaraya gelişinde temaslan· 
mız iki memleket arasındaki 
dostluk rabıtalannın her iki 
tarafça hakiki kıymeti ile tak· 
dir edilmekte olduğunu naza
rımızda bir kat daha tecelli 

G. lnönü 
Kabinesine ittifakla 
itimat reyi verildi 

Ankara, 14 (Hususi) - Baş· 
vekilimiz ismet lnönü, beya· 
natından sonra Meclisten iti· 
mad reyi istemiştir. Meclis 
mevcut 329 reyle müttefikan 
lnönü kabinesine itimad reyi 
vermiştir. 

Bundan sonra Teşkilatı esa
siye kanununun 14 ncü mad· 
desi mucibince Mayıs içtimaı· 
nın her sene davetsiz top· 
lantı tarihi olan ikinci Teş· 
rinin birinci Pazartesi gü
nüne talik edilmesi hakkında 

verilen takrir okunarak tasvip 
edilmiş ve Başkan Abdülhalik 
Renda azalara beşinci dev
renin ikinci içtima senesinin 
son toplantısına nihayet veril
diği bildirilmiştir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Baş· 
vekil ismet lnönü refakatinde 
Hariciye Vekili Dr. Rüşdü 

Aras olduğu halde akşam sa· 
at 19 da hususi trenle istan· 
bula hareket etmiştir. Ayni 
trenle Adliye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu, Gazi istasyonuna 
kadar Başvekilin refakatinde 
bulunmuştur. 

temiştir. Bu münasebetle Bask 
hükumetile başlıyan müzake
reler inkıtaa uğramıştır. 

Paris, 15 (Radyo) - Ha· 
vas ajansınan Bilbao mubabi· 
- Detlarnı 4 nell IGhiftJtle -

ettinniıtiı. (Bravo sesleri, al· 
kışlar) 

Arkadaşlar, aramızda so· 
ğukluk geçtiğini farzedenler 
şimdiye kadar olan tecrübe· 
lerle kafi derecede dikkat et· 
memiş olanlardır, Ve bizim 

siyasetimizin hususiyetini iyice 
kavramamış olanlardır. Poli· 
kamızın istiklali siyasi ve coğ· 
rafi vaziyetimizin hususiyetleri 
bize kendimize bir takım fa
aliyetler göstermektedir. Ve 
daima gösterecektir· Bu hu· 
susiyet bizim taahhüdl\!rİmizle 
müesses dostluklarımızla ve 
ilk gündenberi yakın bir dost
lukla birbirimizi takdir ettiği· 
miz ' Sovyetlerle münasebatı
mızla asla taarruz etmemiş ve 
taarruz etmiyecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Arkadaşım Dr. Aras yük· 
sek teveccüh ve itimadınızla 
bugün ehliyet ve salahiyeti bir 
kat daha tebarüz etmiş ola· 
rak yakında Bağdadı, Tah· 
ram ve Moskovayı ziyaret 
edecektir. (Alkışlar) 

frakla münasebetlerimiz sa· 
mimiyet ve dostluk mahiye· 
tinde gösterdiği iyi tecelliyi 
her fırsatta bu memleketin 
efkarı umumiyesi tebarüz et· 
tirmiştir. lrakın inkişafı ve 
terakkisi ve bizimle iyi mü· 

nasebctler beslemek hususUMIHllll 
daki azim ve dirayetini 
memleket kemaliyle tak 
etmektedir. Ve 
cektir. 

Iranla esaslı, höldü bir •~ 
rette mevcut dostluk münue-. 
betlerimiz ve emniyetli hisle
rimiz mecli~iilide son günler'aoı!l'.:Jllll 
tasdik olunan ehemm?yetli mu
ahedelerle bir kat daha sa~ 
lamlık peyda etmiştir. Iranın 
terakki yolunda attığı büyük 
adımlar Türkiye halkının har 
ranlığını ve takdirini daima 
mucip olduğu gibi lran-Tür-

.kiye münasebetlerinin ve ya"" 
kın kardeşlik rabıtalan h,11· ~• 
yatı içinde inkişafını bu mem--,,:21'• 
leket daima takdir ve mubah.:: 
bet hislerile karşılamıştır .-:~v..ıı 
karşılayacaktır. (Alkaşlar) 

Arkadaşım Dr. Arasın bu 
seyahatı esnasında Kabile ka· 
dar gitmesine ve bizim orada 
da dostluk hislerimizi yakın
dan ifade etmesini isterdim. 
Maddi imkansızlık bu sefer 
(Devamı 2 nci salıif•d•) 

iş kanununun tatbikine bugün
den itibaren başlanmıştır 

Atatürk heykeli dibinde toplanan 25 bin iıç· 
büyüklerimize minnet ve şükranlarını sundu _,...,._,,. ... 

Dünkü mitingten intibalar 
11 kanunu, bugündea itibaren mişler ve Atatürk heykeli dibinde 

mevkii meriyete girmiı ve kanun toplanmıılardır. Bu 11rada liman· 
ahkAmının tatbikine baılanmııtır. dak.i vapurlar didO.k.lerini çalarak 
Türk ioçisinin hakkını koruyacak ameleleri namına mitinge ittirak 
olan bu kanun münuebetile, dün etmiılerdir. lı veren müesaeaeler 
Cumhuriyet meydanında bir miting ile ioçiler namına Atatürk heykeli· 
yapılmıı. bu mitingde 25 bin iıçi ne otoz kadar çelenk koomuı, it
hazır bulunmuıtur. çiler bandoaunun çaldığı İıtik.lil 

Ellerinde bayraklar olduğu hal· maqı ile meraeime batlanmııtır, 
de fabrikalanndald iflerinden d6- Bundan IO&n itÇiler namına 

Pil itçiler U.7 ala7 m91duaa pi• tllb itçW Ba. a...l7e; it teo 

renler namına da Hnayi umumi 
katibi Mebmed Ali birer söylet" 
vermitlerdir. 

Her iki hatab, Türk ifçilİlle 
kareı gösterilen alıiudan dolılyı 
büyüklerimizi hürmetle anmıflar, 
kendilerine ka111 tükran duygulanm 
izhar etmiılerdir. 

Bunu mO.teakıb; tiddetli Te 

lirekli alkıılar araeıada kflrdJe 

- Dnana& ' nal tolti{etN -
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ilsmetlnöiiününl{amutaydaliiBeyanatı 
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,oaun şeyahatinin Kabile kadar ... t. ıUZ4Lmasına imkan bırakmıyor. 
"" if akat sözlerim büyük meclisin 

,Afgan milletine karşı olan 
< .dostane ,hisiyatmı tebarüz et

.c. rtirmek ıçin iyi bir vesile ol-
1 tduysa bahtiyarım. (Alkışlar) 

Şüphe yoktur ki, Hariciye 
E :Vekilimiz Kabilde Afganlı 
1 ,dostlarımızı ziyaret etmek için 
J eline geçecek ilk fırsattan is· 

ıtifade edecektir. 
İngiltere ile münasebetieri· 

mizin hakiki bir dostluk ve 
.em~iyet hislerine müstenid 
.olduğunu söylemek benim için 

~ bahtiyarlıktır. İngilterede bu· 
Junduğum zamanda İngiliz 
milletinin en salahiyettar rica
linde memleketim hakkında 
:Samimi dostluk hisleri müşa· 
hede etfim. Ve en salahiyettar 
rical fngilterenin Türkiye hak· 
kında beslediği samımı ve 
ciddi dostluk hissiyatını mem· 
leketime getirmemden mem· 
nun olacaklarını bana izhar 
etmişlerdir. (Alkışlar). 

Yalnız resmi mahfellerde 
değil, hususi mahfellerde de 
memleketimiz hakkında itimat 
ve sempati gösterilmektedir. 
Sulh davasında İngilterenin 
takıb ettiği hattı hareketi zih· 
niyetimize uygun bulmaktayız. 
Memleketlerimiz arasındaki 
itimad hisleri aradaki müna· 
sebetlerin inkişafı için ve bey· 
nelmilel sulh davasında ve 
emniyet havasında kıymetli 
bir amil olarak müessir olmak 
için çok faydalı olacaktır. 

İtalya ile siyasi münasebl!t· 
lerimiz çok iyi haldedir. İktı· 
sadi münasebetlerimiz inkişaf 
etmektedir. İtalya münasebet· 
}erimizin en iyi halde bulun· 
ması bizim ciddi emelimizdir. 
Akdenizde bütün devletler 
arasında suitefehhümlerin iza. 
le edilmesi, ihtilaf sebebleri· 
nin ortadan kalkması ve Ak
denizde iyi münasebet hava
sının bütün politikalarda ha· 
kim olması bizim ciddi arzu· 
muzdur. 

Arkadaşlar; memleket bil
diği gibi bütün dünya da bi· 
lir ki, Akdenizde emniyet ve 
istikrar bizim için çok kıymetli 
bir mevzudur. (Bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Akdenizde emniyet ve ıs· 
tikrari tevlit ve temin edecek 
her türlü tedbirleri bu mem· 
leket iyi kabul ile karşılıya· 
caktır. 

Fransa ile münasebetleri
mizin hayırlı ve mes'ud inki· 
şafı hakkında Hariciye Vekili 
arkadaşımız ve hatipler bun
dan evelki mevzuda söz söy
lemek için fır.sat buldular. 

Franşa siyasetini idare et· 
mekten birinci derecede me
sul olan zatlarla yakından 
Türkiye ve Fr;;msa arasındaki 
esalı emniyet ve büyük poli
tika mevzularını açık bir su
rette görüştüm. 

Arkadaşlarım, Fransanın 
mes'ul ricalinde ve Fransa büı 
yük meclisinde ve Fransanın 
efkarı umumiyesinde şahsiyet 
sahibi olan yüksek kıymeti 
haiz bütün ricalinde Türkiyeye 
karşı dostluk beslemek ve 
Türkiyeye karşı iyi münasebet 
beslemek husunda ciddi bir 
arzu ve kanaat gördüğümü 
söylemekle bahtiyarım. (Al· 
kışlar). 

Franaa 

vard1.Ve hudut emniyeti üze· 
rinde bir takım hadiseler çıktı. 

Hatay meselesi Millletler 
cemiyeti konseyi kararile ve 
bugün tasdik buyurduğunuz 
muahedelerle kat'i neticesini 
almıştır. 

Benim zannımca Hatayda 
vardığımız neticenin asıl kıy· 
meti bu ıneselenin iyi bir su

ırette hitam bulduğu hakkında 
zihinlerimizde hasıl olan ka· 
nattır. Beynelmilel meselelerin 
halli hususundaki muahedeler· 
de yapılan tasfiyelerin yalnız 
kağıt üzerinde değil bilhassa 
zihinlerde kabul olunmasile 
kıymeti hasıl olur. Onun için 
Türkiye Hatay meselesinde 
varılan neticeleri kat'i bir tas
fiye addetmektedir. 

Hatibler hükumeti muahe· 
delerin şurasından burasından 
tenkit etmek için fırsat bul· 
dular. Fakat yüksek heyetiniz 
gibi bütün millet ve bütün 
alem dikkat etmiştir ki, niha
yet bütün hatiblerin üzerinde 
birleştikleri nokta kağıd üze
rine koyduğun esasların sıd
kile hulus ile takib olunması 
üzerindedir. Demekki şimdi 
bu hissi hulasa ederek ben de 
söyliyeyim ki, biz, cemiyeti 
akvamda varılmış olan neti· 
celerin hakkile ve hulus ile 
tasvib olunmasından başka hiç 

· bir şey istemiyoruz. (Alkışlar) 

Şimdi o mevzuda tekrar 
hararetle soz söylemek için 
ahval ve şeraitten kafi dere· 
cede teşvik gördüğümü söy· 
lemem. Amma kanaııtim odur 
ki, Milletler hakiki menfaatle· 
rini nihayet siyaset adamlarına 
ibran ve icbar edeceklerdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Hudud üzerinde, Türkiye· 
Suriye hududu üzerinde çıkan 
hadiseler bir takım muhabere· 
)eri intaç etti. Ve onlar da· 
hili temaslardan sonra iyi bir 
yola girdi. Ümidimiz zaten 
esasta dost iki memleketin 
hudud üzerinde emniyetin 
mevcud olması barış içinde 
hiçbir ihtilaf yoktur. Mesele 
bunun iyi tatbikidir. 

Fransa ricali ile biz aynı 
kanaat ve ciddiyette bu ışı 

takip etmek kararındayız. 
Hulasa arkadaşlarım, Fran· 

sa ile münas;)batımızda husu· 
si meseleler bahtiyar bir su· 
rette tatbik edildikten sonra 
yem bir inkişaf devrinin bü· 
yük bir emniyet havasının hü· 
küm süreceğini ümid etmek 
ve ümidimizi huzurla söyle· 
mek bize hususi biı haz ver
mektedir. 

Balkan devletlerile münase-
betlerimizin bütün millet tara· 
fından ' malfim olmıyan hemen 
hiçbir safhası yoktur. Dört 
aram1zda açık muahede ve 
onun hükümler!le bir sulh 
davası ıçın bağlıyız. Yakın 
bir zamanda görmek bahti
yarlığına nail olduk. Memle
ketimize karşı müttefiklerimiz 
tarafından gösterilen teveccüh 
ve muhabbet bütün :dünyanın 
dikkatini celbedecek sıcaklık
ta idi. Bu iki memleket Yu· 
goslavyadan, ·Yunanistan dan 
ve gördüğü sıcak tezahürab 
aynı hararetle karşıladı. (Al· 
kışlar) 

Arkadaşlerım, dört Balkanlı 
devletia ayrı ayrı cephele
rinden dolayı vakit vakit gÖ· 
rülen husnsi politikalar1 on· 
ların Balkan antanıt taahhüd-

' rw"liıan • 111 U• ıı 'ıauıııu.ua, • ..._ -..u 

hafif veya zayıf olduğunu zan· 
nettirecek propagandalara se· 
bebiyet vermektedir. Bunu 
görüyoruı. ı~mma buna inan· 
mayın. En yakın temaslarımız· 
la anlıyoruz ki dört Balkan 
devleti hendilerini birleştiren 

sulh idealinde samimi ve sa· 
bittirler. (Bravo sesleri, al· 
kışlar) 

Bulgaristan komşumuzun e· 
velce de bir iki münasebetle 
huzurunuzda arzettiğim Bal· 
kanda sulhu muhafaza etmek 
ve diğer komşularile iyi mü· 
nasebetlerini artırmak ıçın 

gösterdiği hüsnü niyetleri biz 
yakından ve en salahiyetli 
ağızlardan işittik. Bulgaristan 
bizimle hususi bir muahede 
ile bağlı olduğu gibi Yugos· 
lavya ile de hususi bir mua· 
hede ile bağlıdır. Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanya ile 
münasebetlerini de hale ge· 
tirmek kararında olduğunu 

söylemiştir. 

Bu arzularını Türkiye•yalnız 
teşvik eder ve elinden geldiği 
kadar teshil eder. Şüphe yok· 
ki Balkanlarda Bulgaristanla 
diğer kemşuları arasında sıcak 
dostluk havasınır: teessüs et
mesi ve bütün Balkan devlet
lerinin söyledikleri gibi ciddi 
ve iyi niyetli bir dostluk yo· 
luna girmesi hepimiz için se· 
vinçli bir emel ve Avrupa sul· 
hu için bir mesneddir. Bulga· 
ristanla aramızda şimdi tefer
rüata girişmek istemiyorum. 
Milletimizin hassas olduğu 

mevzular malumdur. Aramız· 

daki münasebetlerde yekdiğe· 
rimizin hassas noktalarına dik
kat etmekte ve ıyı dostluğu 
inkişaf ettirmekte menfeatleri
miz olduğunu müşahede ettik. 
Görüyorsunuz ki bütün esas
lar devletler arasında söz ola· 
rak katedilen bütün mesafeler 
hayırlı ve ileridir. Bunun ıyı 
bir surette tatbikinin her iki 
memleketin menfeatı olduğu· 
nu takdir ediyor ve takibedi
yoruz. 

Arkadaşlar, Size Cemiyeti 
Akvam üzerinde görüşlerimizi 
de söylemek isterim. Bu mü· 
essesenin kuvveti ve zaafi son 
zamanda mübalağa edilmiştir. 
Kuvvetine inananlar büyük 
davaların ve büyük meselelerin 
bolaylıkla fili ve kat'i bir su
rette halledilebilmesini bekle· 
mişlerdir. Bu lüzumundan faz
la bir haya! perestişliktir. Za
afini ileri sürenler onun hiç· 
bir faydası olmadığını ve Mil
letler hiçbir teminat vermedi· 
ğini zannetmektedirler. Bu 
öyle bir zannetmekte hakikati 
asla kendi hakiki ölçüsü da
hilinde görmemiştir. Cemiyeti 
Akvam bugün onun hukukan 
ve filen haricinde bulunan 
devletlerin faaliyetinden mah
rum bulunmakla büyük bir 
mahrumiyet ve zayıflık içinde· 
dir. Buna şüphe yoktur. Ha· 
ricinde bulunan devletlerin 
kıymetli ve beraber müşterek 
çalışmalarını Cemiyeti Akvam· 
da birleştirilmeleri bu müesse· 
senin beynelmilel sulh ideali 
için haiz olduğu yüksek oto· 
riteyi çok huvvetlendirecek 
ideal bir şekle sokacaktır. 

sulh hedeflerinde birleşmiş ol
duklarını söylemeleri, dünya 
için, be.,.eriyet için esaslı bir 
mesned teşkil eder, (Alkışlar) 

Ondan sonra bu kadar mil· 
letin mesul ricalinin vakıt bu
larak birbirlerini görüp anlaş·· 
malan,. az görülecek bir fayda 
değildir. Ve nihayet bazı kıy· 

metli tecrübeler göstermiştir· 

ki cemiyeti akvmam beynel· 
milel meseleleri mütelea ve 
bazı ahvalde ayrı çareler bul· 
mak için kıymetli bir vasıta· 
dır. Ve nihayet 'cemiyeti ak· 
vamın beynelmilel sulh ıcın 

çizmiş olduğu ideal hareketin 
tahakkukuna yardım etmesi 
temenni olunan bir idealdir. 

Arkadaşlar, muahe'delerin 
hulus ile tatbik olunması her 
şeyden evel İmza edenlerin 
hüsnü niyetlerine bağlıdır. Si· 
ze biraz evel Fransa ile Tür· 
kiye arasındaki sıcak havayı 

ve Fransanın mesul ricalinde
ki hulusu ifade ettim. Bu 
halde Hatay üzerinde vardı· 
ğımız anlaşmaların hulus ile 
tatbik olnnması için ne kadar 
unsur taşavvur olunabilirse bu 
anda o unsurların hepsi eli· 
mizdedir. Bir takım mümkün 
olduğu kadar hafif tabir kul· 
lanmıya ve aramıya çalışaca
ğım. Vaziyetten haberdar ol· 
mıyan ve nihayet vaziyeti bu
lundurdurmakta türlü saikaya 
kapılmış olan siyasetçilerin 
cemiyeti akvamda verilen ka
rardan sonra sünükette olma
dıklarını ve bu sükuneti boz· 
maya çalıştıklarını goruyoruz. 
Hatıblerin bu hususteki endi
şeleri yalnız büyük meclisten 
değil memleket muhitinden 
bize aksetmektedir. Burada 
müsterih olmak için bazı nok· 
taları göz önünde bülundur· 
mak faydalıdır, zannederim. 
Kabul olunan muahedelerin 
tatbiki vazifesi bugün ıçın 
Fransaya düşüyor. Bugün ta· 
ahhüd ettiğimiz muahede ile 
Hatayın tamamiyetinin her va
sıta ile mahfuziveti Türkiye 
ve Fransaya düşüyor. Nihayet 
bu esaslar cemiyeti akvamın 
müzahareti ve iştigal sahası· 
dır. Hatta eğer hukuk.;ular 
tabiri caiz görürlerse mesuli· 
yeti altındadır. 

Demek ki biz, alakadar 
olanların hüsnü niyetleıile bu 
muahedelerin tatbik olunaca· 
ğından emin olacağız. Ve ni
yet bütün vasıtalar çaresiz 
halırsa ve hakikaten siyaset 
tahrikileri bütün bu beynel· 
milel akitleri hiçe sayacak 
kadar tecavüz fikirleri gös
terirlerse en nihayet cemiyeti 
akvama iltica etmekten de 
beri kalmıyacağız. Bugün ora
daki vaziyet, cemiyeti akva
mın kabul ve tesbit ettiği 
esaslar dahilinde emniyetin 
hüsnü tatbiki cemiyeti akvamı 
teşkil eden bu kadar millet· 
lerin müşterek faaliyeti ve 
taahhüdü altındadır. Sükunetle 
söylediğim bu sözlerin içinde 
Hatay için yapılan anlaşmanın 
behemehal ve bütün hulus ile 
tatbik olunması için kafi mü· 
eyyideler mevcuttur ümidin
deyim. Esasen Hatipler gibi 
milletimizde Suriye halkına 
karşı hakiki teveccüh ve mu~ 
habbetle mahmüldür. Ve bunu 
yad ile Suriye halkına karşı 
Türklerin hassasiyetini göster· 
mek için kıymetli fırsatlardan 
isti de ettim. 

Buna şüphe yoktur. Bunu 
temenni ederim. Ancak bu· 
günkü haliyle cemiyeti akvam 
az bir kıymette değildir. Bü
yük bir ehemmiyet ve büyük 
bir kı~'ettedif. Milletlerin ıu 

--=-:=""----

yeti akvamın lehinde ve aley· 
hlnde ileri sürülen bütün nok· 
taları düsücıerek onun faydalı 
bir müessP.se olduğuna, onun 
esasları dahilinde siyaset ta· 
kib etmek istediğimizi hulasa 
ile ve şuur ıle kani olduğu· 
muzu göstermiş oluyorum. 

Arkadaşlar, Başında söyle
diğim gibi siyasi münasebet
lerimizden bahsederken kom
şularımızla münasebetleri ayrı 
ayrı mevzu bahsettim. Komşu 
olmadığımız devletlerle de mü· 
nasebetlerimiz çok iyi ve dos· 
tanedir. Ve hiçbir memleketle 
esaslı hiçbir ihtilafımız yoktur. 

Bunu memnuniyetle kay
dettikten sonra bugün bütün 
dünyanın sulh davası ile meş· 
gul olduğunu, milletlerin bey
nelmilel sulhün idaresini sağ· 
lam esaslara istinad ettirmek 
için ne gibi tedbirler bnlmak 
lazım geldiğini aradıklarını 
söyledim. Beynelmilel sulhun 
devamı ve sağlam esaslar 
üzerinde bulunması çareleri 
aranıyor. Henüz bblnnmuş 
değildir. Memleketimizin sulh 
için çok arzulu olduğ:.ınu bil
mekle beraber onu beynelmi· 
lel sulhun sarsılmaz bir takım 
esaslara bağlanmamış olduğu· 
nu daima düşünmesinde ve 
bilmesinde zaruret ve lüzum 
görmekteyim. Bu sözleri onun 
için söylüyorum. (Bravo ses· 
)eri) 

Biz sulh davasında hakiki 
ve samimi bir hadim vaziye
tindedir. Kendi vesaitilizin, 
faalivet sahamızın dahilinde 
beynelmilel sulhun muhafaza
sına çalışır ve Türkiyenin ha· 
yır menfaatını sulhta bulmak 
onun daima muhafaza edil· 
mesi temennisindeyiz. 

Arkadaşlar, bu noktanın si· 
yasi zihniyetimiz olarak anla
şılmasını isterim. Biz beynel
milel sulhun Türkiyeden uzak 
ve bizim hududlarımızdan çok 
ayrı yerlerde de bozulmasını 
kendi menfaatimiz ve hayrı
mıza muvafık görmeyiz. (Bra· 
vo sesleri) 

Biz memleketimizin emniyet 
ve siyasetini herhangi iki 
memleket arasındaki nifak ve 
ihtilaftan beklemiyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Bu esaslı bir notadır. Biz 
kendi memleketimizin emnı· 
yotini diğer memleketler ara· 
sında iyi müna~ebetler ve em· 
niyetli münas~betler bulunma
sile pekala telif olunacak, te· 
mm olunacak itikadındayız. 
(Alkışlar) 

Onun içindir ki, dığer iki 
memleket arasındaki herhangi 
nifak ve iftiraka karışmayız. 
Onun düzelmesini isteriz. Ve 
herhangi iki memleket ara
sında nifak ve iftirak husulünü 
asla istemeyiz. Bilakis elimiz
den geldiği kadar memleketler 
arasındaki bu kabil bozukluk
ların ve müsademelerin orta· 
dan kalkmasını temenni ede
riz. Milletler arasında mühim 
bir uzuv ve kuvvetli bir millet 
olarak çalışırken bizim siyase
timize delil olan, saik olan 
esaslı fikirler ve manevi se
bepler, amiller bu söylediğim 
sebeplerdir. 

Arkadaşlar; harici münase
betleri mizden geçerek şimdi 
dahili siyasetimiz üzerinde de 
bir iki malumat arzedeceğim. 
Dahili siyasetimiz üzerinde tek 
mesele .olarak eskideıı Dersim 

diselerinin esasını ve bugünkU 
vaziyetini hazırundan efkarı 
umumıyeye açıkça bildirmek 
isterim. 

Büyük Meclisin malumudur~ 
ki, hükuet iki senedenberi 
Tunceli mıntakasında husı.ısi 
ıslaeat programı takip etmek• 
tedir. Bu program bu mınta· 
kayı medenileştirmek için bü· 
tiin vasıtalarla ve husi hü· 
kümler dahilinde genış bir 
çalışma teferrüatını ihtiva et· 
mektedir. Bunu şimdiye kadar 
orada kanuna muhalefetten, 
kuvvet ve zevk almış olan 
bazı reisler iyi karşlamadılar. 
Islahat programına mukavemet 
ve muhalefet etmek istediler. 
Bu; bizi tarihini tam soyliye• 
miyorum. Mart nihayeti, Nisan 
bidayetlerinde hususi askeri 
tedbirler almayı icap ettirdirdi. 
Orada şunu düşündük: 

Mukavemet eden ve hukô· 
metin islahat proğramına mu· 
halefet eden mıntakada ne 
yapmalıyız? Şimdiye kadar 
olan Dersim tecrübeleri orada 
hükumetin bir emrıne karşı 
muhalefet olunca mühim bir 
kuvvet toplıyhrak o mıntaka· 
da ciddi tedibat yapmak 'le 
bırakmamak. Biz buna sel 
seferleri dedik. MemleketiO 
bir tarafında bir hadise çı· 
kınca onu kuvvetli bir surette 
ve sel halinde gelip geçmek .. , 
ten bir fayda husıl olmıyacağ 
kanaatında bulunduk. Biz mtJ' 

k t· halefet edenlerin mu aveme 
lerini bertaraf ettikten sonr9 

k d. ~ h'ç bit en ı programımızın ı 

şey olmam1ş gibi takip oluo: 
masını esaslı vazifefizden sa~ 
dık. Bugünkü vaziyet şudur: 

Orada jandarma ve hük0' 

k · ·1 t ssiig met uvvetı tam~mı e .ee 
91 etmiştir. Tuncelınde tslah ... 

Prooramı olarak düşündüğtl 
~ ~ 

müz tedbirler fasıla görme I 
sizin devam etmektedir. '{o 

b llı' yapıyoruz, mekte yapıy~r i 

karakol yapıyoruz. Bir ikı 9l· 
müddetle bu işlere fasıla ge ~ 
miş olan yerlerde tekrar ~ 
işlere başladık. Şimdiye kad f 
bu hareket ve faaliyet esJ1 , 
sında orada ciddi müsadeJ1l:~ 

b ··y,,, 
ler olduğunu ve arada U ·~İ 
zayiat geçtiğin~ ~an~ettik~e'Jr 
işittim. Onun ıçın sıze şı~ 
ye kadar, yani üç aylık h 11 

kat esnasında uğradığJ~~ 
hakiki zayiatı olduğu gı 
söylemek isterim. 1~ 

14 haziran, bugün ald1~,1 
· d' kSQ rapora göre, şım ıye ~eı 

olan zayiat jandarma, 85 ,~ 
ve muhafız, korucu ol~ıf· 
üzere 13 şehid, 18 yaralı e'i 
Bunların içerisinde bir ts" 
subaydır, teğmendir. .;l 

Bu zayiatın bize el.e~ tıi' 
diğini ve büyük meclısırı ~1~1 

siyatında çok acı yaptı tı9' 
müşahede ediyoruz. F a~abt ,5,-

h . l' bıl ' disenin e emmıyet ı; y' 
mübalegalı neşriyata kar~şıtıı'~ 
pılan iş karşısında fedakar 111' 

fazla olmadığı noktasın~ if 
zarı dikkatinizi celbetı1le 
terim. 1't1' . te ,, 

Bugünkü vazıyette }ıa~~ 

ettiğim gibi jandarl1181 hi~i~: 
met vaziyete tamamen ~ ~" 

kerı ,r 
dir. Kafi derece.de 85 lslılı 
vet orada hazırdır. 1't8Jı1' 
programı takib olunJ113 bata~ 
Huzurunuzda söylerke~,Uitl~ 
memleketin va tJ>I ifİtd' 
bulunan vatandaşların·yet 
sini isterim ki cumburt 
kiimeti oraya islaıı-t 
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Kurun OHvier ve şü- N. V. Fratelli Sperco 
Arkadaşımız rekisı Limited W. F. H. Van vapur acentası 
ıoo para vapur acentası Der Zee ROYAL NEDERLAND 

(Kurun, eski adı Vakit) sa- KUMPANYASININ 
Yısını 100 paraya indirdi. Bu· Birinci Kordon Rees binası & Co. 
ntınla beraber, arkadaşımız es- Tel. 2443 "JUNO,, vapuru 10 Hazi-
k.i büyük hacmini muhafaza THE ELLERMAN LINES L TD. DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE rana doğru bekleniyor, yükünü 

etmektedir. Her satıcıdan bu "DRAGH,, vapuru 15 Ha- G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

f 
Hamburg 

iata alınabileceği gibi aylığı ziranda LIVERPOOL ve "ARKADIA,, vapuru 12 Ha.. VARNA ve KÖSTENCE için 
lOO, üç aylığı 275, altı aylığı SWENSEAdan gelerek yük ziranda beklenilmektedir. AN- yük alacaktır. 
500, yıllığı 950 kuruşa da k SVENSKA ORIENT LINIEN b çı aracaktır. VERS, ROTTERDAM, HAM-
a one yazılır. Istanbul gazetesi "GRODNO 5 H KUMPANYASININ 
okuyanlara tavsiye ederiz. " vapuru 1 a· BURG ve BREMEN için yük 

ziranda LONDRA ve HULL- kabul eder. "SAIMA,, vapuru 1 Hazi-
lzmir sulh . hukuk mahkeme• sinden; den gelerek yük çıkaracaktır. "CHIOS,, vapuru Haziran randa 37 de gelip doğru AN-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmeq 
Geyik ve Leylek Markalarını havi heı nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip menıQ· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak iz ...... 

~ • ' '~.. ) : ,\ •• • -t \.' ~ t * • "\ 1 .... ; • • .. • • .... • t". •. ,1' • • • • • , 

• ' 
Mustafa kızı Nigar ve Re- "GRODNO,, vapuru 30 Ha- nihayette beklenilmektedir. VERS, ROTTERDAM, HAM-

şat ve Muzafferin şayıan mu- ziranda gelerek LONDRA ve HAMBURG ve BREMENden BURG ve SKANDINAVYA Dr. Demir Ali 
tasarrıf oldukları Karantina HULL için yük alacaktır. yük getirecektir. limanları için yük alacaktır. 

1 Doktor 
Ali Agah 

eski kapu sokağında kain 7 DEUTSHE ·LEVANTE-LINIE AMERICAN EXPORT LINES "AASNE,, vapuru 14 Hazi· Kamçıoğ/u 
numara tajlı 11 odalı ve 2500 "SOFIA,,,, vapuru 10 Ha- THE EXPORT STEAMSHIP randa bekleniyor. ROTTER· Cilt ve Tenasül hastalı/el Çocuk Hastalıkl~rı 

lira kıymeti muhammineli ve ziranda HAMBURG, BRE- DAM, HAMBURG GDYNIA mütehassısı • t1e elektrik tedavisi 
ynca e e rı ve su tesısatını e en ge ere ve SKANDINAVIA lı'nlanları 1 kinciBeylerSokağı No. 68 ~· a ı kt 

'k . MEN v ANVERSt ı k CORPORA TION l 

1 
lı.mir - Birinci beyler sok•.ıı... 

havi evin 14-7-937 çarşamba yük çıkaracaktırr. Pireden aktarmalı Seri seferler Elhamra sineması arkasında 
"EXETER,, vapuru 18 Ha- için yük alacaktır. Telefon 3452 N 55 

günü saat 15 de Izmir sulh Tarih ve navlunlardaki deği- o. : 
hukuk mahkemesi salonunda şikliklerden mes'uliyet kabul ziranda PJREden hareketle SERViCE MARITIME ROU- • Telefon: 3479 
satışı yapılacaktır. Bu artır- edilmez. BOSTON ve NEVYORKa MAiN KUMPANYASININ # ma-.: 

ınada tahmin olunan bedelin b gidecektir. .. ALBA JUL YA,, vapuru 16 lznıı· r- y u•o o M n suca lı nin % 7,5 nis etinde pey ak· .. 
% 75 nisbetinde bedel veril· "EXCAMBION,, vapuru 2 HC'.ıiran 37 tarihine doğru bek-
d çası veya milli bir banka 
iği surette talibine ihalesi Temmuzda PIREden hareket (eniyor. MALTA, MARSIL y A 

Yapılacak aksi takdirde satış teminatı ibraz etmeleri lazım- ederek BOSTON ve NEV- Tu·· r 1 
I An on ... m şı· r ı ... et ı· 

15 gün daha uzatılarak ikinci dır. Gayri menkulün vergi ve ve CENOVA için yolcu ve I'- Ö 
YORK için yolcu ve yük ka· ··k k b l d 

artırması 30·7·937 cuma günü sair an·Jnİ mükellefiyetleri satı· bul eder. yu a u e er. Halk 
saat 15 de gene dairemizde cıya ve %2,5 delliiliye ve ferağ "EXCHORDA. vapuru ; 6 ilandaki hareket tarihlerile apınar kumaş fabrikası 
Yapılacaktır. harçları alıcıya ait olup ihale Temmuzda PlREden hareket navlunlardaki değişikliklerin· Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Gayri menkul üzerinde hak bedeli defaten ve peşinen ve- ederek BOSTON ve NEV- den acenta mesuliyet kabul 
talebinde bulunanlar ellerin- riJecektir .ı etmez. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
d k 

YORK için yolcu ve yük ka-
e i resmi vesaik ile birlikte ihaleyi müteakip müşteri Daha fazla tafsilat için fkin-

20 ·· bul edecektir. 
Yenı yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih 

gun içinde dairemize mü- ihale bedelini vermediği veya ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
ta t l · I"' d Seyahat müddeti: Satış Yerleri caa etme erı azım ar. Aksi veremediği takdirde satış 15 binası arkasında FRATELLI 
halde haklarında tapu sicili gün müddetle artırmaya ko· PIRE-BOSTON 16 gündür 
malum olmadıkca paylaşma· nulup talibine ihalesi yapıla· PIRE-NEVYORK 18 gündür 
dan hariç kalacaklardır. cak ve arada tahakkuk edecek 
Şartname 15-6-937 tarihin- ihale farkı hiçbir hükme hacet 

den itibaren herkesin görebil- kalmaksızın vecibesini ifa et-
mesi için açıkta ve gayri men· miyen müşteriden alınacaktır. 
kulün evsafıda şartnamede ya- Daha fazla malumat almak 
~ılıdır. jstiyenler dairemizin 937/1430 
. Müzayedeye iştirak etmek no.lu dosyasına muracaatları 
~iycnler kıymeti muhammine- lüzumu ilan olunur. 

İzmir vakıflar müdürlüğün
den: 
No. 

19/628 
38/10 
70/48 
ısıs 

Cinsi Vakfı Mevkii Seneliği 
30 
84 

120 
120 
48 

dükkan İhsaniye Katip oğlu 
Şadırvan allı 
Muytaplar 
Alipaşa c. 
Osman zade 

" S. Süleyman 

" 

9<>/48,l 
" 
" 

93146 Avcılar kulübü 
961201 dükkan 
106/254 
113/34 
1)9/15 
123/46 
135/80 
136/82 
110113 

" 
" 

mağaza 

dükkan 

" 
" 

mağaza 

ıso14 ev 

lss111 kahve yeri 
3o2ıso dükkan 
188/1 baraka 
187160 harap ev 
198/13 
ssıao 

ev 

289/)29 " 
" 

161162 dükkan,oda 
~47,18 mağaza 
<9134 d"kk"' 815 u an 

ev 
66115 mağaza 

H. Muhteremeyn 
Hacı Hüseyin 
Merdivenli med-
rese 

" 
Asmalı mescit 
Hisar camii 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 

Yapıcıoğlu 
Fadıl Ahmet paşa 
Ümmü Gülsüm 
Selatin oğlu 

" 
Yeni mazbut 
Pazaryeri 
Markaryan 

" 
Asmalı mescit 
Arasta 
Hisar önü 
1 ci belediye 
Kantarcılar 
Hisar meydarıı 

.. 
1 ci belediye 

150 
73 

120 
115 
240 
60 

145 
144 
240 
84 
37 
84 
2~ 

24 

Saraç Ali 
Sandıkcılar 
Halimağa 
Selatin oğlu 
Tamaşalık 
Menzil s. 108 
Pazaryeri 120 
Karşıyaka Kemal 400 
P. c. 

Genç Osman Keçeciler 120 
Müftü Mustafa Çerçi ağ.han içinde 36 
Hasan hoca Tuzcu s. 30 
Hacı lbrahim Medine yokuşu 180 
Veli oğ. mescidi Miri kelam hanı 48 

72162 içinde 
l l 1 ev Eşrefpaşa Eşrefpaşa 120 

1 6/87 dükkan Kestelli Kestelli 49 
d~?65,267 mağaza Şeyh Bedri Çorakkapı 150 
lsg 269 " " ,, ı20 {51 harap ev Hasta mescit Molla sokak 30 

P lb l u~arıda yazılı kiralık akarat açık artırmaya çıkarılmıştır. 
"'a~ esı 16/6/937 çarşamba günü saat onbeştedir. isteklilerin 

....., ıflar idaresine müracaatları. 4 10 15 1751 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

.. EXIRIA,, vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil

mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 

KôSTENCE, SULINA, KA

LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA limaoları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 

"EVIMORE,, vapuru 27 Ha· 
ziranda beklenilmektedir. LI
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÔSTENCE, SU
LINA, KALAS ve lBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROlSE DANUBE MARITIME 

"DUNA" vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
LINZ ve VIY ANA için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

1 

-~~n~~-~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~ 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~-

.. ~ .... , 
Jlı~rı 
-..~:· >J! ...... 

9.Ne~ r r 

o~ur' 
r - ~ 

1 Zira oa l -.cı~.:k.:;J 

Tesiri tabii, efBİz bir mü:shildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbl'ekle 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Amerikada grevciler, zabıta 
çarpışıyorlar 

Grevciler, Misigan belediye dairesini işgal ede-

memurlarile 

Ceklerini bir oltimatomla bildirmişlerdir 
Nevyork, 10 (Radyo) - Grevcilerle zabıta memurları arasında başlıyan müsademelerin arkası kesilmiş değildir. 

Misigan belediye reisine grevciler tarafından bir oltimatom verilmiş ve beleye dairesinin işgal edileceğini bildirilmiştir. 

Belediye reisi, belediye sarayının muhafazası için zabıtadan kuvvet istemiştir. 

Konsoloslar 
Adis.Ababaya gide. 

rek vazifelerine 
basladı/ar 

~ 

Adis-Ababa 15 (Radyo) -
Fransız ve Alman konsolosları 
evvel~i gün buraya gelmişler 

ve vazifelerine başlamışlardır. 

Hicaz ve Yemen 
Veliahdları Ankara

ya geli_yorlar 
İstanbul, 14 (Hususi) -

Hicaz ve Yemen Veliahdları 
yakında memleketimize gele
cekler ve Ankaraya gider'!k 
Atatürkü ziyaret edeceklerdir. 

1 ............ . 

Bask· Cumhurreisi, mede
ni dünyaya hitab ediyor. 
İhtilalciler, Bilbaoyu mezbahaya çevirdiler. 

ölümle pençeleşiyorlar. Basklar, 
Paris, 14 (Radyo) - Bask hükumeti Cumhurreisi B. (Akira), ademi müdahale komitesinde 

aza bulunan 27 devlete göndermiş olduğu bir beyannamede, medeni dünyanın nefretle kar
şılıyacağı bir şekilde vukubulan muharebeler neticesinde Baskların, ölümle pençeleşmekte ol
duğunu, Bilbaonun bir mezbahaya çevrildiğini ve asi Franko kuvvetlerinin, Basklara karşı en 
çirkin, en gaddarane ve gayri insani muamelede bulunmakta olduklarını bildirmiş ve protes
toda bulunmuştur. 

Bask hükumeti ~umhurreisi, Bask milletinin, en eski ve en medeni bir millet oldu~unu 
kaydettikten sonra, masum Bask milletinin, bugün kan ve ateş içinde bulunduğunu söylemiştir 

1 .......... . 

lnönü vapurunda müthiş Hariciye ve lktısad Vekil-
bir yangın çıktı. terimiz Bağdada gidiyor 

Vapur, karaya oturtulmuş, yolcularla 
bir kısım eşya kurtarılmıştır. 

Istanbul, 14 (Hususi) - Bodrum limanına varan İnönü va· 
purunda yangın çıkmıştır. Yangın, ambarlardan çıkmış ve an
sızın genişlemiştir. 

Kaptan, vapuru derhal karaya oturtmuş ve bu sayede yol-
cuları ve bir kısım eşyayı kurtarmağa muvaffak olmuştur. 

Son haberler, yangının hala ı devam etmekte olduğunu bil
dirmektedir. 

~~~~~----... .-....-... .-..~~~~~-
iş kanununun tatbikine bugün 

den itibaren başlandı 
(Baş tarafı 1 inci sahi/ ede) 
çıkan vali B. Fazlı Güleç, şn nutku 
irad etmiştir: 

S.ıyın vatandaşlar, 

Benden evel gerek işçiler, ge· 
rek iş verenler namına söz söyli· 
yen arkadaşlarımın cumhuriyet ida· 
resine karşı gösterdikleri samimi 
duygu ve minnettarhğa, cumhuri
yet hükumetinin bir mümessili :;ı· 

fatile evvela teşekkür ederim. 
Bu arkada~larımın işaret ettik· 

leri gibi, Türkiye cumhuriyet hü· 
kümelinin, başka idarelere benze· 
mi yen taraf lan vardır. O da, Tür· 
kiyede hakların tam zamanında ve 
adalete en uygun şekilde sahibleri· 
ne temin edilmiş olmasıdır. 

Arkada,lar, başka memleketler· 
de ve başka rejimler içinde hakları 
istihsal etmek için uğraşmak ve 
didinmek lazım geliyor. Türk in· 
kıliibı içinde hakların sahiblerine 
verilmesi için fazla mücadele iste· 
ıncz. O hakkın, hak olduğuna ina· 
nılmıısı ve bunun duyulması 

kafidir. 
llizim memleketimizde son 

günlerde meriyet mevkiine vıızedi· 
Jen ve yarından itibaren tatbikine 
haşlanacak olan iş kanunu da, hü· 
tün vatandaşlara iş almak ve iş 
vermek yolunda müsavi haklar le· 
ınin eden güzel bir kanundur. 

Bu kanun hem işçiyi, hem iş 

vereni sevindirmiştir. Bu güzel tc· 
zahürat, onun en canlı misalidir. 
Biz memleketimizde yalııız bir ga· 
ye için çalı~ır, ve hepimiz birşey 

düşünürüz. O da herşeyin üstünde 
Türk cumhuriyetinin yaşaması, pa· 
yedar olmasıdır. Hedefimiz birdir. 
Tüstakil bir Türk camiası ve hu· 
uun içiu de bize mütesaviyeu le• 

min edilmiş bir hürriyet havasıdır. 
Biz, işçimiz, iş verenimiz he· 

pimiz böyle elbirligi ile çalıştıktan 
sonra elde edilmiş bu güzel gaye· 
niu de günden güne daha iyi mey· 
valannı yidireccğimiz tabiidir, Biz 
ve bizden sonraki evladlarımız da 

hep müstakil memleket görecek ve 
hu hürriyet havasını teneffüs ede· 

ceklerdir. Size hunu, sizde.o gördü· 

ğüm samimi ellıirliğine dayanarak 

müjdelerim. Bugünleri yaratan ve 

ye bize bugünleri gösteren büyük• 

!erimize ben de sizinle beraber 

hürmetler yollarım.,, 
İlLayın nutku çok alkışlanmış, 

işçilc.ı ya~asın Atatütk, yaşasın cum· 

huıiyet diye bağırmışlardır. 

Bundan sonra Reisicumhur Ata· 

türke, Meclis reisi Abdülhalik Ren· 

deya, Başvekil General ismet İnil· 

nüne, parti genel sekreteri ile 

Ekonomi Bakanına bağlılık, şük

ran Ye minnet telgrafları çekil· 
ıniştir. 

İzmir işçileri, iş kanununun 
tatbikine başlandığı haf tanın ilk 
pazarını, her sene ieçiler bayramı 
olarak kutlulamaga karar vermiş· 
ler, hep birlikte bandonun da i~ti· 
rakile cumhuriyet marşını eöyJiye· 
rek sevinç içinde dağılmışlardır. ····-Abdülaziz paşa 

Dün Venediğe vardı 
Roma 15 (Radyo) - Irak 

Milli müdafaa , Nazırı Abdül
aziz paşa, dün Brendize var
mış ve karşılanmıştır. 

• 
Irak Kralı Vekillerimizi kabul edecek, 
kendilerine büyük merasim yapılacak 
İstanbul, 14 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüş· 

dü Aras, lktısad Vekili B. Celal Bayarla birlikte önümüzdeki 
cuma günü Bağdada müteveccihen hareket edeceklerdir. 

Alınan haberlere göre, Vekillerimiz için Bağdadda büyük 
istikbal merasimi hazırlanmaktadır. 

Irak kralı Gaziyülevvel, vardıkları gün Vekillerimizi kabul 
edecektir. 

Ankara, 14 (Hususi) - Hariciye Vekilimiz B. Tevfik Rüşdü 
Aras, bugün lstanbula hareket etmiştir. 

Muvafık cevap gelirse 
komiteye dönecekler -Londra siyasal mahaf ilinin vaziyetten 

bedbin olmadığı söyleniyor 
Londra 15(Radyo)- Gerek lanmamağa karar verdiği soy-

general Franko hükumetine ]eniyor. 
Notaya verilecek cevap mu-

ve gerekse Cumhuriyetçilere vafık olursa, İtalya ve Almanya 
verilen notalara cevap veril· derhal komiteye döneceklerdir. 
medikçe İspanya işlerine ade- Siyasal mehafil, bu hususta 
mi müdahale komitesinin top· bedbin değildir. 

~~~~~--~----~···---.. --~~~~~ 
G. Franko, Bilbao
nun teslimini istedi 
- Başı 1 inci sahifede -
rine göre, ihtilalcilerin Bilbao 
üzerindeki ileri hareketi devam 
ediyor. Hava, gayet müsaittir. 

İhtilalcilerin ileri karakolları 
Bilbao reji fabrikasını işgal 

eylemişlerdir. 
Meşhur yolların, ihtilalciler 

tarafından zaptedilmiş bulun

duğu ve tayyarelerin dünkü 

bombardımanından sonra Bil
baoda bir anarşi başladığı 

söyleniyor. 
Senjan Delozdan hareket 

eden İngiliz nakliye gemileri 
Bilbaodaki İngiliz tebaasını 
alıp götüreceklerdir. 

Roma 14 (A.A)- Neşredilen 
bir resmi tebliğte Goadalajara 
muharebesinde 229 ltalyan 

Alman 
Komünistleri 
Berlin 15 (Radyo) - Alman

ya' dan Rusyaya kaçan Alman 
Komünist Liderlerinden yedı 
kişinin, son zamanlarda; mev
kuf bulundukları hapishane 
hücresinde öldükleri bildiri}· 
mektedir. 

G. Metaksas 
Atina 15 (Radyo) - Yunan 

Başbakanı general Metaksas, 
dün tayyare ile Yanyaya git
miştir. 

Başbakan, Epir halkı tara· 
fından büyük tezahüratla kar· 
şılanmıştır. 

gönüllüsünün öldüğü ve 123 Ü 

zabit olmak üzere 1994 gönül
lünün yaralandığı ve 250 gö
nüllünün kaybolduğu bildiril
mektedir. 

15 Haziran 937 

ismet lnönünun ka
mutaydaki beyanatı 

mını süs olarak, heves olarak 
götürmedi. (Bravo sesleri) 

Ne kadar müşkülata uğra

sak, neaadar çok sene sürse 
yaz ve kış bu programı biz 
orada tatbik edeceğiz. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar.) 

Hangi bir meseleyi Büyük 
Millet Meclisi kabul ettikten 
sonra şimdiye kadar bazı ufak 
tefek muhalefet muhalefet ve 
iktidarımızda olmadı. Bu se
ferde programımızı ve B. M. 
Meclisinin kararını tatbikten 
geri kalmıyacağız. Bunun bu 
suretle ve kanaatla bilinmesi 
zannederim ki, bizim işlerimizi 
kolaylaştırdığı kadaa henüz 
aklı başında olmıyan reisleri 
biran evel hükumetin kudretli 
olduğu kadar adaletli ve şef· 
katli kucağında selamet ara

malarını yegane çıkar yol ol

duğunu ikna edecektir. 

Arkadaşlarım, görüyorsun uz 

ki, bütün meseleleri size açık 

olkrak söyledim. Bundan son
ra hükumetin umumi faaliyeti 
üzerinde söz söylemek içia 
bugün büyük meclisin ruzna
mesinde bulunan meseleler 
ayrı ayrı ve canlı birer misal 
vermektedir. imar politikasını 
takib ediyoruz. Vergileri ten· 
zil etmek için her fırsattan is
tifade ediyoruz, Mali politika 
olarak birkaç senedenberi ta
kip ettiğimiz indirme tedbir
leri şimdiye kadar müsbet ne
tice verdi. İndirdiğimiz vergi
lerden bir, iki senede azalan 
nisbeti telafi edecek miktarda 
karşılık aldık. Bugün yaptığı
mız petrol indirmesinde de 
ve diğer vergi indirmesinde 
de memlekette yeni bir inki
şaf göreceğimizi ümit ediyo
ruz. Vergi ıslahında imkan 
bulduğumuz her mevzuda in
dirme siyasetine şaşmadan de
vam edeceğiz. (Alkışlar) 

Maliye Vekili arkadaşımız 
Büyük Mecliste büeçe müza
keresini yaparken yeni seneye 
on milyon lira kadar bir ha· 
zine vaziyeti devredebileceğini 
ümit ettiğini söylemişti. Hazi
ı an bidayetindeki ilk hesaplar 
bize Maliye Vekilimizin tahmin 
ettiği iyi vaziyetten fazlasile 
tahakkuk ettiğini gostermiştir. 
Huzurunuzda 10,000,000 ol
duğunu söylemiştim. Bana ve
rilen maliimatta Haziran niha
yetinde vaziyetimizin 11 mil
yon beş yüz bin lira fazlasile 
intikal ettiğidir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

İyi ve sağlam bir bütçe 
memleketimizin bütün faaliyeti 
için çok itimad veren bir 
esastır. Yeni bütçenin ne ka· 
dar sağlam mevzular üzerinde 
kurnlduğunu söylemek içio 
size söyliyeyim ki yeni bütçe· 
yi Biiyük Meclis 231 milyon 
küsur ~üzerinden kabul etti. 
Bizim 936 da tahsil ettiği· 

miz miktar muvakkat olan 
son sene nihayeti hesaplarına 
göre, 241 milyon liradır. (Al· 
kışlar) 

Görüyorsunuz ki kabul et· 
tiğimiz büdcenin fazlosını ge· 
çen senede filen tahakkuk et· 
tirmiş bulunuyoruz. Bu meın· 

leketin iktisadi hayatında tu· 
tulan yolların iyi semere ver
diğini ve memleket,n müteına· 
diyen inkişaf yolunda yürüdü· 
ğüne madii bir misal olarak 
telakki edilir ümidindeyim. 

Arkadaşlar, kısa ve münk 
rit noktalarla siyasetimizin ha· 
rici, dahili ve umumi hatlarınB 
işaret etmek istedim· Tafsila· 
tını ve teferruatını büdce ınii· 
zakerelerinde etrafiyle bildi· 
ğiniz bu esaslı siyaset hatları· 
m kanaatla takib etmek fik 
rindeyiz. Bizim bu husustB 
tasvib ve teşvig ettiğiniz yük: 
sek reylerinizle göstermeniı1 

arzu ederiz. (Sürekli ve şid· 
detli alkışlar) .. .. ' .. 
Norvec bitaraf 

' Oslo 15 (Radyo) - Norve· 

cin harici siyaseti, dün parJj· 

mento huzurunda izah edil· 
miştir. Hükumet reisi bundıı0 

sonra Norveç haricinde vu~tl· 
bulacak her hangi bir hadise 
ile hükumetin alakadar olrıı1' 
yacağını ve daima bitaraf 1''' 
lacağını parlamentoya bildir 
miştir . ...../ 

İzmir ikinci icra memurlıJ' 
ğundan: 937-9022 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınıp paraya çevrilllld 
sine karar verilen bir ade d 
dikiş makinesi ve bir adt 

1 
gramofonun birinci artırın~, 
22·6·937 salı günü saat ıs dS 
Bucacada istasyon civarır> d 
icra kılınacaktır. Mal 1 11 

1 

d .. d . be'i~ 
artırma a yuz e yetmış . "~· 
bulmadığı takdirde ikincı si 
tırmasının 28·6·937 paıar~je 
günü ayni saat ve maha ~· 
icra kılınacağından talip ol~f. 
ların yüzde iki buçuk dellilı9~ 
resmi müşteriye aid ol0'0~ 
üzere mahallinde memurtl 
müracaatları ilan olunuV 

lzmir vakıflar direktörlüğilfl' 
den: 

Cinsi Akar no. v.Nis1 
16 han odası bila 1s' 

Seneliği Vakfı Mevkii 
350 Salepcioğlu Kemeralttı c. 

dükkan 24/ 1 1~ 
baraka 24/10 18~ 

48 ,, ,, han İci 

24 " " " 
dük kin 24/ 10 1~ 

24/26 18' 
60 " " " 

300 " " " 
48 " ,, " 
72 Asmalı mesçit lkiçeşmelik c. 
36 Selatin oğlu Burç s. 
72 Salepcioğlu Şamlı s. 

" 
" 
" 

ev 
baraka 

100 Aliağa Balaban çık· ev 

110 " 
48 Salepcioğlu 

ma;zı 

,, ev 
Kemeraltı sa- dükkan 
lepci han içi 

24/30 9~ 
207 99/t·1 q 

97 ı9oıı~ 
bila 30112·15 

3 9112-ı 
1~ 

95 94/2·Z1t 
24;31 ıasız·S 

851·2.3~ 36 
24 
48 

24/4 1 J~) 
" " n 24/11 1 ss/2~3s1 
" ,, ,, 24/32 ıss·z 
" " n 

700 Bezmialem 1 ci kordon ev 320/ 196 ··ddde1 

Yukarıda yazılı akarata açık artırma ve uzaltma ~LI 11•'' 
leri içinde istekli çıkmadığından muamelesinin pazarlı~;os 
kıldığı ilan olunur. 


