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~ntakya-Iskenderun intihabı hakkındaParis ne düşünüyor? Hatayda vaziyet 

TÜRKLERDEN ON VEDi ERKEK VE A-
DiN TEVKiF EDiLDi )· r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"1 lkudüste tedhişçiler hala 

tedip edilemedi mi? Delbos , Hatay intihabı hakkındaki 
esasların tadili taraftarı değil 

Suriyede Türkiye aleyhine neşri
yat yapmıyan gazete kapatıldı 

. ~ntakya : 13 ( TÜRKSÔZÜ mu· 1 
h•bırınden ) - Bütün Ha tayda Türk. ı 
lük a_leyhinde müfsit unsurlar hala 
menfı propagandalara devam etmek- -
ledirler Bilhassa Sanc•k Arap mat
buatı, Cenevre anlaşmasını her vc
•ile ile ~le alarak bunun hiç de iyi 
neticeler vermiyeceğine efkarı uınu
miyeyi inandırmak gayretinden hala 
alınamami4lardır. Elliva gautesi son 
nüshasında " Hükümet teşkilatı ,. 
başlıklı yazısında Hatay meselesine 
temas etmekle ve uzun boylu mu· 
talaalar serdetmektedir. 

Uzun bir zamandanberi istan· 
bulda bulunmakta olan , Antakyanın 
ltıymetli gençlerinden Doktor Ab
durahman Melek buraya dönmüş ve 
Hatay Halk Parti5inde çalışmalara 
başlamıştır • 

Dün aldığın malumata göre,Karsu 
köyünde Jandarma müfrezeleri tara· 
lından daha iki defa araştırma ya
pılmıştır. 

Evvelki gün Kaza Jandarma Ku· 
ınandanı Mchranın kumandasında yir. 
mi jandarma ile sekiz reji kolcusu 
üçüncü defa köye gitmiş ve yeniden 

Suriye 
mali 

hükümeti 
• • 

vazıyetı 

Lübnan meclisi 

top!andı 

dün 

Berut : 13 (Türk!özü muhabirin
d•n) - Lübnan meclisi diin toplana
rak hükümet işleri hakkında müzake· 
relere başladı. Muhaliflerle hükünıet· 
çiler ar•sında çok şiddetli ınünakşaa· 
lar oldu. Hükümet meclisten itimat 
istedi. Ve itimat reyi ekseriyetle ve-

Surlyede mali ı,ıer 

Mesalihi müştereke idaresin • 
den intidap alendeki gükümetlere 
Para verilmedi~i yolunda bazı Şam 
gazetelerinid yaptığı reşriyata karşı 
Yüce komiserlik tarafından bir beyen· 
nanıe neşretmiştir, beyannameye gore: 
1935 senesinde menafiiumumiye n~
•nıoa yapılan büyük işlerden dolayı 
Y c ue komiserlikten Suriye ve Lübnan 
hiikümellerine bir yardım yapılama· 
mıştır. 

1936 senesinde, Suriye ve Lüb. 
nan hükümetlerine üçer milyon, Laz· 
kiye ve lskonderuna yedişer yüz bin 
Cebeleddürüze beşyüz bin frank ve. 
rilmiştir. 

1937 de, Snriye hükümeti geçen 
sede hesabından 1 Milyon 200 bin 
frank, bu seneye mahsuben 3 milyon 
frank almıştır. lskenderun sancağı 
ile bir milyon, Cebeleddürüz 500 bin 
frank almıştır. 

Suriye 'uray devleti 

anıştırmalar yaparak iki kişi daha 
tevkif ederek şehre getirmiştir. Bun
dan başka daha 23 kişi istenmekte
dir. Gerek tevkif edilenler ve ge
rekse aran.lanların suçu jandarmaya 
hakaret etmek imiş ! 

K:naberiyö köyünde Ahmet Re· 
şit isminde bir Türk de dün tevkif \ 
edilmiştir. Buna sebep olarak evinde / 
bir av tüfeği bulunmuş olmasıdır . 1 
Bundan sonra, Ahmet Reşidin haksız 

olarak tevkif edildiğini jandarmaya 
söyleyen daha on kişi tevkif edil. 
miştir. Mevkuflar arasında bir de 
Türk kadını vardır. 

Şamdan bugün aldığım malumata 
göre Berutta çıkmakta olan Savtu· 
lahrar gazetesi Hatey intihabı me. 
..s.P:le_~j .üzerinde b•Lu• oC ıs,o• uiın Lh 

makale yazdığından dolayı bila miid· 
det tatil edilmiştir 

Patisten buraya sızan haberlere 
göre, Türkiye Cumhuriyeti hükume· 
tinin Hatay seçimi hakkındaki ihti
razf kayitlerini tetkik eden Fransa 
hükumeti, Türkiyenin bu taleplerini 
isaf etmek ve Milletler Cemiyetinde 
tezce uzlaşmağa mütemayil ise de 

Bay Delbos 

Hariciye Nazırı lvan Delbos bu hu· 
susta Türk taleplerinin isafına itiraz 
etmektedir. Delbos, intihap hakkm· 
daki esa,ların tadili taraftarı değil

dir . 

ÜÇLER KONFERANS! 
MÜZAKERELERi 

Avusturya ve Macaristan İtalyanın 
tekliflerini kabul ve tezine iştirakta 

Resmi tebliğ dün neşredildi 

Budape,teden bir görUnUş 

Peşte : 13 (Radyo) _ Dün ak- 1 nelık semerelerini halırla.tm • ş ve 11-
şam yirmi bir de Macar dışişleri ba· 11-9'.16 konferansında ltalyanın Ha· 
kanı Kanya,:üç itarafıı konferansa iş· beşistan imparatorluğunun tan.ındıgını 
tirak eden devlet hariciye nazırları Macaristanın silahlanabıleceğı karar-

! Akdenizde bir i 
j gemi batırıldı J 
1 • 
• • ! KORSAN TAHTELBAHiR t 
! HALA F AALI YETTE MJ ? i • • ! Londra : 13 (Rad- ı 
ı yo) - Royter ajansı ! 
• • ! veriyor: i 
! Meçhul bir deniz ! 
! altı gemisi Valansiya j 
i açıklarında bir Ho- ! 
• • 1 landa vapurunu ba- i 
hrnuştır. ! 

Bu haber, siyasi ı 
ınahafilde büyük bir ! 

i heyecan tevlid etmiş- i 
i tir. lngiliz ve Fransız i 
! kontrol gemileri vak' i 
ı a mahalline yetişmiş- : 

! lerse de korsan tah- i 
İ telbahire ait bir ese- i 
t re tesadüf edememiş i 
ı h:a ,.ııı. • 

! Paris: 13 (Radyo) 1 
l Valansianıa elli ! 
! mil açıklarında hüvi- : 

; yeti meçhul bir talı- i 
! telbahirin P a n e ya : 

; isimli Hollanda yük ! 
j vapurunu batırdığı : 

i bildirilmektedir. Va- ı 
i purun mürettebatı ! 
! tamamen kuıtarılmış- ı 

i ! tır. i 
1 -
·~·-·-·•· · -·- " ---~-·-··-·-·-·- · 

Bir Arap idam edildi 
Kudüs: t3 (Radyo) - Buraya gelen haberlere göre, yakın· 

da Kahlrede toplanacak olan yUksek Arap mecllsl mUzakelerl 
için flmdlden hazırlıklar yapılmaktadır. Meclls, mUzakerelerl 
neticesinde, Fıllstınln istikbali hakkında kal'I bir beyanname 
neşredecek, ve bu beyanname ile Araplığı gösterilen yolda va
zifeye davet edecektir. 

Flllstınln her tarafında yeniden birçok kargafalıklar çık· 
mıftır. Şehirler arasınd .. kl birçok telefon ve telgraf hatları 
kesilml,tır. nglllz askerler! köylerde sıkı ara,tırmalar yap
makta ve birçok Arapları tevkif etmektedir. 

Askeri mahkeme, sllilh kaçakçılığı yapan bir Arabı idama 
mahkOm etmlf ve hUkUm infaz edllmı,tır. Birçok köy ve kasa· 
balara ağır para cezaları verllmlftlr. 

·Amerika - italya siyasi 
münasebatında gerginlik 
T;"'"""""''° mn'3hPrl,,. mi1'7~lz,..vP1Prl rlnrcl11: 

sebep~ Amerikanın Habeşistan 
fütuhatını ademi kabulde israrıdır 

Vaşinğlon 13 (Radyo)- Amerika , 
ile italya arasında yapılmakta_ olan \ 
ticaret muahedesi müzakerelerı dur· 
muştur. Sebebide yeni muahedena· 
menin İtalya kralı ve habeş!sten im· 1 

paratoru Eemanuel namına ımza edıl· 
mesi için Muscılini tarafından yapılan 
teklifin Amerika tarafından kabul 
edilmemesidir. 

Lalıey 13 (Radyo)- Öğleden_ son. 
ra toplanan mebusan ıneclisınde ltal
ya imparatorluğunun tanınnıası hu -

susunda Oslo muahedesine dahil dev· 
letlerin takip edecekleri hatlı ~arek_et 
müzakere edilmiştir. bu vesıle ıle 
hollanda diş işleri bakanı beyanatta 
bulunarak şunları söylemiştir; Hollan
da ltalyanın Habeş feluhatını ve 
italya imparatorluğunu tanıyacaktır. 
Bu tanıma keyfiyetilede Hollanda Av· 
rupa gurubünda bir aksülamel y a
pacaktır. 

Tokyo hükumeti Çine 

Bizi İtalya imparatorluğunu tanı. 
maktan vaz geçirmek isteyorlar. Fakat 
artık hollanda hıikfımeti b11 mesele 
için İnj!'iltere ve yahudda .Fransadan 
müsada almiye hiçte lürnm görmüyor. 
Çünkü kendi menfaatl.eriı:n!zi kendi
miz görmesini çok eyı bılıyoruz, 

Londra: 13 (radyo)- Diplomatik 
mahafıl. ltalya imparatorlugunun filen 
t anı n mas ı hususunda Cenevrede 
körüşülecegini hatta Osl.o :mu~hedesi· 
ni imza 'eden devletlerııı muşterek 
hir elçi ~öndereceklerini beyan et mele· 
tedirler, bu mahatil peşte konferansı
nın neticele;ini b u meselede mühim 
bir amil olarak görınekdedirler. Sjya
si mahafile göre başvekıl Çembrlay
nin etrafındaki zavatın hariciye nazı
rı Edenin etrafındaki zevattan ziyade 
!talya ile anlaşması taraftarı oldukla
rını kaydediyorlar. Bazi mahafi ln
gitterenin Vaşingtonun Habeş impara
orlul!'una tanımamasınını tesiri altın. 

son bir mühlet verdi 
Çin hükumeti, Japonya'nın teklifini 
kabul etmezse, imp~atorluk konfe
ransının kara ları tatbik edilecek 

Tokyo : t3 (Radyo) - imparatorluk konferansı mUnasebe
tlle Çin Mare 811 şan·- Kay - Şek'e Japon hUkOmetl bir telgraf 
göndererek, iık Kilnun ayı içinde gönderllen lekllflerln Mare•al 

tarafından kı:bul edllmesl hu- ,-

susunda yeni bir mUhlet veril- A vusturyada da 
mektedlr. C:u mi'h!el son ve 

kat'ıdır. Yahudilerle 
Eğer Çin Mareş>li Japon tek· 

liflerini bu müddet zeıfında ka· mücadele 
bul etıniyecek olursa imparatorluk 
verdiği kat'i kbraıı tatbik mevkiine 
koyacaktır. 

Şanghay : 13 (Radyo) - Japon 
membalarından alınan ha beri ere gÖ· 
re üç bin kanıyon Çine gönderilmek 
üzere Honkongda toplanmışlardır, 

Viyana: 13 (Radys) - Rayiştet 
gazetesi, Avusturyaya gelen yaban
cılar hakkında yeni bir kanun çıka. 
ıılması ve Yahudi muhaceretinin 
menedilmesini hükumete bir kere 
daha hatırlatmaktadır. 

da da bu'unduğunu zan ediyorlar. 

Türk-Amerikan ekono

mi müzakereleri başladı 

Vaşington: 13 (Radyo) - Amerika 
hariciye nazırı, 1 ürkiye ile Amerika 
arasındaki ekonomi müzakerelerinin 
bugün başladığını gazetecilere beyan 
etmiştir. Müzakereler bir hafta ka· 

dar sürecektir. 

r 
içeride - -· 

Şüray devletin ilğa edilerek, iş· 
!erinin temyiz mahkemesine deri hak. 
kinda .hükumetçe hazırlanan kanun, 
barlamentada kabul edilmişlir. Tem
yiz mahk.ımesinde bir büro tesis e· 
dilerek Şurayıdevlet1n - işlerini göre· 
Cek ve bu suretle Suriye hazinesini 

ş.ırefine bir şölen yermiştir. Şölende !aştırıldığını beyan_ ~tıniş!ir. _ . 
ltalya hariciye uazirı kont Ciyano, A· Avusturya harıcıye. nazıı ı .Şmıt ıse 
vusturya hariciye narırı Şmit hazır bu konferansın sulhun ıdam~sı~e ha. 

Şang-hay : 13 (Radyo) - Mare• 
şal Şan-Ka}-Şek Hankoyd&n cep· 
heye hareket etmiştir. 

Royter ajansı bu harekatın Çin 
kumandanlığının bütün cephelerde 
derhal taarruza geçilmesi hakkında 
alınan kararın bu günlerde tatbik 
edileceği fikrini uyandırdığını bildir· 
miştir. 

Berlin: 13 (Radyo) - Yahudi 
aleyhdarı bir gazete bu ayın son
larında fevkalade bir nusha çıkara
cağını ilan etmektedir. Gazete bu 
büyük sayısında Yahudi ırkının di
ğeı ırkları ne şekilde bozduğum.: 
ızah edecektır· 

1 İhtiyar dul 

( /iı kfı}e) 

9llıühim bir karş taGarruf etlec.ektir. 

bulunuyorlardı. Şölenin sonlarına doğ·\ dımolacağı fik_rini _izhar ehnıştır. K~
ru üç devlet hariciye nazırlaaı arasın. 1 nuşmalarda soz sozlıyen llalya ha~ı
da konuş1]11lar da olmuştur. Bu ko· riciye nazırı kont Cıyano da deınış · 
nuşmalar esnasında Macar dışişleri ba· l tir ki; Roma protokolları üç devletin 
kanı, Roma protokollarının dört se- ı - Gerisi dördUncll sahifede-

* 
LBir lspan;a röportajı J. 








