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Barselon' da ü~y·üz liisi liurşuna di~iidi 
<:::.....::: --~ ~ - ~ ~ ~ ~ -= ' 

ismet lnönününsancak hak 
kında mühim bir söylevi. 

---------~---------~~-'' l s tiki aI e giderken, Suriyenin, bir Türk 
i 0 ne hükmetmek arzusunu göster

mesini zalimane buluyoruz.,, --·-----" Misakımillide zikredilen memleket/erimizi bize hazır ....___ 
vermediler. Biz onları istihsal için, galip devlet-

- lerle dört sene daha harpettik.,, 
Ankara, 14 (Hususi) - Baş 

Vekil ismet lnönü Halkevinde 
Verdiii söylevde İskenderun 
ınes' elesi hakkında şunları 
söylemiştir: 

" Şimdi arkadaşlar, harici 
bir ınes' eleye bugün içinde bu
lunduğumuz mühim milli 
llıes' eleye temas edeceğim 
murahhas heyetimizin. müza
kere yerine gitmek üzere yol· 
da bulunduğu lskenderun ve 
.\ntakya mes'elesi şiddetli 
~lkışlar. Bu mes' Qlenin Fransa 
1le olan cephesi şudur; bizim 
921 ve 923 muahedelerile 
hususi şartlar altında bıraktı
lırnız lskenderun ve Antakya 
lklıntakasının, tekamül eden 
hadisat içinde istiklale kavuş-Q 
ltıasını istiyoruz bu mes' eleyi 
Pransa cumhuriyeti ile cemi
Ycti akvamda görüşeceğiı. 
tVvela bu mıntaka için emni· 
~et tedbiri alınmasını lüzumlu 
buluyoruz. Sinirler o kadar 
Retgin olmuştur ki ansıZ:n 
•nsızın vukubulacak hadiseler 

arzu edilmiyen akisler ve çok 
elim vaziyetler husule geti· 
rilebilir. 

Sükunet içinde konuşabil
mek için evvela bu mıntakada 

Bulgaristan 
İhtilafların hakem 

usulile hallini 
istiyecek 

Belgrad, 14 ( Radyo ) -
Bulgaristan ile Yunanistan 
arasında, muallakta bulunan 
mes' elelerin halli için müza· 
kerelere yakında başlanacak
tır. Bulgaristan'ın teklifleri 
Yunan'lılarca kabul edilme· 
mektedi-... M. Köse lvanof, 
yeni bir teklifte bulunacak ve 
ihfilafları hakem usulile hallini 
istiyecektir. 

·---
zihniyetimize hakim olduğunu 

söylemek benim için bir zevk
tir. Birbirinin dostluğuna ciddi 

olarak kıymet veren iki mem
leketin cemiyeti akvam sine· 
sinden bir anlaşma ile çıkma· 

sını samimiyetle ümit ve te· 
menni ediyoruz. Bir de mese· 
lemizin Suriye'lilere taalluk 
eden cephesini izah etmek 
istiyorum. 

Arkadaşlar! 
Bazı Suriye siyaset adamları 

bu mesele vesilesile son za
manlarda sinirlilik gösterdiler. 
f skenderun ve Antakya ha va
lisinin Suriye' den ayrılmasına 
itiraz edıyorlar. Asırlık Arap 
düşmanlarının, yani bizim Türk
lerin Suriye' den kıymetli bir 
parça almak istediğimizi Arap 
milletine ilan ediyorlar. Daha 
çok tafsilat vermiyeyim. Bizi 

bir emniyet vaziyeti husule inciten nice acı sözleri bizden 
getirilmesini ehemmiyetli bu- esirgemiyorlar. Evvela şunu 
luyoruz. Cemiyeti akvamda söyliyeyim ki; biz İskenderun 
bunu bir madde olarak mev- ve Antakya mmtakasını hiçbir 
zuubahsedeceğiz. Sonra ciddi zaman Suriye'lilere vermiş de-

-------• • • .-.------ olarak dost olan iki memle- ğiliz. Şiddetli ve sürekli al-S anca kta son vaziyet ketin çetin bir mes'eleyi ko- kışlar. Hukuki tasfiye esna· 
nuşması gibi Fransa ile ko- sında malı veren biz olduğu· 

Öiplnmatlarımız Ce.- Brano ile iki saat kadar gö- nuşacağız. Dostluk siyasetinin muza göre hiç olmazsa malı 
, .J f 

1
. 'it (Devamı 4 ilncü sahifede ) ve bu dostluk hislerinin (Devamı 4 üncü sahi/ ede J 

~evre ae aa ıyete --~~~~~----.. .-.~~ ...... --~----~-----
geçtiler inde isyan Çılitı 

Mar şal Şan-Kay Şek'in 
1 1 

esir düştüğü söyleniyor 
~-- isyan büyürse, Japonya askeri müdahalede 

bulunacak. Çinin istiklali tehlikededir. 
Şangay 14 (Radyo) -:Şan 

Şolyan'ın kumanda · etmekte 
Tegf ik Rüşdü Aras olduğu kuvvetler, Koken ha-

l .. Cenevre 14 ( Radyo ) - v alisini iŞgalettikten:;eSan~ 
ta llrkiye hariciye nazırı dok- ! -şimendifer Yolu~~tuttuktan 
~·r Rüştü Aras'm riyasetinde· sonra isyan etmişlerdir. 
1 Türk hey' eti Cenevre'ye Son gelen haberlere göre, 

:elrniştir. Türk diplomatları Şan Kopu havalisinde Komü-
1 erhat faaliyete geçerek, dev· nist'lerle Mongol'lara karşı açı-
letlcr delegeleri ile görüşme·] lan harbı yakından takip ey· 
Ctde bulunmuşlardır. lemck üzere mezkfir havaliye 
b ~~lletler cemiyeti konseyin giden ma .. eşal Şan Kaytsek'in 
lllııg~nkü toplantısında Sancak akıbeti mechuldür. Bir rivayete 
l~s :lesi de görüşülecek ve bakılırsa, isyan eden Çin kuv-
lltkıye hariciye nazın beya· vetleri kendisini esir etmişler· 

"-tta bulunacaktır. dir . 
. ~•ris, 14 (Radyo) - Hari· Pekin 14 (Radyo)- Siyanko 

t nazırı M. lvon Delboı ile Pekin araıındaki münaka· .. 
Mareıal 

ler arasında harp başlamıştır. 
Nankin'de hükumete sadık 

kumandanların: birçoğu yaka
lanarak kurşuna dizildiği söy· 
leniyor. 

Asi ordular, Siyanko hava· 
lisinde toplanıyorlar. Asi or
dularla Nankin hükumetine 

sadık orduların çarpışmak üzere 
oldukları bildiriliyor. Sadık or• 
dunun miktarı yüzbin kişidir. 

Tokyo' dan gelen haberler, 
Nankin' de örfi idare ilan edil
diğini bildirmektedir. 

Nankin 14 (Radyo) - Çin 
kabinesi, dün gece toplanmış 

: ve sabaha kadar müzakerelere 
devam <.tmiştir. 

o 14 Rad o - in bi· 

~ 

Kost! Son Sistem bir t~y 
yare.ıle .Ankaraya geliyor ·-Hükumetimiz ve bir kac Balkan , 
deleti bu tayyarelerden alacakmış 

Balkan devletleri erkanı harbigeiumumige reisleri bir arada 
Belgrad 14 (Radyo)- Gaze· Kost, Ankara'dan dönüşte Bük 

t~~erin neşrettikleri haberlere reş ve Belgrada da uğrayıp 
gore, meşhur Fransız tayyare· . . 

· · K t b ·· l d . bu tayyareyı teşhır edecektir. 
cısı os , ugun er e son sıs· , 
tem bir tayyare ile An karaya Ankara dan alınan haberlere 
gelecektir. Türkiye erkauı har· göre, birkaç Balkan devleti 
biyesi, mezkur tayyareler için bu son sistem tayyarelerden 
büyük alaka göstermektedir. satın alacaklardır. 

--·~ .. .-. ..... ~~-----
Çeki Karlen yarın göz 
tepe ile karşılaşacak 

--~~---------~~-Li k Maçlarında Demirspor, K.S.K.ı; Göz 
tepe Bucay!, Ege S. Burnavayı yendiler. 

Lik maçlarına dün devam ı rak Alsancak sahasında De
edilmıştir. Sabahleyin ilk ola· /Devamı 4 üncü sahifede J 

----------~~·~.-.ı~----~·---

H ü kum ete ait bir tah-
telbahir batırıldı. 

40 kişi boğuldu. Franko Mad
ridi muhasara ediyor 

Almanya,/spanya harpçılarına sulh teklifi 
ni,faidesiz bulmakla beraber kabulediyor 

Asiler Madrid mahallelerinde harbedigorlar 
Paris, 14 (Radyo)- Ispan· ya'nın verdiği cevapta, bu ha-

ya muhariplerine sulh teklif reketi insani telakki etmekle 
edilmek üzere Fransa ve in- beraber. müessir bir tedbir 
giltere tarafından diğer devlet- olar!lk görmektedir, 
lere verilen notaya, Almanya Almanya'nm cevabı, yarın 

: dün - cevap vermiştir. Alman~ (bugün) neşr9lunacaktır. 
diseleri ve Şan Şolyan ordu- İtalyadan da bu husus için 
sunun isyanı, Japon resmi ma-: cevap gelmiştir. Bu cevap bazı 

,..hafilind~ derin- akisler yapm7ş: izahatı müstelzemdir. Portekiz 
tır. isyan, bastırılmaz°ii,-Japo;;·. ise, sulh teklifini kat'i surette 
ya-filen- müdahale ederek Çine reddetmiştir . 
bÜ ük kuvvetler ıönderecektff'.I ( bnamı4 iincü sahifede J 
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Sahife 2 

Filistin'de 
(Ulusal Birlik) 

olanlar: 
, 
-

14 Birinci kanun 936 _ .. , 
a "si 1 M y ~c:i<Btm~BZ:::Eıı~~lllill--3mllmıll~mllll~~' r ] APONY A - Uzak Şarkın en kuvvetli ve büyük devle· 

tidir. Garp devletlerinden en fazla düşman olduğu Almanya 
ile siyasi bir uzlaşma yapmıştır. Bu uzlaşmanın hedefi 
Rusya' dır. 

Lüizitanya vapurunun torpillenme. 
sinde nasıl rol oynadı ? 

-1-

y er n ap ana verd· ği 
esrarengiz kağıdda is
panyo ca ne yaz 1 idi? 

1908 sen si ikinci Teşrinin 
sonlarında idi. 

Umumi harp henüz bitmiş, 
denizlerde torpil korkusu -kal
mamış değil- azalmıştı. 

Alman 1ahtelbahirlerlerinin 
esir olarak alındığ: ve imha 
edildiği bu sırada, ticaret va
purları 1914 ten evvelki sefer
lerine birer birer başlamış bu
lunuyorlardı. 

Flotov isimli büyük lngiliz 
vapuru, Okyanos denizinde 
lngiltere'ye bağlı küçük Asen
siyon adasının garp sahiline 
yaklaşmış kömür alıyordu. 

Bu adacıkta 300 • 400 ba
lıkçı ve köylü' vardır; pek az 
vapur uğradığı için bu ada 
halkı iptidai bir haldedir, he
men hepsi de okumak ve yaz
maktan mahrumdurlar. 

Adaya bir vapur uğraması, 
yerJi halk için fevkalade ve 
oldukça karlı bir hadisedir! 
Çünkü, adanın halkı, vapurun 
alacağı kömürü sırtlarında ta
şır ve miktar para, adada 
hulunmıynn yiyecek ve giye· 
cek gibi şeyler ahrlarl 

Flotov vapuru kömürünü 
alırken, vapurun kaptanı Si
ginham da bu fırsattan isti
fade ederek ada sahillerinde 
bir gezinti yapmak istedi. 

ilk olarak ada balıkçılarının 
sahilde kurdukları sefil kulu
be!eri gördü; fakat adalılar 
haşin adamlar değillerdir; ya
bancılar ellerinden kadar hür
met ve itibar gösterirler. Bu
nun için, misafirleri kulubele
rine davet ederler. 

Kaptan Siginham, böyle 
bir daveti reddedemedi, ku
lübelerden birisine girdi. 

ben birşey anlıyamadım. Bu 
esrar'!ngiz birşey. Bundan se· 
nin ne anlamak istediğini de 
anlamak biraç güç. Dedi. 

Şef: 

- Haklısınız. Bu kağıd 
esasen bana aid değildir.Ada 
halkından hiçbir kimseye ai
datı yoktur! Dedi. 

-2-
Kaptan, şefin bu cevabı 

üzerine büsbütün artan hay· 
retle: 

- Pekala.. Bunu bana ne 
ıçıu gösteriyorsunuz ? Diye 
sordu. 

- Okumanız ıçın: 
- Okudum.. Bu kağıdı 

kim yazdı? 
- Bilmiyorum. Yalnız bun· 

dan iki sene evvel, dalgalar 
arasında sahile kadar ;gelen 
bir şişe bulduk. Güzelce tı· 
kanmış fakat boş idi. 

Şişenin içinden bu kağıdı 
bulduk. Biz halktan hiçbir 
kimse bu kağıdın ne mana 
ifade ettiğini anlıyamadı. Biz
ler okumak yazmak bilmeyiz. 

Ne dille yazılı olduğundan bile 
henüz haberimiz yoktur. 

- Bu kağıttaki yazılar Is· 
panyolca yazılmıştır. Fakat 
bu yazıları ne ben tercüme 
edebilirım, ne de vapurumda 
anlıyacak ve tercüme edecek 
bir kimse vardır. Yalnız hay
ret etti2"im birşey var; bu ka
ğıdı neden ilk uğrıyan vapur 
kaptanına vermedinız? 

- Haklısınız. Fakat bu ka
ğıdı bulduğumuz zamandanberi 

adamıza uğrıyan ilk vapur, 
sizin vapurunuzdur! 

Şef haklı ve mazur idi. Bu
nun üzerine kaptan Siginham 
bu esrarıengiz kağıdı aldı, 

cüzdanına ·verlcştircrek gitri. 

tim s 
• yo. a 

temasa y naş 
Kudüs (Hususi) - Tahkik 

hey' eti Lord Bilin Başkanlığı 
altında toplanarak Yahudi ve· 
kaleti siyasi ve muhaceret kıs
mı reisi Musa Şertuku dinledi. 
Şertuk Yahudi muhaceretinin 
seyri ve Filistinde şimdiy ka· 
dar ne yaptıkları hakkında 

uzun malumat verdi ve istatis
tikleri tevdi etti. 

Bu rakamlara göre Filistin
de Yahudi nisbetinin gün geç
tikçe artığı görülmektedir. 

Bu nisbet l 918 yılında 0o 

10 dan ibaretti. 
Kolonel Bobhamın bir mek

tubuna göre, Ali Komiser S. 
Herbert Smoil elli sene için
de Filistinde Yahudi ekseri- ~ 
yeti temin ederek Balfur va
dini yerine getireceğini temin 
etmişti. Bu gidişle o kadar 
da beklemeğe hacet kalmı
yacak. 

Arap, Müslüman ve Hristi
ların telaşı bu yüzdendir ve 
on sekiz senedenbcri buna 
karşı mücadeleden geri dur
dukları yoktur. Kolonel mek
tubunda tahkik heyetini yol
lamak ateşi kiil ile bastırmağa 
çalışmaktır diyor. 

Filhakika yüksek Arap ko· 
ınitesi tahkik heyetile temasa c--------· 
Fransa'd 

yanaşmamıştır. 

ihtilal kumandam mütareke 
emrini vermiş olmakla bera· 
ber köşede bucakta hala bir 
takım ufak-tefek çeteler do
laşmaktadır. 

f nzibat kuvvetleri bun lan 
takip rdiyor. Filistin Arapları 
da tahkikat devam ettiği 
müddetçe çetelerin faaliyette 
bulunmasını istiyor. Bu çete· 
!erin ş:mdi elli miisellah şahsa 
indiği anlaşılıyor. 

Hükumet bunların hakkın· 
dan gelm <'k istiyor. Fakat 
öbür taraf tan bu çetelerle 
Filistin gençleri arasında mü
nasebet vardır. Bin kadar 
Filistin genci vntan yolunda 
feda olınağa yemin f.'tmiştir. 

Bunların icinde Müslüman ve 
Hristiyanlar vard ır . Merkezleri 
Nablus civarındadır. Çeteleri 1 
bunlar teşkil ptmektedirler. 

Binaenaleyh bunlar siyasi 
yeni çetelerdir ve Filistin 
gençlerinin idaresindedir. 

Kom$U ve uzak dost mem
leketler Filistin mcs' ele-sine 
IT'İı, aherette devam ediyor. 

Trablusgarpten para yardımı 
gelmiştir. Afganistan ve Mek· 
kc' de toplantılar olınuş ve Fi
{ Devamı 4 üncü sahifede J 

anan ca
du s 

u ada 
tayyare 

ı evra ı 

planları da 
a sında 
çıkmış •• 

Kendisini Alman impara
torluğu ordusu sabık zabitle
rinden diye takdim eden ve 
göğsünde Demirsalip nişanımı 
taşıyan Herbert Ranft Pariste 
yalnız casusluk davalarını gör· 
mek üzere yeni teşkil olunan 
mehkemede muhakeme edil-
rniştir. 

Mütekabil · yardım uzlaşma
ları ahkamı veçhi le "Sırları 
mutekabilen mübadele,, şar
tını Ha için Fransız'ların ln
giltere ve Sovyet .Rusya as
keri makamlarına vermiş ol
dukları yeni bir tayyare de· 
fedici topun planları casus 
Ranft'ın evrakı arasında çık

mıştır. 

Ranft Paris'in Gar dü Nora 

Japonya umumi harpte, Alman'ları Kiyaceodan def için 
lngiliz'ler yanında cephe tutmuştur. Umumi efkar Japonya'nın 
Hindiçini'yi Fransız'lardan alacak bir siyaset takibini bekli· 
yordu. Fakat Japon'lar Fransa'yı uzak şarktan tard işinin 
kolay ve sadece bir zaman işi olduğuna kani idiler; Alman· 
ların Japonya karşısında Çin sahillerinde tutunmalarını mu· 
vafık görüyor ve istikbalden korkuyordu. Japon'lar bu hu· 
susta haklı idiler. Çünkü bir avuç Almanı mağlup edebilmek 
için yarım sene ve faik kuv\•etlerle uğraşmağa mecbur 
kalmışlardı. 

Bu eski ve büyiik düşmanile Japonya, gene Çin'i ve Uzak 
Şarkı kendi hesabına, uygun bir halde tutmak için uzla~: 
mıştır. Soyet Rusya'nın Asya'dan tardı; Japonya'nın bugünku 
siyasetinin esasıdır. 

Japonya 10 kadar büyük ve 3800 küçük adadan mürek· 
keptir. 1824 te Çin'i, 1904 te Çarlık Rusya'sını mağliip ede· 
rek Kore ve Mançuri'de yerleşmiştir. 

Japonya, Asya'da alakası olan Avrupa d ,}etleri için en 
büyük tehlikedir. 

~~~~~----~--~--
J<. R 1 S TAL PALAS - Londra'nın en büyük ve şayanı 

dikkat bir binasıdır; geçende çıkan bir yangın neticesinde 
yanmıştır. 1851 de Londra umumi sergisi için Haydparkın 
bir kısmında inşa edilmiştir. . 

Londra'nın en büyük binalarındandır. 550 metre ceph~sı 
ve 300 metre genişliği vardı. Umumi harpte bizi de bahrıye 
gönüllülerine tahsis edilmiştir. 

aba .. • 
1 

--~--~-----~---Ye ;/i yaşındaki yavrusunu sobanın 
kızgın demirile dövmüş 

Jak, sekiz yaşında bir ço- kolundan yakalıyarak kızgın 
cuktur. Fakat, çocukluğun demiri zavallının eline, yüzüııe 
neşesinden bihaber bir yavru- yapıştırmağa başlıyor. 
cağızdır. Sefil ve ayyaş bir Çocuk, müthiş çığlıklarla 
adam olan babası Noel Berbe haykırıyor. Ayni odada olart 
onu daima döğer, yüreklt"r diğer üç çocuk, korkularındafl 
sızlatıcı cezalar verir. İşsizdir. seslerini çıkaramıyorıar veyer· 
Fakat dört çocuk babası ol- lerinde ::mıhlanıp kalıyorlsr· 
duğu için ona oldukça iyi bir Anneler: de evde yoktur. ,.,.

0
• 

işsiz parası bağlar.mıştır. La· Zavallı Jak, demir . 5~0de 
kin, o bu para ile karısını ve yuneaya kadar işkence ıçın t 

çocuklarını besliyecek yerde kıvranıp duruyor ve niha~:. 
her akşam evine zil zurne bayılıyor. Hain baba da 
sarhoş olarak gelir. miri elinden atarak sızmış 

Geçen akşam eve, her za· olacak. 
mankinden daha sarhoş bir Ertesi gün Jak mekteb~ 

b 
. . v. h ı·ndekı, 

· halde gelen Berbe so anın gıttıgı zaman ocası e ı k" 
kenarına çökliyor. Bir aralık, yüzündeki yaraları göst~rere 

0
: 

ateşleri çekmek için kullanı- - Nedir bunlar? Dıye 5 

lan demiri alarak sobaya so- ruyor. 
baya sokuyor, demiri kıp kır- Ô zaman çocuk bütün ol~fl~ 
mızı bir hale getiriyor. ları anlatıyor. Muallim ın~s :f 

Sonra Jaka, gülerek: leyi karakola haber verıY 
. k ederı - Gel bak, diyor. ve çocuğuna ış ence 

O zaman babası, çocuğun baba tevki olunuyor. 

Kulübede ihtiyar bir adam 
vardı. Adalılardan çok farklı 
giyinmiş olması, bu ihtiyarın 

reis · olduğunu gösteriyordu; 
bu ihtiyar, gelip giden vapur 
tayfa ve kaptanlarile teması 

sayesinde meramını anlatacak 
kadar lngilizce de öğrenmiş 
idi. 

Kaptan Siginham, lngilte
re'nin Sotampton limauına 
vardığı ·zaman bu esrarıengiz 
ve soluk kağıdı ilk iş olarak 
liman reisliğine verd!. 

Bu adam, sulh zamanında 
casuslara verilen ağır cezaya 
m~hkGm 'edilmiştir. 

____ , 
istasyonunda tevkif olunduğu #IZEDi:m!Em-ı:mlllll-iii:m!•-~m;ıcııı11-amm11 

zaman Amsterdam'da Alınan 19 3 7 
lhtiyar şef, kaplan Sigin

hamn ;imkan derecesinde ik
ram da bulunduktan sonra, 
kağıd parçası alarak verdi: 

Bu kağıt eski bir kağıt idi. 
Zaman ile sararmış ve solmuş 
üzerinde mürekkepli kalemle 

: yazılci°rda - adeta silinmiş bir 
~hal almıştı . 

Şef: 
- Kaptanım şu kağıdı lüt

fen okur musunuz? dedi. 
Kaptan kağıdı aldı; üzerin

deki yazıları - sönük ve silik 
olduğu için - büyük müşkülatla 
okudu. 

Kağıdda lspanyolca olarak 
şu kelime ve cümleler yazılı 
idi : 

" El bugue se Lunde, Adios 
mi Luisa, Cuida a mis hijos· 
que no me olviden ta Romon 
"Oue Dios te smpare ya mi 
tambien." Adres 

Kaptan Siginham, bu yazı
ları büyük bir güçlükle oku
duktan soma ada halkın şefe: 

- Azizim .• Bu kağıddan 

Kağıd, liman reisliği tara
findan amirallığa gönderildi 
ve aınirallık tarafindan ter
cüme ettirildi 

Kağıddaki İspanyolca yazı
lar kelime kelime şunları ifa
de ediyordu: 

" Vapur batıyor. Alla ıs
marladık benim Luizam, ço
cuklarıma iyi bak ve beni 
unutmasınlar, SeninRamonun,, 

- Arkası var· 

Ranft' ın,, .. Almanya hesabı
m Fransız ve İngiliz miidafaa 
planlarını çaldığı sabit olmuş 
ve kendisi Londra'ya gitmek 
üzeae iken kayalanmıştır. 

Radt r!1Ütarekenin hemen 
ertesi gJr.i.inden itibaren Pa
ris' e gitmiş ve şimdiye kadar 
orada yaşamıştır. Fransız tay
yare zabitlerile sıkı sıkı ah
bap olduktan maada, yeni 
bir tip tayyare için gizli kı
sımlar imal eden bir fabrikaya 
işçi olarak ta girip çalışmıştır. 

teşkilatına çantasındaki evrakı 

teslim için trene binmek 

üzere idi. 
Bir sizden, bir bizden! 
Londra - Almanya' da bir 

Fransız genci 8 sene hapse 
ve 20 sene nezaret altında 
yaşamıya mahkum olmuştur. 

Bu .gencin Ren' deki müstah
kem mevziler mıntakasında 
casusluk yaptığı haber veril
mektedia. 

lzmir ithalat Güm üğ .. m~dür üğü den; 
Kapların Sıklet Kıymeti Teshit 

Adedi Nevi Marka No. K. G. Cinsi L. K. No. Satış günleri 
27 Demet Bila Bila 1543 600 Adi demir çelik 75 00 386 ) 
8 Ç. MK 629 00 Nebati boyalardan 91 70 489 ) 

M s kına. ) 
1 s. NRER 333 88 500 Alüminyum kaşık 150 00 302 ) 18/11/36 cuma 
ı s. OP 4010 82 00 Radyo ve aksamı 50 00 ) 

4 400 Resimli yazılı kağıt 1 00 367 ) 
reklam. ) 

1 s. HN 17 OOkonıpilr da lğıç elbisesi44 00 456 ) 
-

2821 00 771 70 

Yukarıda yazılı eşya 18/12/936 ncı günlerine rastlıyan cuma gunu saat 11 te aç k artırma 
suretile dnhile satılamadığı taktirde nyni gliı el' de ecnebi memlf.'ketlere gölünilml k üzere safı
lacağından işine gelenlerin İthalat gümrüğü sat ş komi y n•ına ıniirac otları ilan olunur. 1398 

, TÜRK HA VA KURUMU 

iyangos&J 
L t R A ADET 

1 Mükafat 400,000 

1 " 100,000 

1 İkramiye 500,000 
1 il 200,000 

1 " 150,000 
1 " ıoo;ooo 

1 " 70,000 

1 il 60,000 
1 " 50,000 

ı " 30,000 

1 .. 20,000 

1 " 15,000 
10 " (10,000) 100,000 

20 il (5,000) ıoo,ooo 

60 " (2,000) 120,000 

100 " (1,000) 100,000 

400 " (500) 200,000 

8000 .. (50} 400,000_ -
8600 2,715,000 

500 Mü~afat --
9100 
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Jahife 3 (Ulusal Birlik) 
~~~~~~--~~~~~~~~---

14 Birinci kanun 936 

.,...~----A-r~a-b_ı_n_ı .. ·n·t-i kl!!la_m_ı __ F ratelli Sperco 

, ( · . . . ) Gazetesi, genç 
~Portajcı lbrahim Muratın 
~ Vrupa turuna çıkarmışb.Not-
tını, bizzat tesbit ettiği re· 

~llılerffi beraber muntazaman 
hletesine gönderiyordu. "Av
ltıpada dolaşma,, başhğile 
~kan bu röportaj serisi, ala· 

uyandırmış, gazetesinin 
!atışı bu vesile ile bir miktar 
atlınıştı. Yazıcının adı, artık 
'e'lilen ve tanılan imzalar ara· 
'ırıdaydı. 

resi, kuzguni siyah bir hal 
alıvermişti. O da arkadaşım 
selamlamamasının cezasıdı, bu. 

Arap intikamını almış, ra
hat bir uyku çekmek üzere 
yatağına uzanıyordu. 
Akşam aldığı emri hatırla

yarak lbrahim Muratı uyan· 
dırmak üzere odaya giren 
otel garsonu, şaşkınlıkla ağzı
nı açmaktan kendisini alama· 
dı. Çünkü dün akşamki beyaz 
adam, sabaha arap oluver
mişti. Fakat herşeye rağmen 

* "'* onu uyandırması icap ediyor-
Gazi tamamlanmıştı; ibra· du. Yatağa yaklaştı. Akşam· 

~İM Murad, döne-dolaşa Av- dan sabaha kararan bu garip 
~Pa'nın göbeği olan Maca- müşteriyi hafifçe dürttü: 

vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru 10 bi

rinci kanunda gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KOSTENCE li-
manları için yük alacaktır. 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li-
manian için yük alacaktır. 

ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka-

nuna kadar ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAMBURG tıstan'a gelerek Budapeşte'ye - Müsyü, • dedi - saat 
ç'.krnış, burada seyahatine beş buçuk. limanları için yük alacaktır."-
~ıh lbrahim Murat hemen ya- SVENSKA ORIENT LINES 

ayet vermişti. Ertesi sabah, taktan fırladı. Yüzünü yıkamak 
k tren postasile lstnnbul'a, l b " SMALAND ,, motörü 10 

() Üzere avmanın aşına geçti. 
tadan da lzmir'e dönecekti. Fakat uyku sermliğile, gözü birinci kanunda ROTTER-

ltıt~abii burada ilk işi, son aynaya takılıp kPndini arap DAM, HAMBURG, GDYNIA 
l ı aını gazetesine bildirmek gördüğü zaman, hiddetle gar· ve SKANDINA VY A limanları 0 
du. Ve bir diğer telgrafla, ttt sona dönerek: için yük alacaktır. 

Q esi gün 6 da hareket eden - Be sersem herif, - Diye 
. lldapeşte - lstanbul ekspre- bağırdı - kör müsiin ? Beni 
bı·le memleketine döneceğini uyandıracağın yerde, arabı 
ıldirdi. uy~ndırmışsın! 
Oteline döndüğü zaman saat içinden küfürler savurarak, ve SKANDINAVY A limanları 

~tıa yaklaşıyordu. Ertesi sabah tekrar yatağına girdi. İhti-

"ISA,, motörü 21 birinci 

kanunda beklenmekte olup 

ROTTERDAM, HAMBURG 

trken kalkacağı için hemen marnla yorganına sanndı. 
~atrnağa karar verdi. Odasına .. * .. 
0kru ilerledi. içeriye girdiği Bir müddet sonra, lbrahim 
lanıan koltuklardan birine gö- Murad'ın horultusu, hareket 
~Glen kuzguni bir arabın dal- eden lstanbul ekspresinin 
~rı gazete okuduğunu gördü. düdük sesine karışıyordu. 

b
.da iki yataklıydı. Demek, Besim Akımsar 
iti d d ......... __ th n e bu arap yatıyor u . .., 

":rnmiyet vermiyerek onu Sovyet Arktiğinde~ 
1~la.rntamadı bile. Zile bastı, Kültür 
t tıye giren otel garsonuna Sovyet kutup mmtakası ara-
Otgun olduğu için belki vak-
lld _zisinde3.bugün 23 matbu ga-

h. e kalkamayacağını ve lstan· t 200 k d . d "111 k . . k .. ze e ve a ar uvar ga-

için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 

kanunda ROTTERDAM, HAM

BURG ve SKANDNAVYA 

limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16 

birinci kanunda MALTA, 

MARSILYA ve CEZAIR'e ha-

reket ··edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 

kanunda MALTA ve MAR· b~ e spresıne yetışme uzere t · · t• t kt d' A k 
."ılt ze esı ın ışar e me e ır. r -
Ilı 5 te mutlaka uyandırıl· 1 r~. b 'T' k l . SiL YA'ya hareket edecektir. 
asını sıkıca tembih! ettikten ıgın. u un r ış ama ıstasyon- l d 

Scıır d b .. _ ' ları ıle kasabalarında çıkan Yolcu ve yük kabu e er. 
b. a soyun u; ara ın yuzune b I · k · · · ı· ıı~ d k. h k t t 'hl ·ı ıle b k d ğ u gazete erın e serısının ısa- an a ı are e arı erı e 

a ma an yata ına yattı. . k ı~ t 1 ı· l 1 d k d . 'kl.kl d lJ nı, ın ı ap an evve yazı ısan- nav on ar a i eğışı ı er en 

OYYmuştu. A ları bulunmıyan Sovye1 Ark- k b l ., acente mesuliyet a u etmez. k uyumuştu amma, rap, .ğ. .11 1 · · N t · y k 
end· . tı ı mı et erının, en sı, a ut, Daha fazla tafsilat için ikinci 

ısıne: Ç k · E k. r 1 d 
t ......... Selam f şöyle dursun - u şıs ve ven 

1 :,;.a•n•a•rı-ırlll. Kordonda Tahmil ve Tahliye 

~rı gözle bile bakmadan ya- ı o kt 1 binası arkasında FRA TELLi 
t kına girip horlamıya başlı· o or 1 SPERCO vapur acentası. 
ijkrı bu saygısız adamdan in- Al• A ~ L Telefon: 2004/2005/2663 
l· arn almayı tasarlıyordu.San· 1 gi:llı ----------
~ı n~~e onunla konuşmaya te- Çocuk - Hastalıkları Olivier ve şü-
Czzul etmemiştı? Yüzünün mutehassısı 1 

te11()i k d. · .7 F k t İkinciBeylcrSokağı No. 68 k A L• •ted 
llrı 6 ara ıye mı · a a Telefon 3452 re ası ıml 
. Un kara rengi değil, diğe- ----••ııım-111111-m1112n 

tııı· • t ın hareketi yüz kcrasıydı. . . . vapur acen ası 
Bu d"üşünceyle yerinden Bırmcı sınıf ınutahassıs Birinci Kordon Recs binası 
~1ktı. Valizinden siyah bir Dr. Demir Ali Tcl.4,2443 
~ Ya şişesi çıkardı. ·Acaba ELLERMAN LlNES L TD. 
~Yakkaplarını boyayacaktı? Fa- Kamçıoğlu "THURSO,,-vapuru 20 ikin-

~~ hayır! Elinde şişe olduğu Cilt ve Tenasül hastalıklar ci teşrinde LONDRA, HULL 
~de lbrahim Murad'a doğru ve elektrik tedavisi ve ANVERS"ten gelip yiik 
tlern . b d- .. . . 

~a esı, u uşuncemızın İzmir · Birinci beyler sokağı· çıkaracak ve ayni zamanda 
~ış olduğunu. gösteriyor. Elhamra sineması arkasında LIVERPOOL ve GLASKOW 

ıç· ata elini kara boyanın için yük alacaktır. 
~rı: daldırarak beyaz adamın No. : 55 "POLO,, vapuru 3 birinci 

&·Z~nü sıvadı. Bir, bir daha! Telefon: 3479 kanunda LONDRA, HULL ve 
1~1rn zavallı gazetecinin çeh- • ı: . . . .. . . ... . -. - ' ... ~ • ' • .. ' • 1. 

. - • . t. 

Sıhhat Balıkyağı 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON

DRA ve HULL için yük ala-

caktır. 
"DRAGO,, vapuru 10 birin· 

ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı-

N. V. 
W.F. H. Van 

er Ze 
Ilı • 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"SAMOS,, vapuru 7 birinci 

kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT

TERDAM, HAMBURG . ve 

BREMEN limanlarına yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 

EXCELLO" vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV-

YORK için yük alacaktır. 

".EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV

YORK için yiik alacaktır. 

"EXTAV1E,, vapuru 5 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV -

YORK jçin yük alacaktır . 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 

kanunda bekleniyor, NEV

YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 

4 ilk kanundan PiRE' den 

BOSTON ve NEVYORK 

için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PiRE' den 

BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN

DERlYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.1REST 

,-lzmi; Yün Mensucata 
Tür A. irketinin 

Hal apı ar abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
v 

agam 
Zarif 

cuz ur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulfıtı tercih ediniz 

• 
rı 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

ZMIR 
sucatı a 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telg af a resi: Bayrak lzmir 

TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 

NOVISAD , BUDAPESTE , 

BRATISLAVA ViYANA ve 

LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isin.:eri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

-
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

"DUROSTOR,, vapuru 23 Birinci Kordon, telefon Numara : 34 

ilk kanunda bekleniyor, KÖS- No. 200- 2008 • 
----------------~------.....;~..;._~--~--~~~--
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Sahife 4 
14 Birinci kanun ~26 __ 

ransada grevler 
--·-- ,__... 

Amele birçok fabrikaları işgal etti. 

Katalonyada30 kişi kurşuna dizildi 
Bir vapur yolundan kaldı 

Lil, 14 (Radyo) - Maden amelesi, muhtelif fabrikaları işgal 
eylemiştir. Patronlar, amele ile aralarındaki ihtilafın halli için 
ileri sürdükleri şe~ait arasında fabrikaların derhal tahliyesidir. 

Barselon 14 (Radyo) - Hükumet erkanile siyasi teşekküller arasında çok esaslı bir ihtilaf başlamıştır. Hükumet erkanı, Havr'dc (Şamplen) vapuru hareket etmek üzere iken müret· 

M. Kompanı'yı ziyaret ettikten sonra istifalarını vermişlerdir. , tebatı grev ilan ettiğinden yoldan kalmıştır. 
Barselon 14 (Radyo) - Katalonya erkanıdan M. Taralena, Jeneralitenin, yann (bugün) toplanarak isyankar bir karakterı 

taşıyan ihtilaf etrafında müzakerede bulunacağını söylemiştir. 
Katalonya'da büyük hadiselerin zuhurundan korkuluyor. 
Katalonyanın ispanyadan ayrılmasını istemiyen 300 kişi kurşuna dizilmiştir. Tedhiş siyaseti şiddetle devam ediyor. 

-------•mt-- ·· H -· · ..... p:.ı-------

A kdeU İZ mes'elesilAdanada seylap felaketi -------
ltalya Akdeniz mes'elesini alakadar dev- Bir evin ankazı altından beş 

letlerle müzakereyi kabul edecek mi? 
1 

. ceset da a çıkarıldı 
Belgrad, 14 ( Radyo ) sini tenvir eylemişt:r. 

Atina'dan bildiriliyor: Verilen izahata göre İngiltere Karısını ve iki çocuğu ile annesini ve kız· 
ln iltere'nin Atina büyük el- Türkiye, Yugoslavya ve Yuna· k d • . k b d Ah 4 d 
.. g .. . •. . nistan'ın menafiini daima göz ar eşını ay e en met, yaşın a. 

çısı bugu~ M. Mkadvro~ıs 1 zı- önünde tutmaktadır. ki cocuğunu ocak icinde, hayatta buldu 
yaret etmış ve A enız mese· D'ğ f ,ı t l 1 d ' • . . ı ~r tara ,tan,J~ ~a ya?ın a Adana 14 (Hususi) - Sıh- ı nesi, karıs! ve kız kardeşini 
lesı hakkıuda lngıltere - ltalya Akdenız mes elesını, alakadar h' ·· t H" dd' k b d d Ah f · 

l 
ıye mus eşarı usame ın, ay e en o acı met acı-

arasında cereyan etmekte o an devletlerle müzakereye meyyal v l' b ı d' · · d .. k ·· 1 l ' .. k d' b 1 d b'ld' .1 k d' a ı e e ıye reısın en mure · ayı şoy . e an attı ; 
muzakereler etrafında en ı- u un uğu ı ırı me le ır. k h • t ti I b"t·· Ş h' d 'd· C . 

• 
-.----- ep eye, a ara u un şe· - e ır e ı ım. addelerı 

----~--... ...-·~·~·--
B b k A t k h k biri ve köyleri dolaşmışlardır. su basmca eve koştum. Fakat 
BŞ 8 anlmlZID D 8 ya 8 • Tetkikat 3,5 saat sürmüştür. ; geç kalmıştım, koca bina çök-

kındakİ mühim bir söylevleri Belediye, tehlikeli olan bazı ffiüŞ:-k'!l;~,an~. çocuklarım 

( Baştara/ı 1 inci sah~~~d~ ~ 
kime ve nereye verdıgımızı 
bizim iyi bildiğimizi kabul et· 
mele lazımdır. Ondan sonra 
bizim Arap milletine karşı 
hayırhah ve iyi dost hislerim· 
de bulunduğumuzu ğörmemek 
haksızlıktır. Osmanlı impara· 
torluğundaArapların fena ida
re edildiğini zikretmek bize 
milliyetci Türklere Türk cum
huriyeti evladlarına karşı or
taya sürülecek bir sistem de· 
ğildir. Hilafetci Osmanlı im
paratorluğunun son yüz sene
sindeki fena idaresindenArap· 
lar hiç olmazsa Türkler kadar 
mesuldurlar. Biz pek iyi ha· 
brlanz ki memleketin başın
da resmen bir Arnavut sadra· 
zam ve sultan Hamidin yanın· 
da memleketin hakiki sadra
ıı tanılan Şamlı bir vezir bu
lunurdu. Bravo sesleri. 

Bu zatların imparatorluk 
idaresindeki ehliyetlerini ve 
devletlerine olan sadakatlarını 
münakaşa mevzuu etmek fik
rinden uzaktır. T ebaruz ettir· 
mele istediğim nokta impara· ' 
torluk idaresinde Arnavutların 
da Arapların da hiç. olmazsa 
Türkler kadar mesul oldukla
rıdır. imparatorluk çöktüğü 
zaman Suriyeyi Anadoludan 
veŞamı Ankaradan daha ma
mur bıraktığımızı zanne
diyoruz. Milli devlet ilk 
temellerini atarken Arap 
memleketlerinde Arap mille
tine bırakmayı kendi siyase
tine esas tutmuştur. Bunu 
resmi olarak misakımillidc 
ilanı ettik. Misakımilliyi o za· 
manki güç şartlar içinde za· 
ruri olarak yapılmış saymak 
yanlıştır. Misakımilli şuurlu 
bir siyasetin ve derin bir 
kanaatin ifadesidir. Çünkü 
Misakımillide zikredilen Türk 
memleketlerini bize hazır ver· 
mediler biz onları istihsal 
etmek için dünyanın galip 
devletlerine karşı daha dört 
sene harbettik. Daha 4 sene 
harbettikten sonra kazanılan 
muzafferiyet neticesinde Arap 
memleketlerine karşı olan va
ziyetimizi ve -ihniyetimizi 
değiştirdik. Lozan muahede· 
sinde birçok mücadelelere 
ve birçok tazyiklere karşı Türk 
uluıunun iıtiklilini ve hakla· 

evleri yıktırmıştır. Yurdun bü- kardeşim ankaz altında kalmış 
rını müdafaa ederken Arap tün köşesinden Adana fcla· idi. Suların hücumuna rağmen 
milleti üzerinde bir manda ketzedelerine yardımlar de- elime geçirdiğim kazma ile top-
tesis olunmaması için yeni bir vam etmektedir. Ölü sayısı rakları kaldırdım, evvela iki 
Arap istiklaline münafi bir 50 ye çıkmıştır. Mamafih da- çocuğumun, sonra anamın, ka-
vaziyeti muahede de kabul ha enkaz altında pek çok ce· (rımın ve kız kardeşimin ceset· ~ 
etmemek için de çok eziyet- sed bulunduğu anlaşılmakta- lerini m;ydana - çıkardım. 14f 
ler çektik. En nihayet kabul dır. yaşındaki en küçük oğlum mey 
ettiğimiz bu mıntakaların Gün geçtikçe seylap felakGti- danda yoktu. Her tarafı ara· 
alakadarlara bırakılmış olma- nin çok feci sahneleri belir· d k k ırn, yo , yo .. 
sıdır. mektedir. Yeniden bir evin Biraz sonra kulağıma bir ses 

Alakadarlardan maksad eğer enkazı altından beş ceset çı- geldi. O tnrafa koştum, top· 
manda sahibi devletler olsaydı, karılınıştır. rakları kaldırdım, yavrum oca· 
bu kadar mücadeleye lüzum Dün, yürekler acısı bir hadise ğın içinde sağ ve salim yaşı· 
olmaksızın onların adıl)ı sa· ile karşılaştım, iki çocuğu, an· yordu. 
dece zikretmek kifayet ~derdi. 
Alakadarlar herkesten evvel 
bizim nazarlarımııda bıraktığı
mız memleketlerin halkı idi. 

Arkadaşlar! 

.. Cumhuriyetin harici siyase· 
tinde bütün komşular-ile iyi 
olmak arzusu zannediyoruz ki; 
üzerinde tereddüd edilmesi 
mümkün olmayan bir siyaset· 
tir. Bütün komşularile iyi mü· 
nasebet kurmak ve bütün eski 
düşmanlıkları tedavi ederek 
sıkı ve samimi dostluklara 
çevirmek için Türk milleti 
elinden gelen her fedakarlığı 
yapmıştır. Komşumuz olan 
Irak memleketinin müstakil bir 
devlet kurulmasını, biz herkes· 
ten evvel ve cemiyeti akvam· 
dan evvel arzu ettik. lrak'ın 

müstakil bir devlet o!ması 

muahedesi ilk olarak b=z .n 
tarafımızdan imza edilmiştir. 

Ondan sonra da bu memle
ketle komşulu~umuz o kadar 
ıyı hislerle ve o kadar iyi 
istıkamelte inkişaf ettik. Çok 
zaman hudut hadisderinde 
iki memleket bir vücut gibi 
hareket etti. Tam bir emniyet 
havası Irak - Türk hududunda 
hakim bulunmaktadır. Suriye· 
ye de biz kıymetli bir komşu 
gözü ile bakmak istiyoruz. Su· 
riyelilerin istiklali ihtimalinden 
bahsedildikçe, biz bunu daima 
aşikar bir sevinçle karşıladık. 
Cemiyeti akvamda Fransa'nın 
Suriyelileri istiklal yolunda in· 
kişaf ettirmek için bulduğu her 
fırsat bizim tarafımızdan bü· 
yük sitayişe uğradı, son defa 
resmi notalar teali ederken 
ve Suriyede siyasi adamları 
Türkler için hoşa gitmiyecek 
her türlü sözleri söyledikleri 
vakitler dahi Suriyelileri müs
takil bir devlet olarak inki,af 

ettiren Fransa'ya karşı tebrik 
duygularını ve Suriyelilere karşı 
sevgilerimizi ve iyi komşuluk 
hislerini tebarüz ettirmeğe ça· 
lıştık, ,bizim bu kadar hayı. hah 
ve dürüst vaziyetimize karşı Su· 
riyenin istiklale giderken bir 
Türk ilinde hükmetmek arzusu 
göstermesini yanlış haksız ve 
çok zalimane buluyoruz. Şid· 
detti alkışlar. 

Yüzlerece kilometre uzun
lukta hududlar da yanyanayız. 
iyi komşuların içinde bulun· 
dukları huzur havası en cazi· 
beli mücadelerin verebileceği 

' menfaatlardan üstündür. Muh-
telif komşularla tecrübe etti
ğimiz için bu bahtiyar netice
yi selahiyetle söyliyebiliriz biz 
kuvvetle kani iz ki Suriyelilerin 
Türklerle iyi komşuluğu esas 
tutulmaları Ara;:' milletinin de 
menfaatına daha çok yaraya
caktır. Fakat bir noktayı 
açık yürekle söylemek isterim 
bizimle hem hudud olan bir 

Türk memleketinin Arap dev
leti tarafından dini harsı ve 
iktisadi türlü vasıtalarla mil
liyetinden uzaklaştırılacağını 
zanetmek yanlış bir hesaptır 
bu bütün Türkiye memleketi-

ni huzurdan mahrum · etmek 
ve onu çıldırtmak için işken
ce içine atmak demektir. Bu
na asla muvafakat etmiyece
ğiz. Alkışlar. 

Böyle bir ihtimali niçin 
kabul etmiyeceğimizi vicda
nımızın bütün kanatile söyle
mek iç soğukkanlılıkla her
kese kanaat verici deliller 
bularak izaha çalışiyoruz. 

Büyük heyecan günlerinde 
bazı siyaset adamları mem
leketin vatanperverliğini de
terli özlerinde topladıklarını 
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zannedi!rler ve ifratlı mülaha· 
zalara düşerler, ümid ediyo· 
rumki, hadisatı daha soğuk 
kanlı mütalea etmek mümkün 
olduğu vakit Türk'lerle Arap 
milleti arasındaki iyi komşu· 
luk ve iyi dostluk faydaları 
müfrid düşüncelere hakim tu
tulacaktır. 

Suriye devletini doğarken 
muhabbetle selamlıyoruz. 

Fakat onun daha doğarken 
Türk illerini elde etmek he
vesini göstermesini doğru 

bulmıy<•ruz. 

Türk mıntakasmda isken
derun limanına Suriye'nin 
muhtaç olacağını düşünmek 
bu mıntaka üzerinde Suriye 
devletinin hakimiyetine ihtiyaç 
göstermez, İskenderun mınta
kasına liman olarak bugünkü 
Türkiye cumhuriyeti arazisin
den muhtaç bulunan sahalar, 
şimali Suriye' de muhtaç olan 
kısımdan daha bliyüktür. Bra· 
vo sesleri. 

Dün anın her yerinde !ahili 
olmıyan ve yahud arzu ettiği 

sahil kısmı başka memleketle
rin elinde bulunan yerlerde 
milletlerin birbirile · iktısadi 
münasebetlerini kolayca tanzim 
edecek çareler bulunmuştur. 

Demek istiyorum ki, iktısadi 

mulahazalar devlet hakimiyeti 

mulahazasından tamamen ayrı 
olarak mütalea edilmiştir. Bu 
mulahazalarla Suriye halkına 
ve Arap milletine karşı dost· 
luk hislerimizi hal ve istikbal 
için ifade etmeğe ve bizir., 
lskenderun, Antakya ve hava
lisi meselesini ne kadar milli 
ve ciddi görmeğe mecbur 
olduğumuzu izah etmeğe ça
lıştım. 

Ümid ederim ki, bu sözle· 

lngiltere'de 
Tayyare faciası 
Lendra, 14 ( Radyo ) -

tayyare istasyonundan diğer 
bir istasyonda ı di.Şer bir is· 
tasyona gitmek üzere ~uçan 
bir İngiliz tayyare filosu, 
şiddetli bir kar fırtınasına 
tutulmuş ve filoyu teşkil eden 
iki tayyare, inerken ateş al
mıştır. Diğer dört tayyarede 
hasarata uğramıştır. Üç pilot 
ölmüştür. 

- - -···---
Hükumete aid bir 

tahtelbahir batırıldı 
(Baş/ aralı 1 inci sahi/ ede) 

Amerika hükumeti de cevap 
vermiş ve Hariciye Nazın 
Hol'urı Boynos Ayres'te bu
lunması hasebile teklif hak· 
kında kat'i birşey beyan ede
miyeceği.,1i bi\~irmiştir. 

Çeki Karlen yarın 
Göztepe ile kar· 

şılaşacak 
-llaştaraji 1 i11u \a/ıifeı '(•

mirspor'la K. S. K. takımları 
karşı \aşmışlar, Demirspor' lu lar. 
Jstanbul' dan yeni gelen Lüt· 
fü'yü de takıma alarak güzel 
bir oyunla K. S. K. ı 2 - 1 
mağlüp etmişlerdir. 

Göztepe Bucayı 2 - O. Ege 
sporda Burnavayı 3-1 yenmiş· 

lerdir. Bundan sonra Göztepe 

İzmirspor muhteliti Altay Çe· 

ki Karlcne karşı hazırlık ma· 

çı yapmışlardır. Bu maçı Al
tay 4·2 kayb~tmiştir . 

B. Takımları: 
_!ilik saha~ında B. takımla· 
rı maçları yapılmış, Altınordu 
3-2 Altayı Buca 2 · 1 Gözte· 

peyi, Burnava l-0 Egesporu 

K.S.K. 2-1 Demirsporu mağ· 

lup etmişlerdir, 
Hinday 14 (Radyo) - Lon

dra'dan gelen bir İngiliz hey· 
eti, Burgosa vasıl olmuştur. 
Bu hey' et, İngiltere ile milli 
İspanya] hükumeti arasında 
bir anlaşma için çalışacaktır. 

• 
Paris 14 (Radyo) - Mad

rid hükumetine aid ( 3.Ş ) 
tahtelbahiri meçhul bir tah
telbahir taraf mdan torpillene
rek batırılmıştır. 47 kişiden 
ibaret olan mürettebattan yal
ıuz 7 kişi kurtulabilmiştir. 

Lizbon, 14 (Radyo) - ih
tilalcilere mensup tayyareler

den bir filo, dün de bombar

dıman etmiş ve Toled köprü

sünü tahrip eylemiştir. Bom

bardıman, uzun atirmilştür. 

insanca telefat çoktur. Fran

ko'nun kuşatma planı tatbik 

edilmekte ve çember gittikçe 
d~rlaşmaktadır. ----···---

Sancakta son vaziyet 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
rüşmüştür. İskenderun mesele· 
sinin mevzuu bahsolduğu sa

nılıyor. 
Hama, 14 (Radyo) - San

eağa yeniden Fransız askeri 
gönderilmiştir. Suriye'li milis· 
ler Tüı ~'lcre karşı çok fena 
muamele etmektedirler. Türk· 
lerin evlerini zorla işgal eden 
asker, mallarını yağma etmek

tedir. 
Krikman, 14 ( Hususi ) -

Sancağın Suriye' den ayrılmaz 
bir parça olduğuna dair, mil
letler cemiyetine gönderilmek 
üıere Fransızca bir telgraf 
hazırlanmış ve kendilerini me· 
bus sayan dört alçak tarafın
dan imzalanmı~tır. Suriye hü
kumeti, Sancak meselesi için 
Cenevre'ye Sadullah Cayri ile 
Ihsan ve diğer iki kişiyi gön-

1 Jerıııiştir. Sancakla alakaları 
bulunmayan bu adamların, na
sıl bir müdafaa yapacakları 
merakla beklenmektedir. 

rim, haklarımızı ciddiyetle ölçül
müş bir çerçive içinde nasıl 
anladığımızı da göstermiş ola· 
caktır. Biz cemiyeti akvam 
prensiplerine bağlıyız. Cemi
ydi akvam makanizması dahi
linde milletlerin ciddi mesele· 

itizar 
Yazımızın çokluğu doJ,yı· 

sile (Ali paşa kira Frosini) 

adlı tefrikamızı koyamadı~· 
"r Sayın okuyucularımızdan öııJ 

dileriz. 

Filistin' de olan/af 
f Baş tarafı 2 inci sahi/ ede J 

listin mes' elesini Araplar le· 

hine adilane halletmek için in· 

giltere hükumetine müracaBt

lar yapmışlardır. 

Mekke' de Hac mevıiıninde 
büyük bir kongre yapılacak· 
br. 

-Afganlılar eğer Fı listin 01e· 
selesi olmaz:sa İngiliz malları· 
----- . e 
na boykot yapılmasını tavsı)' 
ediyor. Esasen Hindistan hıı· 
dudunda Afgan kabileleri Jr. 
bir hadise çıkarmış olduğuo· 

·ıe 
dan o yüzden de Afgan 

1,f 
İngiltere arasında b!r ihtil
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noktası vardır. 

Hindistanda (Yeni oelhi) 

de büyük bjr Filistin kongre· 

si yapılmıştır. 

---··---
Tayyare Yılbaşı 

Piyangosu ı11 
1937 Büyük ikıamiye yar• 

milyon liradır. . l•~ 
AyncA 400, 100 bin JırB .

0 
mükafat ile 200, 150, 100 b~e 
liralık büyük ikramiyeler 

vardır. pi• 
Biletler lzmir Piyango . 

yı· 
rektörlüğü gişesinde ve b• 
lerde satılmıya başlamıştır'. te 

l" ıı Yeni seneye yeni ta ıırı tıt· 
girmek için bu bir fırs~l İ)i 
Şimdiye kadar binlerce kış y• 
zengin eden bu piyarıS'0 

iştirak ediniz. O Ji· 
Bilet fiatleri : 2,5, 5, 1 

radır. 
----------.... ~ıe· 
lerini müzakere edebilecc c· 
rine ve bu yoldan mes~t ~ı· 
ticelere varılabileceğine 108 

yoruz. Alkışlar. 


