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Lübnan Meclisi 
Fransa • Lübnan tasdik 

ve Ahdap hükümetine iti
mad beyan etti. 

Fiati (100) Para 

• of, Mosl{ova'yı Teri{_ Etti oro 
Milino mülakat 

grada 

Rüştü Aras, G. ~f etaksasla görüşüyor 
Milano, 3 (A.A) - Havas arasındaki ilk görüşme, 10,30 

bildiriyor: da vukubulmuştur. 
Kont Ciyano • Rüştü Aras Bu görüşmenin mevzuu, --------·- ·--... -------

edebilecektir. 

M. ·Ruzvelt 
Vaşington, 4 ( A.A ) 

Amerika siyasi mahfclleri, 
kongreye bitaraf ık hakkında 
verilen birçok karar suretlerini 
tetkik etr.ıektedirler. 

Haber verildiğine göre, hü
kumetin tezi şudur: 

Kongre, kanuunun meriyeti 

cumhur başkanına bırakmalıdır. 

Kanun, silah, mühimmat ve ı 
harp malzemesi üzerine am· 
bargoyu mecburi kılacaktır. 

Kanun, Amerika barışını 

---··----
Ribentrop 

Dün Londra'ya 

döndü 

Italya'nın Akdeniz statoko
sunda daima müsaid olan 
maksadı hakkında Türkiye'yi 
temin etmektir. 

Leros' daki ltalyan üssü, ta
arruzi vaziyette tertip edil· 
miş ileri bir kale değil, İngil
terenin Kıbrıs'taki üssü gibi 
münhasircn ltalyan gemileri
nin mübadele ve iaşelerini te· 
mine mahsus bulunmaktadır. 

iki Nazır, teşriki mesainin 
siyasi şartlarını Türkiye tara· 

fından doğu Afrikası lmpara· 
torluğunun fiilen kabul ve bir 

ticaret anlaşması akdı mes' e· 
lelerini tetkik edeceklerdir. 

Belgrad 4 {Radyo)- Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
ATas, yarın buraya gelecektir. 

~----~--..... ·~·~·--... ----~-----
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Madrid'den bir görünüş 
Cebelüttarık, 4 (Radyo) - tir. Birkaç İngiliz muhribi de 

ihtilalcilere mensup tayyareler, limanda demirlemiştir. 
dün Malaga şehri üzerine ge- İngiliz amiralının Barselonu 
lerck bombalar atmışlardır. ziyareti, lngiltere hükumetinin 
Sivillerden birçok kimseler Madrid cumhuriyet hükumeti· 
ölmüştür. ni meşru hükumet olarak ta-

Malaga'ya karşı başlıyacak nıdığı ve Katalonya'ya müza· 

olan umumi hücumun çok hir olacağı şeklinde tefsir edil-
şiddctli olacağı söyleniyor. mektedir. 

Londra, 4 (Radyoı - Tay· Paris 4 (Radyo) - Son ge· 
mis gazetesi, geçen Cuma len haberlere göre, Madrid-
günü Kadiks limanına mühim 
miktarda ltalyan askeri kuv· 

Komünistleri tenkil için Si
yan/ u'ya gönderilen Çin 

askerleri 

Şangay, 4 (Radyo) - Şan 
Şulyan'ın, eskiden kumanda 

ettiği ordunun içindeki müf

ritler, komünistlerle birleşerek 

Siyanfu şehrini istirdad için 

harekete gelmiş ve Siyanfu'ya 
yaklaşmıştır. 

Şan Şulyan'ın kumanda 
ettiği Çin ordusu, Sanji hava· 
lisinin şimal kısmına hareket 
etmiştir. 

M. Heryo, büyük adamla
rın bazılarına çatıyor 

Sulhu seven büyük adamlar 
arasında reiscumhur Ruz
velt birinciliği alıyormuş 

Paris 4 (Radyo) - Fransız 
parlamentosu reisı M. Heryo 
dün gazeteciler kulübünda 
matbuat erkanile uzun müd
det konuşmuş ve umumi va
ziyet etrafında hasbihallerde 
bulunmuştur. 

M. Heryo, gazetecilerle ko
nuşmaktan daima zevk duy
duğünu ve hariciye nazırı iken 

,· Lord Eden 
Müstemlekeler mes· 
elesi hakkındaki sor
gulara cevap vermedi 

M. Hergo 
bu zevki daima tattığını söy
ledikten sonra, bugünkü zor
lukların, dünyayı anlamak is· 
temiyen büyük adamların tut· 
tukları yoldan çıktığını beyan 
-eylemiştir. 

M. Heryo, dünya sulhu se· 

tehdit etmek tehlikesini gös· 
terebilen dahili bir harpte tat· 
bik edilecek ve muhariplerle 
olan mali muameleler üzeıine 
ambargo koyacaktır. 

• vetleri çıkarıldığını iddia et· 

de vaziyet tamamen cumhu· 

riyetçiler lehine inkişaf etmek· 

tedir. Asiler birkaç yerde pa· 
nik göstermişlerdir. 

ven büyük adamlar arasında 

Amerika reisicumhuru M.Ruz· 
velt'in birinciliği kazanabile· 
cek bir kimse olduğ•mu ilave 
eylemiştir. ----·· .. ----

Ham maddeler üzerine am· 
bargo konulmıyacak ve bun
ların ihracı da tahdit edilmi· 
yecektir. 

Kanun, muhariplere aid eş· 
yanın Amerikan vapurlarile 
naklini menetmek selahiyetini 
de cumhur başkanına bıraka· 
pına bırakacak ve Amerika 

Von Ribentrop 
Londra, - 4 (Radyo) - Al· 

manya' nın bura sefiri Von 
Ribentrop dün saat 15,20 de 
buraya dönmüştür. Sefir, ga
zetecilere beyanatta bulunma· 
mış, yalnız Londra'ya döndü· 
ğünden dolayı memnun oldu· 
ğunu söylemiştir. 

nıektedir. 
Roma, 4 (Radyo) - Mad· 

rid haberleri, Milis kumandan· 

larından Rus generali Kleyer, 
deruhte etmiş olduğu vazifeyi 
terketmiştir. 

Barselon 4 (Radyo) - İn
giltere Ana Vatan filosu ku· 
mandam dün Barselonu res· 
men ziyaret etmiş ve merasim 
le kaışılanmıştır. Amiral Kü
in Elizabet zırhlısı ile gelmit· 

-------te-+f-------

M. Vanzeland 
İsveç hariciye nazırı 

· ile konuştu 
Brüksel 4 (Radyo) - Bel· 

çika başvekili M. Vanzeland, 
lsveç hariciye nazırı M. Sand· 
ler'i kabul etmiŞ ve bir saat 
kadar konuomuştur. 

Lord Eden 
Londra 4 (Radyo)- Avam 

kamarasının dünkü toplantısın· 
da birçok saylavlar, Hariciye 
Nazırı Lord Edenden Alman
yanm istediği müstemlekeler 
hakkında izahat istemislerdir. 
Lord Eden, saylavların hiçbi· 
rine cevap vermemiştir. 

Filistin'de 
Yeni arbedele 
ve cinayetler 

Filistin 4 {Radyo) - Her 
tarafta arbedeler oluyor. Dün 
tedhişçiler tarafından iki çift· 
ıik sahibi öldürülmü~tür. Ka· 
tillerin kim <.tlduğu belli de· 
ğildir. 
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~ Zabıta Romanı: :mm~ Korkunç bir cani'.Fek-llhak ve ad de 
~ul -~i~ ~yafet Tam ıoo cinaYet işledikten ğiştirme işleri 

Dolap ise dıvara bitişik şeyler hiç mesabesindedir. k ) 1 D h•ı• k • 
bir halde sağlam bir a~açtan - Rica ederim, şu otelini- . , SOnra ya a anmlŞ • a 1 ıye Ve ileti, Viliyete gön 
zarif ve metin bir tarzda ya- zin karşısında olan binanın Amerıka da Hayd Plen mah- güldü,~beyaz dişlerini gösterdi . d d • "' • b• t • ) b h pılmıştı. kaç senedenberi inşa edildi- kemesinde belki de şimdiye Kendisine; "benimle beraber er lgI lr amım e U USUSta 

Direktör - Mister 1 Bu dolap ğini söyler misiniz ? kadar görülmemiş derecede gel, bizim saman an barını te· • t • •• t •ı • • • 
otel yapıldığı gündenberi bu - 7 sene olmuştur. Kroser, korkunç bir caninin muhake- mizle.. Sana hem bunu hem 1 ına gos eri meSinl emretti 
odaya konulmuştur. bizim otele nakletmezden bir ~esi yapılmış ve hakkında de çok para vereceğim. " De- Fek·ilhak ve ad değiştirme D) Halihazırda bağlı olduk-

Karter, bir keser alorak do- müddet evvel yapılmıştır. Ni- ıdam kararı verilmiştir. dim. Ben hayrette o arkam işlerinde itina edilecek husu- lan kazalar ve nahiyelerle 
labın dıvara bitişik olan tah- çin Kroserin otelin bu daire- Bu mahkumun ismi Alber sıra geldi . sat hakkında Dahiliye vekale- bağlanacak oldukları kazalar 
tatarına vurmağa başladı. Ha- sinde oturmağı arzu ettiğini Fis'tir. Bundan hır sene kadar Zenciyi kıra götürdüm, bize tinden vilayete mühim bir ta- ve nahiyelere ayrı ayrı mesa-
sıl olan sesden dolabın arkası şbıdi anladım. Bu daire Kro- evvel Gres Bud işminde bir ait bir çiftlik vardı, Pazar ol- mim gelmiştir. feleri gösterilecektir. 
boş olduğu anlaşılıyordu. Bu ser' den evvel bir avukata ve- kızcağızı bir hile ile civar or- duğu için ambarda hiçbir Ehemmiyetine binaen bu 3 - ikinci maddede gös-
hal Karter'in taaccubünü mu- rilmişti. Fakat Kroser geldiği manlar çekmiş ve orada ırzına kimse yoktu. Zenciyi ambara tamimi aynen yazıyoruz: terilen köy esami cedvellerine 
cip oldu. Birkaç kere tecrübe gibi avukatın vermiş olduğu geçtikten sonra öldiirmüştür. aldım, elini ayağını bağladım; Vilayetler idaresi Kanununun dörder nüsha da kroki ekle-
için geri vurup ayni hali gö· ücretten 500 Dolar fazla ver- Kızın cesedi bulunduktan az evvela odunla başladım. Bil- bazı maddelerini değiştiren necektir. Bu krokilerde de: 
rünce, dolabın arkasında <lı- diğinden avukatı çıkarmağa sonra, katil Alber Fis'te yaka- mem ki, zencilerin derisi kö- 3001 sayılı kanunun birinci A) Yeni teşkil olunacak ka-
varda bir kapı olduğuna kani ve daireyi Kroser'e vermeğe lanmış ve hakkında tahkikata seleden midir? Ben vurdukça maddesine göre yeniden kaza zalara veya nahiyelere veril-
oldu. mecbur olduk. başlanmıştır · o güldü. Elime bir kürek nahiye ve köy kurulması, kaza mek istenen köy ve nahiye-

Otel direktörü, Karter'den - 500 Dolar bir daireye Tahkikat neticesinde bu ada aldım, onun sapile vurdum, ve nahiye merkezlerinin de- lerle bağlılıkları değiştirilecek 
şüphelenerek veyahut işin so- senevi ücret vermek Kroser'e mm cinayetinin sade bundan vurdum .. Gene hırsımı yene- ğiştirilmesi kaza ve nahiye ve olan nahiye ve köylerin halen 
nundan korkarak polis mer- hiç zor gelmez. Çünkü bu he· ibaret olmadığı meydana çık- mcdim, nihayet boğazına bir köylerin fek ve ilhakı işlerinde bağlı bulundukları kaza ve 
kezine gizlice mes'eleyi bil- rif ihtilas, sirkat ve cinayet mış ve çorap söküğü gibi ci- ip taktım, tavana astım, sopa yurd ve ulus menfaatine daha nahiyeler üzerine kroki yapı-
dirmiş. Derhal birkaç polisle gibi işler yüzünden senede nayetleri birer birer ortaya ile canı çıkıncıya kadar döv- ziyade isabetli hareket edilmiş lıp bu kroki üstünde kurul-
beraber bir komiser otele gel- milyonlarla dolar kazanıyor. dökülmüştür· düm. Ondan sonra cesedi olmasının temini için şimdiye mak istenen kaza ve nahiye 
diler. Ko(lliser, mister Karteri Bilahare Karter, kapıyı kırıp Bu adamın, henüz genç ol- ambarın kazdığım derin çu- kadar yapılmakta olan tetkikat hududu kırmızı kalemle kalın 
görünce direktöre, memurini gireceği sırada top sadası gibi masına rağmen Hud Gresi kuru koydum. ile birlikte aşağıda yazılı hu- çizgilerle gösterilecek ve mer-
zahıtadan olduğunu anlattı. birşey işitti. Derhal kendisi katil ile yüzüncü cinayetini - Bu cinayet hakkında susların da nazara alınması kezi de kırmı.:ı daire ile tes· 
Karter, komiseri görünce: geri çekilip orada bulunanla- işlediği anlaşılmıştır. Evet, bu zabıta tahkikat yapmadı mı? faydalı görülmektedir. bit olunacaktır. 

- Geldiğinize isabet etti· rın dahi çekilmelerini emretti. Fis denilen adam, canavar bir - Bilmiyorum. Fakat zabı- 1 - Vilayet idare hey'eti ve B ) Krokiler mikyash olacak 
niz. lcrautımı gözünüzle görü- Aradan az bir müddet geçer adam imişi Çok kısa bir za- tanın işi yokt ta bir zenci piçi vilayet umumi meclisi kararla- ve cihetleri gösterilecektir. 

nüz. Fakat sizden hiçbir su- geçmez bir dinamit patladı. manda neler, ne hainane cina- için mi çalışacaktı? Eğer bir rında; Altları da tanzim eden mühen-
rette şimdilik muavenete ihti- Duvarın bir tarafı yıkıldı. Yer- yetler. yapmamış. Bu f adam beyaz çocuk kaybolsaydı za- A) Kurulacak kaza, nahiye dis veya fen memuru ve ya-
yacım yoktur. Yalnız, biraz den toz, toprak kalkmağa baş- korkunç bir cani, korkunç bir bıta kıyametler koparmaz mı ve köy ile yapılacak merkez hut haritacı tarafından imza 
burada kalmanızı rica ederim. ladı. Odada bulunan bütün sadist, korkunç bir yamyam idi? değiştirme ve fek ve ilhak ve vilayet tarafından da tas-
ihtimal ki vücudünüze ihtiya- polislerle, zabıta memurlan ve imiş! Bundan sonra birçok zen- işlerinde idari, iktısadi, içtimai, dik olunacaktır. 
cım olur. saire büyük bir heyecana dü- İşin garibi, Fis'in cinayet- ciler daha öldürdüm. zirai durumlarla sair vaziyetler C ) Krokide mühim dağlar 

Karter ışme devam etti. çar olup hemen odanın bir )erinden bir kısmını itiraftan - İyi amma ... Beyazlardan ayrı arı tetkik edilip bu du- ile göller, nehir ve ırmaklar 
Duvara bitişik bütün· tahtaları köşesinde saklandılar. da çekinmemiş olmasıdır; ha- da pek çok kimseyi öldürdü- rumlara dayanılarak lüzum ve ve bunların üzerindeki köprü-
söktü, biraz sonra gerek ken- Dinamit patlamasından hasıl kimlere: ğün anlaşılıyor. zaruretler tebaruz ettirilecek gösterilecek ve köprüsü olmı-
disi ve gerek orada bulunan- olan dumanın izalesinden sonra - ilk öldürdüğüm insan - Evet, zenci öldüre öl- ve müdellil esbabı mucibe yan sularda köprü kurulması 
ların cümlesinin hayretini mu· Karter i bir zencidir; 0 zaman 17 ya· düre, bende bir öldürmek, yazılacaktır. lazımgelen yerler işaretlendiri-
cip olacak :surette tahtaların - Şayet dinamit duvara şında bulunuyordum. Ben, merakı hasıl oldu. Beyazlar· B) Yeni teşkil olunacak lecektir . 
arkasında büyük bir kapı gö- isabet etmeyip odanın ortasına beyaz ırktan olduğum için dan da bazıları hoşuma git- kaza ve nahiyelere bağlanacak 4 - Kaza, nahiye, köy 
ründü. Mezkur kapı ise diğer düşseydi, orada bulunanların zencileri hiç sevmem. Elimden miyordu. Sonra.. köylerin merkez ittiha:r. edi- kurulması ve lağvedilmesi 
bir odanın kapısı idi. Karter, cümlesinin mahvolmasına sebep gelse hepsini de bir araya Cani burada susmuş ve lecek yerlere veya fek ve ilhak veya bunların adlarının ve 

ff 
. . . l k b toplar. büyük bir ateş yakar, b d f k d f h d k h' k muza erıyetını an ataca ir olacaktı. Bereket versin ki du- u e a avu atı mü a aasına işlerinde yeni bağlanacakları ya u aza ve na ıye mer ftZ· 

sacla ile dedi ki: üunlann hepsini de bu ateşe ba~lamış ve: ş lerinın değiştirilmesi kaza ve 
vara isabet etti ve bir tarafı· 1 yerlere ( ose, araba yolu ve 

- işte biz şimdi bu canı' atar, on ar yarıarken ben de - Müvekkilim adi bir ka- nahiye ve köylerin fek ve il-nı yıktı. 1 ld patika) dan hangi yol ile 
kuşun nereden uçtuğunu anla- ça gı ça ırır, cünbüş yapa· til değildir. Kendisi katil ola- b hakı, köylerin birleştirilmesi Kapı yanında görülen açık 1 D · ağlı oldukları ve yol üzerin dık. Öf artık Kroser'in hile- bir mahal Karter'in dikkat rım " Z emı1ştird. b rak muhakeme edilmelidir. de kışın geçid vermiyecek ve ayrılması gibi vilayetler 
lerinin perdesi açıldı. Şı'mdı· - enci er en ir fenalık Müvekkilimin en" ... bu",,,u··k suçu idaresi kanununun bazı mad-

k 
· M k d ? S J dağlar ve sular olup olmaaığı 

anladım ki bu dessas herif nazarını çe tı. ez Ur açıklı- mı gör ün ualine de şu zenci düşmanlığı ve ikinci de- delerini tadil eden 3001 sa-

ğ · · k d b · t" bildirilecek ve her köyün ve akşam üzeri herkesin gözü a gırınce en isini bir oda ceva ı vermış ır: recedeki suçu da yamyamlık- yılı kanunun birinci madde· 

d 
· · d b ld - Hayır, zencilerden fena- Jır. I nahiyenin yeni merkeze gide-

önün e otele girdikten sonra ıçın e u u. Bu oda ise otel k 1 sine göre yapılacak bilcümle lık görmedim, fakat onları ce yo u ve yollar üzerindeki 
gizlice bu kapıdan ~çıkıyor- odalarına pek benziyen olup Demiştir. 1 d teşkilat, ad ve merkez değiş-

sevmem, onların yaşamak ka- Avukatın bu ı"fadesı" ha" kı"- su ar an geçecek köprüleri muş. dahili mükemmel surette tef· k b k tirmesi işlerine aid kanuni bili yeti olduğunu kabul et· yo sa u no sanların fenni 
Direktör, bu hali görünce riş edilmiş duvarlarına her min hayretini mucip olmuş keşifleri yaptırılıp ne suretle muamelelerin · umumi ~meclis-

son derece müteessir ve mü- çeşit elbiseler asılmıştı. Elbı·- mem. ve: k d d lerden geçirilmeleri daha fai-

f 
- Fakat. Bu his namına ve ne a ar zaman a yapıla-

teessi olarak Kroser'in ne selerin bir kısmı dinamitin - Ne dediniz? Yamyam bileceklerı· ve keş"ıfname tutarı deli rgörülmekte olduğundan 
k d ı k 1 l' b cinayetler irtikabına hakkın ? D" d b "b" . 1 a ar aça , rezi , me un ir iştialinden yanmış olup oda· yoktur. mı ıye sor u: işaret olunacaktır. u gı ı ış erin encümen kara· J 

hırsız olduğunu anlıyarak nın bir köşesınde de bir kar- - Evet.. Müekkilim, ~zenci C) Yeni kurulacak kaza ve rile iktifasına dair vekaletten 
dedi ki: yola bulunuyordu. Karter, za- . k- Bence vardır. Ben, Ame- düşmanı . olmakla muhakeme nahiyelerle ko""ylere konulacak emir verilmedikçe mutlak su-

E h d ri ayı keşfeden ve şimdiki d 1 b l A D 4 - yva ne erece gaflette bıta memuruna: A e i e i ir. yni zamanda yam· adların mevcud kaza ve na- evamı üncü sahifede b ] N d merikalığı kuran ' insanlann k k _________ ..:.,_ __ 
u unmuşum. e ka ar cahi- - Mister Volayl Rica ede-

1 
d · yamlı ha kındaki cezalara da biye adları"le ı·lt"ıbas etmeme- Mu••hı•m bı•r r d ş d ev a ı değil miyim; onlar gi- l b l ç ane avranmışım. im iye rim, siz bütün memurlarla bu· b h çarptın a i ir. ünkü müekki· sine dikkat edilecektir. 

kadar ahlaklı, namuslu olarak d d i areket benim ve hatta si- l" · b.lh ra a urunuz. ım, msan ı assa genç insan 2 - Birinci maddedeki ka- ' ) ! tanığım adam meg" er alçak D d"k zin için tabii değil midir? t. . kl 1 ft mes e e e ı ten sonra direktöra z e 1 yıme e me u ur. rarlardan başka kaza ve ne biye 
bir caniden başka birşey de- d" k enciler bizin ıçın bir Irk Ôld'" d'"kl . . . d? onere : - ur u erını mı yer i kurulması, fek ve ilhak isle-

ğilmişl Zannedersem bu adam L f tehlikesidir. Bunlardan bir Ôld'" k f' 1 b d • - üt en siz dahi garson- - urme ıi i ura 8 rinde dörder nüsha köy esami 
kendi odasından diğer bir !arla beraber şu kapıyı mu- kaçını öldürmek benim ıçın mevz~u bahsolamaz. Müekki- cedveli yapılacak ve altları 
daireye gidiyormuş. hafaza için buradan ayrılma- vatan ve ayni zamanda ırka lim f insan eti yerdi. Yaptığı vilayet mühür ve imzasile 

Karter, direkto'"rün ·· " ·· d" t· · ·f "d f··ı· d d ·1 d · sozunu yınız. mevcu ıye mı vazı esı ir. ıı ı e sa ece zencı ere üş· tasdik olunacaktır. Bu cedvei-

keserek: K · d ilk l k b' d · arter, yenı o anın içinden " öldürdüğüm zenci. ev- man ı ve ır e ınsan eti lerdede: 

- Şüphe mi var, azızım 
Robensonl şimdi, ben, size 
ışın hakikatını keşfederim. 

Zira bu kapı otele bitişik di
ğer bir odanın kapısı olup 
ve oda ise caddeye karşıdır. 

Direktör, Kroserin o odayı 
dahi isticar etmesini istediği 
vakit serl est olarak oradan 
azimet ve avdet edebilmesi 
için zannediyordu. 

Direktör - Şimdiye kadar 
ben böyle bir kapının burada 
bulunduğunu bilmiyordum. Bu
rası pek garipcir ki bizim ha
berimiz olmadan bu herif dı
an nasıl yarmış? 
Karter - Bu pek kolay bir 
tir. Krosere göre, bu gibi 

bir kapı daha gördü. Kapıyı velcede söylediğim gibi 17 yimektir. Bunlardan birincisi- A) Yeni kurulacak kaza ve 
açtı ve büyük bir sofaya rast yaşında öldürdüğüm bir siya- nin cezası, siyasi cezalar kıs· nahiyeye verilmek istenen veya 
geldi. Sofada bir kapı bulun- hi çocuktur. mına racidir. Diğeri de adet bağlılıkları değiştirilecek olan 
duğundan, kapıyı açtığında Tos· toparlak, abanoz ka- ve örfe ademi riayettir. Ve nahiyelerin ve köylerin adları. 
diğer bir odayı gördü. Mez- dar siyah, kar gibi b~yaz dişli ancak bir sene hapsi icap 8) Halen bağlı bulunduk-
kur daire üç oda, bir sofa ve d k ettirir! Jarı yerler, aima ör bir zenci çocuğu 
bir hamamdan mürekkep bir bize bazı hamallık ederdi. iş- Heyeti hakime avukatın bu C) Kadın ve erkek nüfus 
daire idi. l · k b'I ., . iddiasını varid görmemiş ve mı'ktarları, erme mu a ı verecegımizi 

Karter, bunların kafesini vadettiğimiz paranın ~_•yarısını Fis'in idamına karar vermiştir. --""':""'.'-----------

t ft
. tt· d K 'd • muvakkat bir buz sahasından 

e ış e ıse e roser en bir verirdik,~ hiçbir şey söylemez • • 
b·ı ld d d' s Kaybol d ibaret olduğunu iddia edenler 

eser 1 e e e e eme ı. on· gülerdi, ensesine bir tokat, kı- an a a 
M

. V J • h b olmuştur. Fakat 1899 da Rus 
ra ıster 0 ay a ita en: çına da ' bir tekme indirirdim, Sovyet Bozkıran vapuru B k f d amiralı Makarof ve 1925 de de 

- u eş e n~ iyoreunuz? bu yumurcak zenci gene gü: Sadko, şı'mal buz denı'zı"nde 1 
B k

' J b bir ngiliz Bahriye zabiti bu 
u va a ar, u intrikalar lerdı". kA ·ain ve 1707 senesinde keş· ada d' t" · t d'k 

bulunduğunuz polis merkezi· N"h k d • b nın mevcu ıye mı as ı ı ayet ız ım, u zenciyi fedilmiş olan Gillis adasının etmiştir . 
nin yanı başında vukubulu- rt k "ld"' yor da sizin haberiniz ol- ~ - gu urmemeğe karar kaybolduğunu meydana çıkar- Bu defa kaybolduğunu söy-

verdim. mıştır. l d'kl · e ı erme göre, ada acaba 
- Birgün; kendisine güzel bir Bu adanın keşfinden sonra h k'k t b a ı a en ir buz sahasından mı yor. 

( Arka.tı var) ~ pasta gösterdim. Zenci gene mevcut olmadığını ve ancak mı mürekkepii ? 

Amerika' da; birleşik Ame
rika, Kanada, Meksika ve ce
nubi Amerika' da da birçok 
devlet ve hükumetler vardır. 

Nasıl ki Ural dağlarından ta 
Cebelüttarık ve Okyanus sa
hillerine kadar birçok devlet
lere ve milletlere lmensup 
olanlara Avrupa'lı denilirse, 
tabii bu iki Amerika'nın hal· 
kına da, siyasi merbutiyetleri 
ne olursa olsun Amerika'lı 
demek lazımdır. 

Halbuki şimali :Amerikada
ki birleşik Amerika hükumeti 
tebaasına muhtasaran Ame
rika'lı denilmektedir. 

Cenubi Amerika ]de' letleri-.. 
nin teşebbtisü ile toplanmış 

ola" .. son Pan Amerikan kon
gresinde bu cihete itiraz eden 
ler olmuştur. 

Tabii değilmi? Merkezi Va-, 
şington olan memleketin hal
kına da "Birleşik Amerika'lın 
demek lizımdırt 



Sahife 3 4 Şubat 937 
~~---~~·~~~~~-

(Ulusal Birlik) 
~~-~~~~~~~~~.....:.._ 

zmir ii. da ·mi encümeninden;! N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
fzrnir Bayındırlık direktörlü-: 
ğünden eksiltmeğe konulan iş: 

Keşif tutan 

lzmir maliye yönetkesi helala· 
rının yapısı. 

(1008) lira (89) kuruş. 
Bu işe ait şartnameler ve 
evraklar aşağıya yazımıştır A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele proiesi 
E - Bayındırlık işleri genel şart 

namesı. 

D - Fenni şartname 
C - Keşif, proje, plan 

İstiyenler bu şartname ve evrakı fzmir Bayındırlık direktör-
lüğünde inceleyebilirler. 

Eksiltme 131Şubat/937 cumartesi günü saat 11 de İzmir 

Bayındırlık direklörlügünde toplanacak· olan komisyonda ya
pılacaktır. 

Eksiltmeğe girebilmek için 937 yılına mahsus alınmış müte
ahhitlik belgesi gösterilecektir. 
Muvakkat teminat (76) liradır. 281 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

Fratelli Sperco vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SiS "AGAMEMNON,, va· 

puru 25/ 1/937 - 31111937 ka
dar ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

SiS 0 HERMES,, vapuru 7-
1-937 beklenmekte olup yükü-
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 

1-937 tarihinde gelip PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman-
!arı için yük alacaktır. 

SiS "PELŞE" ,. vapuru 12 
şubata beklenmekte olup Pi
RE, MALTA ve MARSIL YA 
limanları için yük alacaktır. 

S/S "AEBA-JUL YA,, vapu
ru 28·2-37 taı ihinde beklen
mekte olup PiRE, MALTA ve 
MARSIL YA limanlan_için yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müı acaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
"MANISSA,, vapuru 3 şu

batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cektir. 

"MILOS,, vapuru 17 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
liyeccktir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedi. HAM· 
BURG ve ANVERS'ten yük 
getirip boşaltacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAİP 

CORPORATION 
"EXMINSTER,, vapuru 4 şu· 

batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

_:.:~~ILONA,, vapuru 7 şu-
lbatta beklenilmektedir. NEV

YORK için yükliyecektir. 

REEDEREI H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG .. vapuru 12 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

"MARITZA,. vapuru 28 şu· 
batta ·bek~il~ktedi;-RoT:
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 

kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

"JESMORE,, •vapuru 7 şu· 

batta beklenilmektedir. LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük kbul eder. 

D. T. R. T. 
"DUNA11 vapuru 15 şu

batta beklenilmekte olup 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN, NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 12 

şubatta beklenilmektedir. Pi
RE, JSKENDERIYE, DIYEP 
ve NOSVEÇ limanları için 
yükliyecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon SiS "GUNBORG,, motörü 
8 şubata doğru beklenmekte No. 200- 2008 
olup yükünü tahliyeden sonra 1 D.,.,W.k.ı&.t 1 • 
ROTTERDAM, HAMBURG, 1 o or 1 Birinci sınıf mutahassıs 

C:DYNIAve SKANDINAVYA AJ• A iJı 
limanlarına yük alacaktır. 1 g Dr Demir Ali 

SiS "NORRUNA,. motörü Çocuk Hastalıkları • 
18 b bAkl kt l mütehassısı il Kamcıoğlu şu atta c • enme c 0 up lkinciBeylerSokağı No. 68 ' 
Yükünü tahliyeden sonra ROT- Telefon 3452 Cilt ve Tenasül hastalıklar 
TERDAM, HAMBURG, NOR- _C___ f ve elektrik tedavisi 
VEÇ ve ISKANDINA VY A eza gören esna lzmir - Birinci beyler sokağı· 
limanlarına: yük kabul ede- Belediye tenbihatına riayet 

Elhamra sineması arkasında cektir, etmiyenlerdcn bazı esnaf, be-
SERVICE MARITIME Rou- l d

. .1 No. : 55 
e ıye encümenine verı en 

MAiN KUMPANYASI raporlar üzerine nakti çeza- Telefon: 3479 
"SUÇEAVA,, vapuru 27- lara çarptırılmıştır. • 

Ol. . .. #._ -
ıvıer ve şu- I . y·· 

ensucatı 
irk etinin 

Ha kapınar kumaş fabrikası 

rekası Limited zmır un 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu-
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

· LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA,, vapuru 2 şu-

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

· Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Jlır 

Türk A. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
z if 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

a erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEM/R Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, ...... _. ....... -.ı .................. ... 

ZMIR 
. ._ 

Pamuk Mensucatı 
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'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -.. .. ~ 

Sıhhat Balıkyağı 
Norvcçya bahkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi · 

1 
B d k. Büyük Salepçioğlu 
aş ura . karşısında hanı 

1 .. .. 
.. . 

4 1\. - . : ... _. ·' _;.':.:.ı§j~.· .· - ·-:- . 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
r atsız ve tansı onları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Yan ya gölünün kanlı f acıası 
.... .........-....-... ... ... .......... 

Sovyet rüesası arasındaki ihtilaf gittikçe büyüyor 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 62-

Donanma Stalin'e sadıktır. Voroşilof Moskova- Rum'lar, Frosini mes'elesinİ 
dan ayrılarak şimalde bşka bir şehre gitti milli bir izzetinefis davası te-

Sovyet hariciye nazırı M. Litvinof'un Troçkist'lerle temasta likki e~eğe başlamışlardı. 
v ) Jd v d k•f d•ı v • •• ) • Muhtar paşa, uç gunde beş körüklüyorlardı. bu)undugu 80 aŞI lglD an tev 1 e 1 ecegı SOY enıyor. günlük yol alınıştı. Biran ev· Tahir hemen her saat Te· 

R d ) V d b"ld' ·1d·v · ·· St r d kt O d · r h .. b ır d .. 'ld' vel Edim eye varmalr, Yas ban pedelenli' den emirler ahı oı; 
Roma 4 ( a yo - arşova an ı ırı ıgıne gore, a ın· ı ır. r unun vazıye ı enuz e ı egı ır. ğ ll b' A 1 . h şuraya buraya aAdeta mekı'k 

L d 4 (R d ) B 1. R V d I h o u arını ıran evve ım a V ·ı f 'hflAf had bir devreye giımiş bulunmaktadır. Tass on ra a yo - er ın, oma ve arşova an ge en a· .. 
. oroşı 0 ı ı a 

1
' • • . . . A • • • bcrlerde, Sovyet Rusya Hariciye komiseri M. Litvinof'un Mos- etmek ıstıyordu. dokuyordu. 

aıansının bu haberı tekzıp etmemesı, ıhtılafın mevcudıyetını kova'ya varır varmaz tevkif edileceği bildirilmektedir. Muhtar, Frosiniyi bir türlü Muhtar pa~nın Edirne'ye 

açıkça göstermektedir. Litvinof'un karısı halen n<.'zaret altında bulundurulmaktadır. unutamıyordu. hareketinin üçüncü günü Ali 
Son gelen haberlere göre, Kızılordu kumandanı Voroşilof, M. Litvinof'un, Troçkistlerle temac;da bulunduğu söylenmetedir Yanyada, Tcpedelenli Ali paşanın konağındaki asabiyet 

Moskova' dan ayrılmış ve şimalde başka bir şehre gitmiştir. Sovyet rüesası arasında baş gösteren ihtilafların gittikçe büyü· paşanın konağında garip ve ve gerginlik, telaş ve heyecan 
Moskova'dan verilen bir habere göre, donanma Staline sa· mesinden ve dahili vaziyetin bozulmasından endişe ediliyor. şiddetli bir asabiyet hüküm azami dereceyi thuldu. 

---------·~.,..... ... t t • • • sürüyordu. Ali paşanın her zaman otur· 

19 Fransız zabiti karlar Fransanın mali sıkıntl- Ta~i1;, Pb•J;ü~e b:·d·:.b.:;,:~~ ~~ğute;~:~ •1::;n:~.b\~~:; 
altında kalarak öldüler da bulunduğu yalandır ~:p~::ı~a e~7:::ii:!~~:dı~deta ~i~~:1;· ~~v::t1~irerbe:e:1~:;~ 

_______ ... - • Bu ! asabiyetin baş sebebi, bekliyordu . 

. Bunlardan biri subay ve diğeri Finans bakanı, dün parla- Hasan ağanın Muhtar paşayı Ne bekiiy\;rlardı? 
öldürmeğe muvaffak olup Hiçbir kimse bilmiyordu; 

yar subaydı. Soğuklar müthiş mentoda izahat Verdi olamıyacağı endişesi idi. Fa· belki kendileri de bilmiyor· 

Paris, 4 (Radyo) - Fran· bir müfrezeyi ezmiştir. Bunlar Paris 4 (Radyo)- Finans diğer dahili düşmanlar tarafın· kat Yanya'da Rum unsuru lardı! 
sız hudutlarında şiddetli kar arasında bir subay ve bir de bakanı M. Vensa Oriyol, par· dan tertip edildiğini beyan arasında beliren bir heyecan Konağın ahırında da eyer· 
fırtınası hüküm sürüyor. Bir yarsubay vardır. lamentonun dünkü toplantısın· eylemiştir . da bu halin sebepleri ara- lenmiş, cins yedi at emre 
dağdan yuvarlanan büyük bir Soğuklar, son dereceyi bul- da Fransa'nın mali vaziyeti M. Vensa Oriyol, Fransanın sında idi. hazır bekliyordu. 
kar parçası,• 19 kişiden ibaret muştur. hakkında uzun uzadıya izahat lngiltere'den yaptığı istikraz Rumlar, Frosini meselesini Bu atlar kimin ve ne ıçın 

------•ı-• .. • '4._. vermiş ve Fransa'nın sıkıntı hakkında da izahat vermiş ve milli bir izzetinefis ~avası hazırlanmıştı, bunu da bilen 

Grevcilerin işgal ettikleri içinde bulunduğu hakkındaki bneuyeparasanrıfn endiçı'lienceağlı~nndı· ığbını' lıdvı're· telakki etmeğe başlamışlardı. yoktu. 
şayiaları tekzip ederek bütün Bu kadar güzel bir Rum ka- Bu beş :;ilahşor ile yedi atın 

fabrl•kalar abluka edı.ldı• bu şayiaların, Komünistlerle miştir. dının, kendilerince yüksek bir ne beklediğini sadece Ali paşa 
-------· despotun yeğeninin, dinini, ile Tahir biliyordu. 

~~~---------~~~ 
Hükumet, fabrikaların kapı· 

lanna mitralyöz ve üç bin 
beş yüz polis ikame etti 

Nevyork, 4 (Radyo) - Hü- kapılarına mitralyözler koy-
kUmet; grevciler tarafından muştur. 
iıgal edilmiş olan fabrikaları, Ameleye, yalnız bugün için 
üç bin beşyüz polis tarafından yemek verilecek ve ondan 
abluka etmiş ve fabrikaların sonra iaşeyi kesecektir. 

~~~~----~~~···--~--~-------

üzüm kongresi için ha-
zırlıklara başlandı 

~~~---------~~--" Bu seneden itibaren üzüm ihracatının 
kontrola tabi tutulacağı söyleniyor 

On Martta Ankara'da top· Kongrede, sergi yerlerime-
lanacak olan üzüm kongresi selesi ve üzüm müstahsilinin 
için şehrimizde büyük bir fa- vaziyeti de görüşülecektir. 
aliyet vardır. Ticaret ve Sanayi odasınca, 

Kongreye iştirak etmek üze· kongreye gönderilmek üzere 
re Ankara'ya gidemiyecek ih- mühim bir rapor hazırlanmak-
racatçılar ve üzüm üzerine iş tadır. 
yapa;1 kimselerin de mütalea- Bu raporda asma çubukla· 
lan alınmak Ü2ıere, yakında rının bağlarda ilaçlanmasından 

başlanarak istihsal ve ihıacına 
biri Ticaret ve Sanayi odasın· 

da, diğeri de ihracatçılar bir

liğinde olmak üzere iki top· 

Jantı yapılacaktır. 
Bu içtimalarda, alakadarla

rm düşünceleri üzerinde sıö
rü~eler olacak ve kongreye 
sunulmak üzere raporlar ha
zırlanacaktır. Ayni şekilde Ma· 
nisa' da da bir iki toplantı 
yapılması muhtemeldir. 

Ticaret ve Sanayi odası, 

lktısad Vekaletince istenmiş 
olan kuru üzüm nümunelerini 
muhtelif tüccarlardan tedarik 
ederek, numaraları ve kalite· 
leri tesbit edilmiş vaziyette 
Ankara'ya göndermiştir. 

Haber aldığımıza göre, üzü
mün standardize edilmesi üze
rinde kongrece verilecek ka
rardan sonra, Vekaletçe ha
zırlanacak olan kanun ve ni· 
zamname derhal meriyete gire· 
cek ve bu sene çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatı da kont· 
rola tibi tutulacaktır. 

kadar yeni alınması laıım ge· 
len tedbirler izah edilecektir. 

Ko:ıgrede görüşülecek mev· 
zu!ar , rasında müstahsillere 
ten+ı edilen göztaşı, kükürt 
v potasların iyi kaliteden ol· 
ması, bu suretle mahsulümü· 
zün nefasetinin temini. Orta 
Anadoludan ucuz tarifelerden 
istifade ettirilerek ihtiyaç za· 
manında ucuz işçi temini ve 
bu suretle üzüınıcri mizin ma
liyetinin ucuzlatılması mes' ele· 
leri de vardır. 

İhracatçılar, kontrolün şat
larda veya mağazalarda ya· 
pılmasını mahzurlu görmekte 
ve bunun paçal dairesinde 
y<lpılmasını ıstcmektedirler. Bu 
mes'ele de görüşülecektir. 

Çandarlı ve Ali ağa civa· 
rında iskan edilmiş olan S{Öç· 
men kardeşlerimiz için inşa 

edilecek evler'n miktar ve yer
lerini tesbit edecek olan ko· 
misyon, dün Bergama'ya git
mı~ ve tetkikle meşgul ol· 
muştur. 

Lu•• bnan mı·ııet- mecıı·sı• aile şerefini, çocuklarını düşün· Bu vaziyet Konakta ve Ko· 
meden bir Türkün sevdasile nağın muhcftız efradı arasında 
dillere destan olmasını bir nazarıdıkkati ve endişeyi cel· 

Ahdap hükumetine, 12 reye türlü hazmedemiyorlardı. bediyordu·. 

k 13 1 •t• d b • Frosini'den bir nebze aşk Ali paşanın Rum unsurun· 
arşı rey e 1 ıma eya n etti ve zevk bekliyen ve .buna dan da birçok muhafızlan 
Berut, 3 (A.A) - Havq~ Ahdap beyanatında; yeni mukabil, Frosini' den en fazla vardı. Bunlardan ikisi arasında 

Ajansından: muahedenin Fransa - Lübnan bir soğukluk ve !akaydı gö· bu üçüncü iece fU muhavere 
Lübnan meclisi, Ahdap hd- dostluğunu kuvvetlendireceğini, ren bir kısım da bu heyecanı oldu : 

kumetine 12 reye karşı 13 bütün · Lübnan'lıların Fransız T f - Bre Atanaş, gene ne var? 
reyle itimad etmiştir. Kabine, sadık kalacağını bildirmiştir. ayyare 8• Bu beş silahlı adam ne bek· 
Fransa • Lübnan muahedesı Berut, 4 (Radyo) - Lüb- • liyo? Bu akşam gene bir ka· 
hükümleri, muahedenin tasdı- nan parlamentosu, Fransa· ClaSI rar mı infaz edilecek? 
kinden sonra tatbik edile- Lübnan muahedesini tasdik İki Fransız tay ya. 
cektir. eylemiştir. resı· yandı 

----~~~--~~···~··----.... ·--~~---~ 
Milano mülakatı 1 N orvec; Dakar, 4 (Radyo) - Bu-

( Baştara/ı 7 inci sahifede) rada manevralar yapmakta 
olan Fransız donanmasına aid 

Türkiye hariciye vekili ekse· Tazmı·natı•stedı· 
lans doktor Tevfik Rüştü iki deniz tayyaresi Bearn 
Aras bugün Milano'da mülaki Roma, 4 (Radyo) - Nor· tayyare gemisinden kalkarken 
olmuşlar ve geniş bir fikir voç hükumeti, Milis tayyare· birbirine çarparak yanmışlar· 
teatisi esnasında 30 Mayıs leri tarafından bombardıman dır. Tayyarelerde bulunanlar 
1928 tarihli ltalyan Türk edilen Gülmes vapuru için iki pilotlar, rasidl~rden kimse 
muahedesi zihniyeti dahilinde milyon peçeta tazminat iste· kurtulamamıştır. 

k 1 ----····~-----iki ha an iki memleketi ala- miştir. spanya hariciye nazırı J 
kadar eden muhtelif mesele- M. Dolvayu, bu mcs'eleyi a pon 
)erle umumi mahiyetteki me· ehemmiyetle tetkik edeceğini narla"mentosu ayın 
seleleri ve bilhassa Boğazlar r 1 

Norveç hükumetine bildir· 
reıımı hakkındaki Montrö J 5 inde toplanacak 
muahedenamesi ile iki mem- miştir. 

---·•--- Tokyo, 4 (Radyo)- Japon 
leketin şarki Akdeniz' deki Amerika' da kabinesi, ancak bu ayın on 
mütekabil vaziyetleri ile ala- beşinde toplanabileceğinden 
kadar meseieleri tetkik eyle- S l " t • r l " ey ap an yer. ı Te a. bunun sebebi, yeni kabinenin, 
mişlerdir. Bu dostane ve tetkik 
ve fikir teatisi Italya ile Tür- ketler baş gösterdi büdceyi müzakere edebilmesi 

kiye arasında munaziunfih hiç Nevyork 4 (Radyo)- Misisipi için vakit bırakmaktır. ___ __.·~····----~-
bir mesele olmadığı ve iki nehri tekrar kabarmış ve Keru 'C9 k ·ıh k d el 
memleket müna.,ebetlerinde kasabasını kaplıyan sular, bir 1 re -ı a ve a e-
ancak mütekabil itimad hisleri çok kimselerin boğulmasını ğİştirme işleri 
mevcud bulunabileceği sarih intaç eylemiştir . ( Baştarafı 2 inci sahifede) 
surette isbat etmiştir. Italyan Reisicumhur Ruzvelt, halka rette U. meclislerden geçirilme-
Türk münasebetlerinin men· geniş mikyasta yardım edilme· 

sinin usul ittihaz edilmesi ve 
f t. b k da Jd " 'b' sini emreylemiştir. aa 1 a ımın n o ugu gı 1 vl!kaletçe kanuni muamelele· 
ayni zamanda umumi surette heyetleri normal yol1.1 ile temas rinin yapılmasına emir veril-
sulh ve istikrar lehine hare· halinde bulunmakta dP.vam memiş olan teşkilat, ad ve 
kette bulnnmak maksadile iki hususunda mutabık kalmış· merkez değirtirme tekliflerinin 
hükumetin teşriki mesaisi hak· lardır. de 1940 yılında taptan yol· 
kındaki azmi ve bu teşriki lstanbul, 4 (Hususi) - Ha- !anması lazımdır. 
mesainin faydaları da müşa· riciye vekilimiz Rüştü Araş, 5 - idari teşkilat ve dev· 
hede edilmiştir. Bu maksc.dla Atina' da toplanacak olan Bal· let, ulus işleri bakımından fay· 
iki hariciye nazırı icra ettik- kan antantı konseyinde, Mi- dalı ve lüzumlu görülen yu· 
leri fikir teatisi neticelerini lino görüımeleri etraf• nda kardaki maddelerde yazılı hu· 
pratik sahada müessir kılmak Romen, Yunan, Yugoslav na· suslara itina edilme-sini ehem· 
üzere iki memleket diplomatik zırlarına izahat verecektir. miyetle rica ederim. 

- Bilmiyorum more Kaçan· 

doni, fakat kimbilir hangi ma· 

sum Rum'un başı koparılacak? 

- Acaba gene dindaşları· 

mızdan birisine mi kasdede· 
cekler? 

- Bence hiç şüphe yok. 
Yarın bu hususta kafi dere· 
cede haber alacağız, amma 
kan döküldükten sonra. 

· Arkası var -

Nisanda 
Yeniden muhacir 

gelecek 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

r.ıiidürü Dr. Cevdet Saraçoğlu 

ile Vilayet ziraat müdürü Nadir, 
Nafıa müdürü Turhan' dan mü

teşekkil komisyon, iki gün 
sonra da Çeşme ve Alaçatı'ya 

giderek, buralarda yapılacak 
evleri ve yerlerini tesbit eyli
yecek ve bu suretle bu sene 
Vilayetimize yerleştirilmiş olan 
bütün göçmen kardeşlerimiz 
için inşa edilecek evler ve 
yerlerinin tesbiti işi bitirilmiş 
olacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Ni· 
sandan itibaren Romanya ve 
Bulgaristan' dan a11avatana ge· 

lecek göçmenlerden mühim bir 
kısmı da, vilayetimizde iskin 

edileceklerdir. Bu sene getiri· 
len ve ayrıldıkları mmtakalara 
yerleştirilmiş bulunan göçmen· 
ler, kendilerine verilen araziyi 
ekmişlerdir. Bu yıl, ilk olarak 
mahsul alacaklardır. 


