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M auo'da 12 
----

__ .......... __ _ 
B. Millet Meclisine 

tesekkür ettiler .a 

~~~--_..--.~~--~~- Ankara, l (A.A) - B. ~f. 

Milan o müz kerelerine öğleden evvel başlan- J\leclisinin <levlet reiei Atatürk'e 
Hatay ieinde elde ettikleri yük
sek muuf fakıyettcn dolayı res· 
men teşekkür edilmesi için almış 
olduğu karar dolııyıEile B.M. l\lcc-

dı. Rodos ve adalar mes'elesi görüşülecektir 
Roma, 3 (Radyo) - Hari

ciye vekilimiz Tevfik Rüştü 

Aras, dün Milano 'da büyük 

tezahüratla karşılanmış ve is

tasyondaki krala mahsus sa

londa Kont Ciyano, Italya'nm 

diğer birçok yüksek şahsiyet

leri ile bir müddet hususi 

konuşmuştur. 

Tevfik Rüştü Aras, refaka

tinde bulunan Türkiye' tıin 

Roma sefiri Hüseyin Rağıp'la 

bugün öğleyinde şerefine ve

rilecek ziyafette hazır huluna

caktır. 

Tevfik Rüştü Aras'la Kont 

Ciyano arasındaki müzakere

ler, bugün öğleden evvel baş

lamıştır. 

Jurnale d'Italya gazetesi, 

Milano mülakatı hakkında 

yazdığı bir makalede; ltalya

nın Türkiye hakkında daima 

iyi düşündüğünü yazmakta, 

Miliıno müıakatının çok mü

him olduğunu, Rodos mese

lesi ile diğer birçok muallak 

T. Rüştü Aras 
işler etrafında konuşulacağır_ıı 
ve mükalcmelerin hitamından 

~----~~-----·~·~--------~~----Yeni Japon kabinesi 
~----~-----~,....-~-Bütün siyasi partilerden hariç 

sonra Türkiye'nin de, lngil
tere • ltalya muahedesine işti
rak edeceğini haber veriyor. 

•• 
Müfrit sağ 

İki Fransız gaz.ete. 
lerinin gar ip it .. 

hami arı 
Paris, 2 (A.A) - ispanya 

işlerine ademi müdahale prcn

sipinin ihlaline ve Paris'te 

gönbllü toplantısına devam 

edildiğini Eko döpari gazetesi 

yazmaktadır. 

Bu gazeseye gere, 24 son 
kanunda 80 gönüllü otobüs-

lerle lspanya'ya gitmiştir. Ge
ne bu gazete İspanya'ya gön
derilen birçok harp levazımı 
hakkında tafsil at vermektedir. 

Paris, 2 (A.A) - ]ur ga
z.elesi 28 son Kanunda Bar
selon'a 28 Fransız mebusunun 
vardığını haber vermektedir. 

Bunlardan onsekizi radikal 
sosyalist, 10 u sosyalisttir. 

füi riyaseti tarafından gönderil
ll'İŞ olan telgrafa Atatürk"iin ver
diği aşağıdaki ccvah kamutayın 
bugünkü toplantısında okunmuş 

ve sürekli alkışlarla l.ar~ılanmıştır. 
B. ~I. l\leclisi reisi Abdül

halik Hcml:ı 
Anknra 

Hntny mukatlıleratının teshi
tini memnnniyete şayan görmüş 

olan büyük kamuta)ın hakkımız· 

da taltif karnı c vermiş oldıı~unn 
hildircn tclgrnfnnmenizi bü)iik 
memnuniyetle aldım. 

Teşekkür ve nıinnetlefiıni 

bildirmek.le bahtiyar olıluJ1ıınıu 

kamutaya arzedilmesini dilerim. 

Fransa 
Altınları ya

tırdı 
Parts, 3 (Radyo) - Fransa 

maliye nezareti, Londra 'dan 

akteylediği 50 milyorı sterlin 

mukabili altınını Londra ban

kalarına yatırmıştır. 

~--------------------------------Herk es Silahlanırken 
Fransa eli bağh 
kalamazmış 
~----__ .,.._._ ______ __ 

kimselerden teşekkül etti M. Leon blum kabinesi, dünkü 
Başbaşbakan ve hariciye Tokyo, • 2 (A.A) - Hayo

sinin teklifi üzerine imparator 
yeni kabineyi Ltasvip etmiştir. 

Kabine şöyle teşekkül ey
lemiştir: 

lngiltere hü
kômeti 

Almanya'ya müstem 
leke vermiyecektir 

M. Baldvin 
Londra 2 ( A.A ) - Deyli 

Ekspres gazeiesi, Almanyanın 
müstemleke talebi mcs' elesin
den bahsederek diyor ki : 

- Hitler, ister Danzig'i is· 
ter Memeli ve hatta Mosko
vayı talep etsin, bu lngiltereyi 

Vekili Hayasi, dahiliye vekili Celsede tekrar itimat kazandı 
Korvaharo, harbiye nazırı Ma
konuva, bahriye nazırı Yonai, 
Maliye ve müstemleke nazırı 
Ya-Ki, adliye nazırı Siono, 
ziraat ve münakalat nazırı 

Y emagorki demiryollar ve 
ticaret nazın Adgodo. 

Kabinede bulunan yegane 
parti mebusu Y omogaki men
sup olduğu Sovako partisin
den istifa edecektir. 

Siyasi partilerden hiçbiri 
kabineye iştirak etmek iste· 
memişlerdir. 

Japonya'nın Paris büyük 

elçisi Soto veya Vaşington 
büyük elçisi Saito hariciye 
nazırlığına davet olunacaktır. 

Yeni kabine derhal ilk içti-
maını yapmıştır. 

Suad Davas 
M. Delbos ile müla. 

kat yaptı 
Paris 2 (A.A) - M. Del

bos, bu sabah Türkiye cum
huriyeti büyük elçisi Suad 
Davas'ı kabul etmiştir. 

endişeye düşürmez. Fakat müs 
temleke talebinde bulunursa 
İngiltere buna şiddetle muha· 
lefet edecektir. 

Fransız parlamentosu içtima halinde 
Paris, 3 (Radyo) - Fransız Hava nazırından sonra, 

parlamentosunun dünkü ttop- harbiye nazırı M. Daladiye de 
lantısı çok hararetli hava na- söz söylemiş, bütün devlet!e-
zırı M. Kod ile harbiye nazirı rin silahlanmakta olduklarını 

M. Daladye; milli müdafaa ve bu vaziyet karşısında Fran-
hakkında uzun izahatta bulun- sa'nın, hiçbir zaman eli bağlı 
muşlardır. kalmıyacağını beyan ederek: 

M. Kod, hava kuvvetlerinin - Fransız toprakları daima 

ziyadeleştirileceğini söyledik- emniyettedir. Alacağımız yeni 
ten sonra, Fransa'nın, lüzumu tedbirlerle hudutlarımızı, fet-
halinde son sistem olmak hedilmez bir kale haline ko· 
üzere binbeşyüz tayyare tahrik yacağız.,, 
edebileceğini söylemiş, bundan Demiştir. Bu izahattan son-
sonra alınacak tedbirlari bil· ra itimad reyine geçilmiş ve 

dirmiştir. M. Leon Blum kabinesine 

Japon kabinesi 
Yeni kabine siyasi fırka

lara istinad etmemektedir. 
Buhran bu sebeple bitmiş 
değildir . 

Fiati (100) Para 

~-----------~~~-Madrid' de asilerin mühim 
bir muvaff akiyetsizliği 

Asiler Milis esirleri götürürlerken 
Paris 3 (Radyo) - Madrid'i ı Londra 3 (Radyo ) - ls-

Te;k etmek istemiyen halk ile panya işlerine ademi müda· 
milis askerleri arasında kanlı hale komitesi, Lord Pilmot'un 
müsademeler :olmuştur. Milis- riyasetinde toplanmış ve is-
ler, halk üzerine el bombaları panyaya yapılan maddi yar· 
atmışlardır. dımlarlarla İspanya hükiime· 

Son gelen haberlere göre, tinin Avrupaya n 'klettiği al· 

Katalonyada geniş bir casus tınlar mes'elesini tetkik ve 
şebekesi yakalanmıştır, Zabıta müzakere eylemiştir. 

Komite, kontrolun ne va-
Jspanyol diplomatlarından is- kitten itibaren tatbik mevki-
mi meçhul birisinin kızı ile 

ine konması hakkında devlet· İtalyanlardan birçok kimseleri 
lerden gelen cevapları tetkik 

tevkiij eylemiştir, etmek ve derhal faaliyete 
Cebelüttarık 3 (Radyo ) - geçmek üzere yarın ve yahut 

ihtilalcilerin, Elplançiyo- köyü- cuma günü tekrar toplana· 
nü topa tuttukları ve Malagaya caktır. 
ka~Ş~-40 bi;-kişilik bir kuvvet Kontrol için bin kadar bi-
ile yeni taarruz yapacak olan taraf memura ihtiyaç hasıl 
general Kepodolyano'nun El· olacağı söyleniyor. 

cezireye geldiği bildiriliyor. Barselon 3 (Radyo) - in-
Taarruz edecek olan ihtilal giltere donanması, henüz 

buraya gelmemiştir. Yalnız ordusu, Malagaya altı mil me· 
safeye gelmiştir. 
İhtilalciler, cenup cephesin

deki Arenadül Diyo ve Zaka 
köylerini işgal eylemişlerdir. 

Nelson zırhlısı gelmiş ve Ji. 
mandan 6 mil uzakta demir 
atmıştır. 

Devamı 4 üncii sahifede --· ... ···---
Filistin , Avusturya 

Tahkik heyeti rapo. İktıs~di bir program 
runu [Londra'da t,hazırlıyor 
hazırlıyacak1 

Londra 3 (Radyo) - Filis
tin tahkik heyeti, buraya gel
dikten sonra birkaç toplantı 
akdecek ve raporunu tanzim 
etmekle meşgul olacaktır. 

•• 
Deniz faciası 

Hollanda sahillerin
de bir Fransız va

puru battı 
Paris, 3 (Radyo) - Hollan

da sahilıerinde Fransız ban
dırali KoRdo adındaki vapur, 
Norveç bandıralı diğer bir 
vapurla çarpışmış ve Kondo 
batmıştır. Mürettebatının bir 
kısmı boğulan, Fransız vapuru 
ilk sademede ikiye ayrılmıştır. 

186 muhalife karşı 504 reyle 
itimad reyi verilmiştir. 

Parlamento, geç vakit da· 

fılmı§tır. 

M. Şuşning 
Viyana, 3 (Radyo) - Avus

turya hükumeti, vasi mikyasta 
iktısadi bir program hazırla
maktadır. Bu planla, bizzat 
başbakan M. Şuşning meşgul 
olmaktadır. 
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Zabıta Romanı: 
:.mu~ Uzak Şark'ta kaynıyan kazan Emniyet işleri 

Meçhul bir kıyafet ,_ .. 
Öyle ise Kroser bu bulunacaktır. 
saklanmıştır. 

ter, kapıyı kırmak iste· 
telin direktörü odanın 
na gelerek yüksek sesle 
r i'e konuşmağa başladı. 
Mister Kroser; rica ede· 
apıyı açınız. Ben Ro· 
num korkmayınız. Kapı 
adan otelin ahalisi taciz 
•den açınız. [Ben ve bü
elin hademesi sizi mü
etmeğe hazırız. 

iden hiçbit C'!Va p veril
si üzerine Karter, kapıyl 
a başladı ve bir meha
vkalade ile kapının ki· 
kırmadan açtı. Kapı 

ın sürgülü olduğundan 

ile kapıya vurup kırdı. 
bulunan direktör ile 

garsonlara hitaben: 
Sakın kimse odaya gir-

Çünkü Kroser, alçak 
rsızdır. Bu kere yaptığı 
tten son derece kork
r. ihtimal ki birisinin 
gireceğini anlarsa ken· 

kutarmak için o ada
ayatına suikasd eder ve 
1 bizim hepimizi mah· 

dedi. 
aldir ki bize karşı din· 

ter'in şu sözlerini işiten
yük bir heyecana düş
Hatta otelin direktörü 
ayran kaldı. Karter, ta

çekerek ihtiyatla 

girdi. Etrafa baktı, kim· 
Örmedi. 
Kroser - dedi • Nerde
.abuk çık, ne kadar sak

t istersen asla faydası 

er'in bu sözleri cevap

dı. Oda içinde karyola
:ından başka aranmadık 

kalmadığından oraya 
Fakat oradada bula

Kapı dışında bulunan
hali görünce içeri gir

Karter, biraz daha her 
ikkatle aradıktan sonra 
kimsenin bulunmadı· 

anaat hasıl etti. Ancak 
bunca meşakkat ve 

lere karşı bir iş göre
olmasında n müteessir 

u. Direktör bu hal kar· 
büyük bir hayret ve 

ie: 
ek acaip şeyi Bu oda

.. bir deliği ve kaçmak 
yeri olmadığı halde 

roser meydana çıkmadı 
ye saklandı. Hiç şüphe 
bu herif şeytandır. 

er ise direktörün söy
sözlere ehemmiyet ver
u. Son büyük bir infial 
etle odanın duvarında 
ve odaya ziya ve hava 

olmak için yapılan de· 
hi dıkkatle gözden ge· 
halde gene hiçbir şey 
dı. Tekrar karyolayı 
"n duvarları, rafları ve 
rı aradı. Ne yaptı ise 
'den hiçbir iz bulamadı. 
yet direktöre: 

Bu oda yanında başka 
a bulunmadığını söyli
misiniz? 

ktör - Duvarların ki
i kendi ;gözünüzle mu· 
ettiniz. Acaba sizi şüp· 
ecek birşey var mı? 
yır, şüphe edilecek 
k, fakat Kroser yerin 

edi ya, muhakkak 

Karter biraz sandalya üze
rine oturup bu muammayı 

halletmek için güzelce düşün
meğe başladı. Kroser, Karte
rin gözü önünde odaya gir
mişti . Başka bir çıkacak yer 
olmadığı halde nereye gidip 
ve nasıl saklanabilir? 

-4-

Mühim bir 
keşif 

Karter, bir hayli düşündük
ten sonra kendi k~ndine de
di ki: 

- Muhakkak Kroser, bu 
odadır. Başka bir yere git· 
memiştir. Güzelce duvarları 
bir kere daha muayene ede· 
yim. Belki gizli birşey keşfet

meğe muvaffak olurum. 
Anlaşılıyor ki Kroser, ha· 

pishane arabasından yakayı 

kurtarıp kaçtığı zaman odasın
dan icabı halinde firar etmek 
için hiçbir teşebbüste bulun· 
mamış, o halde bu odadan 
başka bir yere gitmek için 
gizli bir yol olması muhakkak· 
tır. Acaba Kroser, şimdi ne· 
reye saklandı? Tavandan göve 
uçmadı ya .. Dıvarlar hem sağ· 

lam ve hem de yüksektir. Bi
rıncı dıvar • ki hava alacak 
ufak delik oradadır - caddeye 
karşı vaki olmuştur. 

ikinci duvar ise otelin ka
pısı cihetindedir. Üçüncü du
varın larkasında başka bina 
yoktur. Binaenaleyh bu üç 

taraftan Kroserin kaçması ka
bil değildir. Dördüncü duva
rın dahi arkasında muhkem 
ve metin bir oda vardır ki 
bu odadan oraya gidebilmek 
için mutlak bir kapı ve pen
cere bulunmalı idi. Halbuki 
dördüncü duvara dayanan bir 
elbise dolabından başka bir 
şey görünmüyor. O halde 
evvela meıkfir odada bulunan 
esvap dolabını aramalı ve 
arkasını güzelce gözden geçi
meli. Şayed gene Kroser bu
lunmazsa ' hiç şüphe etmeme
liyiz ki bu caniyi şeytanlar 
yutmuştur. 

Bu türlü mülahazalardan 
sonra dolabın kapısını açtı. 
Hademeye esvapların çıkarıl· 
masını emretti. 

Dolap boşalınca Karter, do
labın içerisini ve bütün rafları 
büyük bir diklrntle muayene 
etti. 

( Arkası var) • Birinci sınıf nıutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

IDoktor 
1 Afi Agilı 

• 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 
f kinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

Japon'lar Şimdi Çin' de Siyasi Ve 3S- Brolarda çalı~anl?r 
• • da gece vazıfesı 

keri büyük bir gaye peşındedırler.. görecekler 
-------.... ------ Emniyet k~drolarında istih-

Nihaİ parola şudur: '' Kantinantal büyük bir dam edilen polis memurların-
dan bir kısmı büroda çalışmak 

Japon devleti kurucak, Asya'lıların, Asya' da tadır. Bu sebt-ple devriye ka· 
•• d ı•"' • • t• l k • • lanlar ve dışarı vazifelerini on er ıgını garan 1 e me ımış. '' görenler, bilhassa kışın soğuk 

-
Japon askerleri 

Praye Prese' den: 
Japonlar, şimali Çinde si· 

yasi ve askeri büyük bir ga· 
ye peşindedirler. 

Dış Mogolistan'ın karşısın
da stratejik geniş; ileri hare
ket sahası temin etmek sure· 
tile, ergeç beklenmekte olan 
Sovyet taarruzuna karşı Man· 
çukoyu müdafaa etmek. 

Daha ilerisi görülmek iste
niyorsa, nihai parola şud-.ır: 

kontinantal büyük bir Japon 
devleti kurmak suretile, "As
yalıların olan Asyada,, önder· 
liği garanti etmektir. 

Ancak, bugünkü ekonomik 
hedefler nelerdir? Bunu anla· 
mak •için Japon ekonomisine 
bir göz atmak kafidir: 

Japon'ların, kömür ve de
mirleri, yün ve pamukları, 
petrolları, yağları, tuzları yok· 
tur. Mamul eşya ve mallarının 
ucuzluğuna karşı dünyanın 
almakta olduğu tedbirler kar· 
şısında, Japon'lann, kendi 
mallarını Amerika ve Avrupa 
mallarına tercih eden ve sa
dece kendilerine bağlı ve 
askeri bakımdan garanti al
tına alınmış her türlü mal ve 
eşyaya mahsus sürüm sahala
rına ihtiyaçları vardır. 

Çinli milli ekonomici Dr . 
Franklin L. Ho'nun geçenler
de bir Çin mecmuasında neş· 
rettiği rakamlar bir göz önü· 
ne getirilsin: Çin'in 450 mil
yon nüfusu vardır, beş şimal 

vilayetine, yani, Hopei, Çahar 
Suijyuan, Sanfi ve Şantung 
vilayetlerine bu dörtyüz elli 
milyondan 83 milyon nüfu..., 
isabet etmektedir. 

Tekmil Çin'de işlenen top
rak 950 milyon Mov' dır; bu 
miktarın % 30 u şimal vila
yetlerine düşüyor. 310 milyon 
mov' a ayrıca daha 60 milyon 
mov ilave edilebilir. Şimal 
vilayetlerindeki buğday ekim 
sahası tekmil Çin 'in yüzde 
30 unu teşkil etmektedir. 

Pamuk ekmeğe elverişli 
toprakların yüzde L27 si, tek· 
mil Çin pamuk mahsulünü % 
de 34 ünü veren şimal bölge
sindedir. 600 bin pikul olan 
tekmil yapağı istihsalinin yüzde 
90 dan fazlası şimal bölge· 
sine isabet etmektedir. 28 mil· 

yon ton yıllık kömür istihsa
linin yuzde 45 ini şimal vila
yetleri vermektedir. 

Mançuriyadaki "kaybedilmiş 
vilayetler" çıkarılacak olursa 
şimal vilayetleri, tekmil Çinde 
çıkarılan kömürün % 70 ini 
temin etmekte olduğu görülür. 

Bu beş vilayette, bütün 
Çin'de tahmin edilen kömürün 
% 54 ü, demirin yüzde 46 sı 
(Bu miktar\n yüzde 36 sı, en 
en ziyade tehdid altınd~ bu
lunan Aopei ile Cahar vilaye· 
tindedir.) 

japonyajnın yılda 2, 1 mil· 
yon ton tuz harcadığı düşü
nü,ecek oll.lrsa, (Bu miktarın 
?,3 milyonu endüstri işlerinde 
kullanılmaktadır) tekmil Çinin 
40 milyon pikul tuzunun şi 

mali Çin üçte birini deniz 
suyundan yapmakta olması 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Seyrüsefer yollarına gelince, 
bütün memleketteki demiryol· 
!arının yüzde kırk beşi, oto
mobil yollarının yüzde 15 i, 
seyrüsefere elverişli olan tek
mil su yollarının beşte biri 
şimali Çin' dedir. 

Çin' de tahsil edilen vergi· 
lerin yüzde 21 ni, hususi idare 
vergilerinin yüzde 19 nu şimal 
vilayetleri vermektedirler. 

Şimali Çin' deki limanlar, 
son yıllarda Çin ithalatının 
yüzde 16 sını, ihracatının da 
yüzde 28 ni yapmışlardır. 

Şimal vilayetlerinin Çin 
ekonomisi ve devletı için olan 
ehemmiyetini göstermekte olan 
bu malumatı linsan istediği 
kadar genişletebilir. Ve nite
kim en büyük bir liman ve 
endüstri merkezi olan Şang
hay ile birlikte Çin'in endüst
rileştirilmesi bakımından bü
yük bir ehemmiyeti haiz olan 
şimali Çin hakkındaki şu ma· 
h1matı da katmak mümkün
dür. Bütün Çin'de mevcut 92 
iplik fabrikasının 19 u, 81 
un değirmeninin 33 Ü, 130 
kibrit fabrikasının 43 Ü ve 
daha birçok fabrikalar şimali 
Çin bölgesindedir. 

insan bunları öğrenince, Ja-
pon'ların ne için Çin'le elbir
liğile çalışmak istediklerini 
anlıyor. Japon'lar, ayrıca bir 
de, •Muhtariyet,. peşindedir· 

ler; yani , geri kalan üç vila· günlerinde fazla müşkilat çek-
yeti de mümkün olduğu . kadar mekte ve bazıları da hasta· 
sıkı bir surette bağlamak iste- !anmaktadır. 
dikleri Hopei ve Çahar'ın Emniyet i şleri UJJum mü-
siyasi konseyini Nan kin' den dürlüğü bu hususta vilayete 
müstakil ve serbest kılmak gönderdiği bir tamimde, em
istiyorlar. Bunun için ise, az 
çok silah tazyikile bu konsey· 
deki azaların değiştirilmesi ve 
bunların yerine eski Pekin 
reiiminin ve Japon devletinin 
dostu olan kimselerin İş ba
şına getirilmelerı icap etmek
tedir! 

Çin' de vaktile çıkmiş olan 
sivil harplarda mağlup vazi
/ Devamı 4 üncü sahifede/ 

niyet teşkilatında gece vazife· 
lerinde çalışan memurların, 

gündüzleri büroda iş gören 
memurlarla takviyesi su(etile 
vazife taksimatı yapılmasının 
muvafık olacağını ve böylelikle 
nöbet saatlerinin azalacağı gibi 
sıhhi durumlarının korunma· 
sına yardım edilmiş olacağı 
kış mevsiminde bu usulün tat· 
bik edilmesini bildirmiştir. 

----------~--·· ..... -..~-----------
8 u seneki kış 

••• 
Mısır' da da kar yağdı ve bir f e

laket habercisi sayıldı ! 
Bu sene kış şiddetli olacak 

ve oluyor! diyorlar. fzmir'de 
henüz göz doyur2cak - daha 
doğrusu göz korkudacak • ka-
dar kar görmedik. Bunun için 
bu seneki şiddetli kış rivayet
lerine, bazı nekreguler : 

- Kömürcülerden rivayet l 
diyorlar. Amma işin doğrusu 
bu değildir. 

Çünkü, biz görmiyoruz, fakat 

lspanyol, Anadolu ve Balkan· 
lar kar içinde 1 O kadar ki 
kar Atina kapılarına kadar 
bu sene dört, beş defa inmiş· 
tir. Bize nisbetle Atina, çok 
mutedil bir · iklime malik de
mektir. 

Dahası var.. Bu kışın kar 
yağışına Mısır'ı da karıştırır

suk hayret edersiniz değil mi? 
Evet, bu sene Mısır'a da kar 
yağmıştır. Mısır, öyle bir mem-

1
T.N. K 
BÜYÜK. 

1 

lekettir ki yağmur ve bilhassa 
kar, "ahir zaman alametlerin· 
den,, sayılacak derecede ha
rikulade cevvi hadiselerdir. 
Hatta memleketlerini hiç terk 
etmemiş olan Mısır'lılar karı 
bilmezler bile 1. 
Soğuk diyardan sıcak yer· 

dir diyerek Mısır'a gidenlerde 
bu sene lskenderiye'de "Na
zenin karın,, mihman kurdu
ğunu görünce çok hayret için· 
de kalmışlar hayal sukutuna 
düşmüşlerdir. 

isken deriye' de hararet de
recesinin sıfırdan aşağı 1-2 ye 
kadar düştüğünü de haber ve• 
re biliriz. Halbuki f skenderiyede 
hararet derecesilekseriyetle şu 
halde olur: Temmuzda 30, 
kanunusani de 17 ve Kahire
de 35 · 14, Asnanda 35 - 14 
41-18. 
( Devamı 4 üncü salıif ede) j 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kalmış olursun. Bu yüzlerce 
zenainden birinin de senia olmıyacatıoı ki• itldia .Ubilir, 
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Ebucehil kuyusu 1 
'>a harem tarafına, kahya 
0dasına çekildi. Sinan 
d~İtrniyordu. Geldiği yere 
il, 

İtkaç gün önce lstanbulda 
~rı bir kargaşalık olmuştu. 
'Çtrilerin üç ayda bir ve

\'e ulufe denilen maaşları 
llda ayarı bozuk ve kalp 
ar çıkmıştı. Asker önce 
lamın, sonra sarayın ka-

dayanmış; kalpların 
.ı~ sağlamları verilmek ve 
~ha buna meydan veril
k vadile dağılmıştı. 

tııiçeri ağası başta olmak 
Böcekbaşı ağası, Asas-
1Subaşı ve bütün karakul
ar harıl harıl kalp para 

illan arıyorlar, fakat bu
Otlardı~ 

ao artık. bu paraların ki
ti' ıy)e hazineye katıldığını 
ıştı. Onu yola getirme

Çatesini bulmuş gibiydi. 
* * * I lerdar !sararmıştı. Kırçıl 

1 belli Lclirsiz titriyordu. 
a sodu : · 
:~nu kim getirdi ? 
ır kadın .. 

hYıkıl ki karşımdan .. 
Yaya döndü ve kağıdı 

~a okudu ve sarardı. 
llç dakika biribirlerine 
kaldılar. Hatta istemek
ellerile boyunlarım yok-
. Çünkü padişah sadra
l>aşaya: 

tb kirnin ki üzerinde kalp 
Ulunur, başın kesesini 

rtıi-r 'Y ı. 

aralık kahyanın gözleri 
dı: 
a· ır Ebucehil kuyusu kaı-
erek .. 
erdarın rgözleri açıldı. 
•şlarile: 

Aman.. Nasıl olacak - . :3oyle! 
ek istiyordu. 

. }'a efendi ona çok ya· 
it sesle uzun uzun bir 
söyledi. ... 0Yledikçe defterdarın 

'sıl rengini alıyor, hatta 
'ÜYordu. 
akşam defterdarın kona
~ İki kişi çıkıyordu. Bi
lıleyrnaniyedeki mezarlı· 
t" 1

• Duvar boyunca adım-
layarak yürüdü. Bir 
durdu. Etrafına bakın
t?lezarlık duvarının de
'trnaklıklı küçük- pence-
to birine elini sokarak 
'fa bir kese altın bı-

e;.i Ağakapısına gitti. 
~k ağasının yanına çıktı. 
t ere sundu ve döndü. 
Ctdar p\şa kıs kıs gü
~ Ve Ebucehil kuyusunu 
~ a daha hatırlıyordu. 
b~lığa bir türlü inrmrnı· 
ltı~ce~i], bir gün Hazreti 

Ctı l'I }Ok etmek için 
leçliği yola bir kuyu 
b hını da çörçöple ör
. elitsiz bir hale koydu. 

1
1Çine kendisi düştü ve 
lk Ölümden kurtulduysa 

ın alayından kurtula-.,, 

k rahattı. : Çünkü suçlu 
- çekilince bu paraları 

Yazan: Kadircan k.a/b 
defterdardan aldığını söylese 
bile buna inanmıyacaklardı. 

Yeniçeri ağası o akşam Sü
leymaniye mezarlığına çıkan 
sokaklardan birinin ağzında 
bir kadın yakaladı. 

Ertesi giin çarşılarda tellal
lar bağırıyor ve üstünde kalp 
akça taşıyan birinin Atmeyda
nında idam olunduğunu haber 
veriyorlardı. 

Defterdar Paşa ile kahyası 

da Sadrazam konağına gider
ken merak ederek o tarafa 
saptılar. 

Yerde yarı çıplak ve çürük 
içindeki bir gövde; ağacın da
lında da kesik bir baş vardı. 
Defterdar, kahyaya; kahya, 

defterdara baktılar. 

Kesik başın gözleri yuvala
rından fırlamış; ağzı yayılmış; 

kanlı bir çamura bulanduğu 

için hemen hemen tanınmıya· 
cak bir hale girmişti. 

Defterdarın göğsünde her
şeye - rağmen bir baba kalbi~ 
çarpıyordu. 

Birdenbire sarsıldı. 

Başsız gövdenin yanına yu
varlandı. 

- Defterdar Abdullah paşa 
kalp akça sürenlerden biri 
yakalandı diye sevincinden 

Diyorlardı. 
Bitti 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
S/S "AGAMEMNON,. va

puru 25/1/937 - 31/1/937 ka
dar ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

S/S "HERMES" vapuru 7-
1-937 beklenmekte olup yükü-
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

S/S "GUNBORG" motörü 
8 şubata doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVYA 
limanlarına yük alacaktır. 

S/S "NORRUNA" motörü 
18 şubatta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT-

aTERDAM, HAMBURG, NOR
VEÇ ve ISKANDINA VY A 
limanlarınaa yük kabul ede
cektir, 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN ~UMPANYASl 
"SUÇEAVA., vapuru 27-

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

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

S/S "AEBA-JULYA., vapu
ru 28-2-37 tarihinde beklen
mekte olup PiRE, MALTA ve 

MARSILY Ali;;anıar7 içi~-yük 
alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

: miiracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

Olivier ve şü- .-·---~---------,, 
rekisı Limited lzmir Yün Mensucat. 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
"MANISSA" vapuru 3 şu

batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATİON 
"EXMOOR" vapuru 21 ikin

ci kanunda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXMINSTER" vapuru 30 
ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. . 

"EXILONA,. vapuru 3 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

PİREDEN AKTARMALI 
SERi SEFERLER 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.. EXCHORDA" vapuru 29 

ikinci kanunda PiRE' den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR,. vapuru 12 
şubatta PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 ,. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD.-LIVERPUL 

"JESMORE,. vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. LIVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR. 
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

Cie ROY ALE HONGROISE 
DANUBE "MARITIME" 

· BUDAPFŞTE 
"DUNA" vapuru şubat or-

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO" vapuru~l5 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 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

tası "da beklenilınektedir. BEL- • 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE BRA TISLA VA, Vl-
y ANA ve LINZ için yük ala-
caktır. 

ARMEM_E_N_T __ H·.-sc~H-ULÖT~ 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 30 
ikinci kanunda beklenilmekte
dir. ROTTERDAM, HAM
BURG , e BREMEN için yük 
alacaktır. 

"GLUF..CKSBURG,. vapuru 
8 şubatta beklenilmektedir. 
ROTTERDAM, HAMBURC 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

"MARITZA,, vapuru 28 şu
batta doğru beklenilmektedif. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala-
caktır. · 

SERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte
KÖSTENCE için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

... 
·.:-

/~~/~ 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptı racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

'·~111!11111-------------------------. . . ... ·!: ~ . . , \. ' 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

1 

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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 B Ş J.urak. Büyük Salepçioğlu hanı I a aı • karşısında 
• -* 

·YttN~~ ... ., ~ 

• 

o 11 ıu r; 
- , 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
il 



ima y 
lerever e 

emlekeler için devlet 
··zere nota hazırlıyor 

Nota, mu siya a e id • komisyonlar tarafından hzırla 
nıyor. apo ya, a sa, lngiltere ve Amerikaya verilecektir 

Paris 3 (Radyo) - Ekselsiyor gazetesi; Almanya'nın, müstemlekeler hakkında galip devletlere vereceği muhtıra, muhtelif 
idari ve siyasal komisyonlarca hazırlanmaktadır. Bu muhtıranın, yakında sona ereceği ve müteakıben derhal devletlere verile
ceği söyleniyor. 

Muhtıra, lngiltere, Fransa, Japonya · ve Amerika'ya verilecektir. 
--+-t •• ~DD:ıra-----

lng·ı 
Veı·a dı e 

_Ha ay ana yasası Linberg 
Mısır yolunda 

ses E iza
bet odu 

Londra 3 (Radyo) -Avam 
kamarası, kral altıncı Jorj'un 
arzusu üzerine veliahd hakkın
daki kanunu :tetkik eylemiş 
ve bir muhalife karşı 306 
reyle kralın büyük kızı 11 
yaşlarındaki prenses Elizabeti 
veliahd seçmiştir. ---·---

Bu seneki kış 
/Başlara/ ı 2 inci sahifede J 

Tarihe göre, bundan tam 
101 sene evvel 1835 te lsken
deriye'ye bir defa daha böyle 

kar yağmıştır. Gene geçen 

asırda Napolyon'un Mısırı İş

gali sırasında fındık büyük
lüğünde dolu yağdığı malum

dur. 1832 de dolu yüzünden 

birçok koyunların öldüğü ve 
1841 de de şiddetli bir yağ

murun dolu ile karışık yağdığı 
tarihlere geçmiştir. 

Yukarı Mısır' da yağmur, 

halkın bilmediği bir şeydir. 
lngiliz işgalinden yerliler yağ
muru felaket bildiren bir ha
disei semavjye sayarlardı. 

1798 de Mısır ulemasından 

birisi, yağan yağmurdan te
şeeüm ederek: 

•Büyük bir felaketle karşı-

lacağımız muhakkak idi, Çün
kü Fransızların taarruzundan 

az evvel yağmur yağmış idi!" 
Aradan çok zamanlar geç

miş olmasına rağmen İsken
deriye halkı bu seneki kar 
ve yağmuru gene bir felaket 
habercisi saymakta<lırlarl 

-----.. . t----

40 bin kişi Malaga-
ya taarruz etmek 

üzere 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Aranguez bölgesindeki taar
ruzumuzun muvaffakiyetle ne

ticelenmesi Bastida ile Sigga
ral silah fabrikaları arasında 

yeni hatlar işgaline imkan 
vermiştir. 

Cumhuriyetçilerin kazandık
ları topraklar üzerinde tahki
matta bulunmalarına mani 
olmak maksadile asiler tara
fından yapılan birkaç hücum 
de defedilmiştir. 

Madrid ! cephesinin diğer 
bölgelerinde • kayda değer bir 
şey yoktur. 

~~~~--------c evre' e Türk-Fransız dele· 
ge er tarafından karşılanacak 

lstanbul, 3 (Hususi) - Su- kabul elmiş ve Sancak mes' e-
riye Başvekilinin f riyasetinde lesini görüşmüştür. 
bir heyet Paris' e gitmiştir. M. Delbos, yarın da, ( bu 
Bn heyet, Sancak mes' elesi- gece) Paris' e gelecek olan Ko-
n in halline Fransa'nın sela- lcınel Danzig mes'elesi etrafın-
hiyettar olmadığını bildire- da görüşecektir. 
cekmişl Cenevre, 3 (Radyo) - Bu 

İstanbul, 3 (Hususi) - Ha- ayın yirmibeşinde, Türk-Fran· 
tay'a ilk seferi yapacak olan sız murahhaslarile lsveç hari-
vapurumuzun, kurban bayra- ciye nazırı M. Sandler bir 
mının ikinci günü ~buradan toplantı yaparak, Sancak'ın 
hareketi muhtemeldir.. ana yasasını tanzim edecek-

Türk vapurunun lskende- lerdir. 
Türkiye Hariciye vekaleti 

run'da büyük merasimle kar- umumi katibi Numan Rifat 
şılanacağı haber verilmektedir. Menemencioğlu'nun gelecek 

İstanbul, :i (Hususi) - Nu· hafta buraya gelmesi beklen-
man Rifat, bu ayın yirmibe- mektedir. 
şinde, bir heyetimizle birlikte Sancak'ın ana yasası tanzim 
Sancak mes'clcsi için Cenev· edilirke:.n hiçbir müşkülatla 
re'ye gidecektir. karşılaşılmıyacağı ve Fransa-

Paris, 3 (Radyo) - Hari- nın istenilen şeyleri kabul 
ciye vekili M. İvon Delbos, edeceği ve bu işin derhal bi-
bugün Kedorsey'de Türkiye- tirileceği kuvvetle tahmin edil· 
nin Paris elçisi Suad Davaz'ı mektedir. 

M. Hitlerin nutku 
ransız matbuatır.&da müzake

• re m anını kaldıracak ma
ediliyor hiyette te akki 

Paris 2 ( A.A) - Fransız 
matbatı Alınan müstemleke 
talebini muhtelif şekillerde 
karşılnmaktadır. 

Viktuva, gazetesi"Almanya

dan müstemleke idaresine la
yik olmadığı bahanesile elin· 
den aldığımız yerleri peUi.a 
iade edebiliriz.,. Demektedir. 

J ıı . · 1 ise şöyle yazıyor: 

"- l ıtler nasıl olur da 

nutk ında Almanya ile Fransa 

arasında bir ihtilaf mevzuu 
olmadığını söyler? Ayni nu
tukta Fransa'nın idaresi al
tında bulunan toprakları iste
miyor mu? Ayni tezadlar 
Fransa nutuklarında da göze 
çarpıyor. Bir taraftan sulhun 
Milletler cemiyeti kadrosu 

diğer üç harp gemisinden mü
rekkep bir lngiliz filosu yarın 
Barslon'a gelccektır. 

Ültima Hora gazetesi bu 
hususta şunları yazıyor: 

içinde tasavvur edilenıiyeceğini 
söylerken bu cemiyete dahil 
bulunmıyan Amcrika'yı sulh 
şampiyonu olarak gösteriyor? 

Artık h~rkesle beraber ko· 
nuşmak işine bir nihayet ve· 
rerek en mübrem işleri doğru· 
dan doğruya alakadar arasında 
müzakere etmek lazımdır. 

Ordre gazetesi de Almanya 
ile Fransa arasında doğrudan 
doğruya bir konuşma progra
mının tanzimine şimdilik imkan 
olmadığı mütalaasını ileri sü
ruyor. 

Onlibr, şöyl~ yazıyor : 
- Hitler'in nutku göstermiş

tir ki Almanya, Fransa ile an
cak Fransız · Sovyet misakı 
feshedildiği takdirde müzake
rede bulunacaktır. 

Japon kabinesi 
ilk toplantısını yaptı 

Roma, 3 fRadyo) - Meş
hur tayyareci Linberg, Ame
rika sefarethanesi ateşemilteri 
!le İtalya hava erkanı tarafın· 
dan karşılanmış ve zevcesile 
beraber İtalya hava istasyon-
larını teftiş eyledikten sonra 
şerefine verilen ziyafette bu
lunmuştur. 

Kolonel Linberg, bu sabah 
Romadan hardket etmiştir. Ak
şam üzeri Mısıra vasıl ola
caktır. ---·····---Uzak Şark'ta kay-

nıyan kazan 
(Başlara/ ı 2 inci sahifede) 
yete düşerek Japenya'ya iltica 
eden Hsiyu ın yeni bir 
icra hey' etinin şefi oluyor, es-

kiden Aufu finans bakanı olan 
ve o tarihtenberi yabancılara 
mahsus ve ve garanti altında 
bulunan bölgede yaşıyan Li 
Şihao, ekonomi komisyonuoun 
başına geçiyor, bir zamanlar 
Japonya' da etüd yapan ve bü
yük elçi olan ve bir müddet 

sonra Çin bankasının müessisi 
sıfatile direktörlüğünü yapan, 
Çin'e Japonya'dan ödünç pa
ra toplıyan "hain,, Lu Tsungyu 
Pekin 'in batısında, yeniden 
genişletilerek faaliyete geçilmiş 
olan Lungyu kömür ve demir 
fabrikalarının direktörü olmak
tadır. 

Japonların şimdiki görüş
meleri, bilhassa ehemmiyetli 
olan projelere, hususile iki 
demiryolu planına inhisar et· 
mektedir. 

Bu demiryollarından biri, 
Tiyentsinin limanı sayılan Ta
ku' dan itibaren, Tsanghof'un 
cenubundan geçirilerek Han
kav · Pe~in demiryolu üze
rinde bulunan ve oradan 
başka bir demiryolunun Şasi
nin batısına giden Şitşiaot
vang' a varmaktadır. 

Bu yeni demiryolu, zengin 
kömür havzalarile pamuk sa
halarından ve gerek ekonomik 
gerekse askeri bakımından 
büyük bir ehemmiyeti olan 
yerlerden geçmektedir. 

İkinci, hat, inşa halinde 
olan yahut kısmen henüz pro· 
je halinde bulunan Mançuri· 
ya hattının bir devamı olacc:.k 
ve Dolonor'dan itibaren Ça
har' ı katederek, mongolların 

hayvan beslemekte oldukları 
en zengin sahalara ve yapağı 
istihsal edilen yerlere varmak 
Üzere Suiyuan 'a dayanacaktır. 
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Frosini, Muhtar'a git, bentlen 
ebedi surette uzaklaş, seni 
istemiyorum artık, diyordu 
Yalnızlık evinde hem ıztırap 

hem de pişmanlık husule ge
tiriyordu. 

Ne yapmış idi? 
Gönlünü-ve .. Vücudunu-kap· 

tırdığı bu Muhtar kimdi?. Bir 
Türk Yanya'yı kahrı altında 
ezen bir Türk paşanın oğlu

dur. Dini ayrı bir delikanlı .. 
Ya kendisi?. Yanya'da na

mus ve dindarlığı ile ta
nınmış bir despotun yeğeni, 

bir Rum, iki çocuğur. anası 
ve evli bir kadındı. 

Muhtar' ı sevmekle dinine, 
milletine, çocuklarına ve ko
casına karşı ihanet dtmiş ol
mıyor mu idi? 

Bu düşünceler Frosini'nin 
kalbinde top, top zehir olu
yordu. Bir an geldi ki Frosini 
boğulacağını sandı! 

Frosini, gittikçe ilerliyen 
gece ve serinlik ile pencere 
önünde hayalata daldıkça, 
daldı. Görünmez bir kuvvet, 
tatlı bir sesle ona sanki: 

- Yeter artık Frosu! Onu 
unut. O bir hayal, bir şarap 
oldu. Düştüğün günah çuku
rundan çıkmağa çalış! Diyor
du. 

Bu hatifi hitap, Fı osini ıa
ten sarsılmış olan vicdanında 

mukavınet namına birşey bı· 
rakmıyordu, Frosin ani bir 
feveranla: 

- Git, Muhtar gitl Benden 
ebedi surette uzaklaş, senı 
istemiyorum artık!. 

Şu anda Frcsini bu hita
bında samimi idi; bu aralık, 
odanın karanlık bir köşesinde 
bulunan İsa ve Meryem tas
virlerinin önündeki kandilin, 
mını mını, küçük ve kırmızı 
kedi diline benziyen alevi 
seri, intizamsız hareketler 
yaptı. Zaten odada yanan baş
ka bir ışıkta yoktu. Tasvir
ler ödündeki kandilin bu hali, 
Frusini üzerinde daha derin 

king arasında hava sef erlcri 
teıtip edilmesi için yapılan 

görüşmeler daha şimdiden ne
ticelenmiştir. 

Bu işlerle uğraşmak üzere 
bir de Çin - Japon sosyetesi 
kurulmuştur. 

Ancak, tekmil şimali Çinin 
elektrik ihtiyacını temin etmek 
üzere inşa edilecek olan ve 
en büyükleı nden beş tane Ja
pon Konsorsium'nun iştirak 
ettikleri Tientsin'deki muazzam 
elektrik fabrikasında olduğu 
gibi, bu Çin - Japön sosyete
siııde de bütün mes' elenin ma· 

hiyeti bir şekilden ibarettir. 
Çin'lilerin hisseleri yüzde 

ellidir; fakat paraları olmadığı 
için, Japon'lardan ödünç al
maktadırlar. Ve bu ödünç 

para da hatırı sayılır bir faiz 

' icap ettiği nisbette rey ade
dini garanti altına almak mu
kabili verilmektedir. 

bir tesir yaptı. 
Ihtiyar~ız bir halde yerin

den kalktı, tasvirlerin öı üne 
kadar gitti ve büyük bir huşu 
ile diz çöktü, başını, kandilin 
konmuş olduğu duvar içine 
oyulmuş penceremsi yerin 
mermerine başını dayadı ve 
hıçkırarak ağlamağa başladı. 

Frosini; şu anda kendisini 
yaradanile karşılaşmış, maze
reti olmıyan bir günahkar 
addediyordu. 

• • • 
Muhtar paşanın üzerine mü· 

teveccihen Yanya'yı terketti
ğinin üçüncü günü idi. 

Yol, mevsimin henüz kış 

olmasına rağmen fazla yorucu 
değildi; Türk ve Arnav"ud un
sunların<lan mürekkep Tepe
delenli kuvvetleri, genç ve 
sevimli, cesur ve ıyi kalbli 
Muhtar paşanın idaresi altın

da bu sefere gitmekten doğan 
memnuniyetlerini saklamıyor
lardı. 

- Arkası var· ---.. ··---
lngiltere 
Zabit buhranı 

• • geç ırıyor 
Londra 2 (A.A) - Lon-

dra hava ve deniz kuvvetleri 
kadrolarının genişletirilmesi 
üzerine deniz ve hava kuvvet
lerinde subay buhranı başgös· 
termiştir. 

Amirallık eski lngiliz tica
ret bahriye subaylarına hita
ben neşrettiği bir beyanname 
de kendilerinin derhal asteg
men ve tegmen olarak orduya 
alınacaklarını ilan etmiştir. 

•• 
ıVergi bakayası 
Kalmaması için ye. 
ni tedbirler ittihaz 

edildi 
Vergilerin seneleri içinde 

tamamen tahsil edilemediği 

ve seneden seneye bakaya 
devri suretile bakayanın ço· 
ğalmasına sebebiyet verildiği 
görülmüştür. 

Bakaya sebebinin tahsildar
ların bazı hataları yüzünden 
ileri geldiği anlaşılmış olduğu 
ve hususi idarelerce tatbik 
edilen bugiinkü sistemine gö
re tahsildarların tahakkuk def
terleı ine istinaden kendilerine 
verilen tekalif cedvelleri muh· 
teviyatını müfredat defterlerine 
geçirmek ve tahsilat vukubul
dukça bu defterlerde işaretle 
yapılan tahsilatı irsaliyelerine 
kaydetmek ve bankalara yatır
mak için fazla zaman kaybet· 
tikleri görüldüğü anlaşılmıştır. 

Barslon 2 (A.A)- İngiliz ana 
vatan filosu kumandanı amiral 
Sir Rocers Bakusenin bayra
ğını taşıyan Nelson zırhlısı ile 

Ana vatan filosu amiralının 

bu ziyareti İngiltcrenin yalınız 
ispanya cumhuriyetinin meşru 
hükumetini tanıdığını değil 
ayni zamanda Katalonya ma
kamatının neşriyatını tasdik 
eylediiini de isbat etmektedir. 

Tokyo 3 (Radyo)- Japonya 
kabinesi, dün ilk toplantısını 
yapmış ve birçok mes' eleler 
etrafında müzakerelerde bu

lunmuştur. Yeni kabine, Ja· 
ponya'nın, Çin hakkında ta· 

kip ettiği siyaseti değiştirmi

yecektir. 

Çin ile Japonya arasında 
hergün muntazam hava sefer
leri temin etmek maksadile, 
bir taraftan Mukden ile Hsin- 1 

Japon kuvvetlerinin Taku 
civarındaki memlehaları ulu 
oıta işgal ederek, buralarda 
barakalar inşasına başlamış 
olmaları, Nankin'de çok bü-
yi.k bir heyecanla karşılan-
mıştır. 

Dahiliye vekaletinden vila
yete gelen bir emire göre tah
sildarların müfredat defterleri, 
vilayet ve kaza merkezlerinde 
ayrılacak memurlar tarafından 
tutulacak ve bu suretle tahsil
darların fazla külfetten kurtu
larak doğrudan doğruya tahsi l 
işlerile meşgul olmaları temin 
edilecektir. Vekalet, muam -
lalın intizam dahilinde: > u, u· 
tülmcsini istemiştir. 


