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SON TELGRAFLAD

Amerika da Japonya'nın
aleyhinde karar verdi

Japon'lar yeni bîr şehir aldılar, Çin'de
büyük bir şevk ve heyecan var
Londra 26 (A.A.) — Japon'lann

dün öğleden sonra Kailu'nun cenubunda
kâin Sukung'u isgal etmis oldukkn ha-
ber verflmektedir.

Pekin 26 (A.A.) — Mfllî his, J« .
pon'lann taarruzlarına ciddj bir muka-
vemet gösterflmesi merkezmdedir. Halk
arasmda büyük bir sevfc ve heyeean
hiikiim sürmektedir. Herkes harp için
katlamlacak masrafkra istirak etmek is-
tiyor.

Cepheden JeneraJ Hoehu Kuo tarafm-
dan gönderilen bir telgrafname, iki Çin
alaynn kendflermden Ling-Yuoan dağ-
iık mmtakasındaki geçidi ahnağa teşeb-
büs eden 20,000 Japon askerine karşı
mukavemet etmekte bulunduklarmı bil-
dirmektedir.

Amerika'mn karan "' **
Vasmgton 26 (A.A.) — M. Stimson

ile M. HuH arasında cereyan eden mü-
lâkat dolayufle Hariciyt Nezareti tara-
fmdan resmî bir beyanname nesredfle •
ceği tahmin olunmaktad*r. Bu beyan •
name, Amerika'nm Milletler Cemiyeti -
nin faaliyetini bazı ihtizarî kayklerle
tasvip ettiğine ve Japonya'nm Man •
çuri'deki siyasetini takbih eylemekte
bulunduğuna dair olacakbr.

lyi malûmat alan mehafUe göre M.
Hull ve M. Stimson, Amerika'mn Mil-
letler Cemiyeti ve Uzak Şark ihtilâfına
müteaDik olarak takip edecekleri siya-
•eu*n *"» hatlannda hemfüdr bulun •
maktadırlar.

Mflletler Cemiyeti fevkalâde meclisi
tarafmdan gönderilen ve Amerika 3e
Sovyet Rusya'nm Çin - Japon ihtflâft •
nm halli hususunda tesriki mesai etme-
leri talebjnî mutazammın bulunan da •
vetname, M. Stimson, M. HuD 9e gö -
rüftüğS bir svada gehnifbr.

Vafington 26 (A.A.) — Hukumetle
nkı surette teması olan mehaffl, M.
Stimson tarafmdan Mflletler Cemiyetine
gönderilen ve M. Roosevelt'm muva •
fakatile tanzim edflmif bulunan ceva -
bı, 19 lar kp^mttesi raporunun kayit ve
f'i-tsa olarak tasvibi mabiyetinde ad •
delmcktedir.

r r ^,B» mehaffl, Sovyet Rosya Mnletler

Cemiyetnıin icraafana istiraki kabul et •
tiği takdirde bütün dünyanm Japonya
aleyhine döneceğini göatermeğe çafafan
ba notanın kaPî edasnu ehemmiyeUe
kaydetmektedirler.

Bu notanın fleride Mifletler Cemîyeti
tarafmdan davet vuku bulduğu takdirde
Amerika hükûmetinin müzakerat ko •
misyommun mesatsine isbraki kabul e-
decegBH flısas efanekte olduğu söylen -
raektedir.

Vasmgton 26 (A.A.) — Nevyork
Times gazetesi, Cenevre hâdisderine
tahsis etmtş olduğu basmakalesinde
MSIetler Cemiyeti fevkalâde meclisi ta-
rafından ktihaz edflmif olan kararm bu-
tön raflletlerîn Japonya'ya düsman ol-
duklanm göstermekte olduğunu yaz •
maktadn-.

«Manevî nfifuz ve ehemnriyeti pek
büyük olan bu karan unutmak müm .
Irim degüdir.»

Nevyork Times Oive ediyor:
cMBleÜer Cemiyeti, bu i»ten nfifuza

bSyumSş oldugu halde ve flıdası tari -
hmdenberi görmemis oldugu vazih ve
sarib bir van'yet ile çıkıyor.»

Ba gazete, «bu karar Japonya'yı ha-
rekâbnda tevkife kâft gelmediği tak -
dirde »ulh dosüan mes'eleyi baska cep-
beden tetirike mecbur kalacalderdır.»
demektedir.

Milletler Cemiyttindeki Japon

heyeti

Paris 26 (A.A.) — Milletler Cemi -
yetmdekj Japon heyeti, ba sabah Ce •
nevre'den Paris'e gelmistir.

Tokk. 26 (A.A.) — Haıidye Na -
m M. Ucbida, kabinenin dünkii içtiına-
mda Japonya'mn Miüeder Ceıraye •
tmd*n çekjhneei için lâzan ohn bödrn
moamelelerin 10 gûn içmde flcmal edi-
lecegım beyan etanıştir.

M. Litvinoff'un beyanatı

Cenevre 26 (A.A.) — Dün Mo» -
kova'ya gibnek ûzere Cenevre'den ha-
reket etraif olan M. LJtvinarf iıtifari
komkeve iatirak etmesi içm Rutya'ya
valri olen davet bddnnda hâkumea' üe

beyan etmiftir.

f ransız'lardan J Macaristan ve
ftalyan'Iara cevap Küçük itilâf
Silâh kaçakçılıgı mes'ele-

sinin son safhası
Paris 26 (A.A.) — Tempt gasetesi,

Hirtenberg mes'elesinin Italya meb'u»-
larmdan M. Bacci tarafmdan yapılan
istizah Szerine tekrar ortaya ablmış ol-
duguno söyliyerek mumaileybin Fran-
nz - tngüu notasmı 1914 tarihinde A-
vusturya - Macaristan tarafmdan veril- |
miş olan fihimatoma benzetmif oldu- '
ğunu yazmaktadır.

Temps gazetesi diyor kî:
«Hakikati halde Fasist matbuat, bu

notanın Fransız'lann tesebbüsâ eseri ol-
duğunu ve tngiliz'lerm buna, zevahiri
kurtarmak içm ijtirak etmis olduklanna
efkâri umumiyeyi inandırmak için bir
hayli çalısmaktadır. Fakat, ttalya hükû-
meti Londra'ya müracaat ederek In-
gfltere'nin Fransa ile mutesaniden ha-
reket etmis oldugu bu teşebbüsteld a-
lâka ve hissesi derecesini anlamışbr.

ttalya Hariciye Musteşan Hirtenberg
mes'elesinde 40,000 tüfeğin nakli mev-
zuu bahsolduğunu unutarak bir hiç için
bir takım gürültüler çıkanlrm? olduğunu
göatermeğe çalışmaktadır.

ttalya Hariciye Musteşan Fransu -
tngiliz notasmm Avrupa'nın ild smıfa
taksîmîni istîhdaf etmekte olduğunu
beyan etmektedir.

Kendilerine her sey caiz görulen
memleketler, kendilerine hiç bir sey caiz
goıülmiyen metn'eketlerdir. *

Fransa • tngiliz notan, böyle bir ta<-
nKî ihtfva etmemektedir. Yalnız irnza-
Uunmş muahedelere riayeti ihtar et -
mektedir.»

izmit'te bir tersane yapılacak
Ankara 26 — Gölcuk'te son sis-

tem bir tersane ve mahfuz liman in-
sası için hükûmet Meclise bir lâyiha
vermistir. Bu lâyihaya nazaran harp
gemüerimizin, tamir, idame ve ba -
rmmalan içijx tzmit körfezinde 4
milyon lira sarfile tersane ve mah-
fuz liman yapılacak, inşaat bittik-
ten sonra inşaatı yapan sirkete ha -
zine bonosu verilecek, para taksitle
odenecektir.

Askerî Şuranın içtimaı
Ankara 26 — Şimdiye kadar her

sene birincikânun ortannda topla-
nan Askerî Şuranın şubat iptida -
sında içtimaı için Meclise bir ladil
Iftyîhası verilmiftir.

Misak Macar - Çek iktîsa-
dî itîlâfını suya düsürdü

Budapeste 26 (A.A.) — Yeni çıkan
ve Basvekil M. Goemboes'tn naşiri ef •
kâri addedümekte bulunan Fugget is •
mindeki gazete, «Sakm iktuadî muna •
sebeder, ancak siyasî hayaUannda yek-
diğen'ne fazla muhalif noktai nazarlan
ohmyan devleÜer arasmda teessus ede-
bîlir.» Prensipine istmat ederek ttalya •
Avusturya - Macaristan arasmdaki 3ch-
sadî münasebetierin dana siyade artı •
rdmasuu iltizam eylemekte ve Avus -
turya- Macaristan - Çekoslovakya'nm
iktuadî teariki meıeiıi aleyhinde bu •
hmnaktadr.

Bu gazete, yeni kuçûk itilâf misakmm
son projenîn hararetli taraftan olan Ma-
carTan ayıkrms oldugu mûtaleasmda
bulURmaktadır.

Ba gazeteye göre, bu projenn ta -
hakkuku, muahedelerin yeniden teticflci
dSsSncesjne muhalif olacaktır, zira sta-
tiikoyu teyit edecektv.

Büâkis Italya - A vusturya ve Maca •
ristan'm ikhsadî sahada teşriki measi •
si, batta siyasî noktai nazardan bfle, »a-
lim bir esasa ntmat etmektedir.

Oil Cemiyetinde
Ankara 26 (A.A.) — T. D. T. C.

Uroumî Kâtipliğinden: T. D. T. C.
merkez heyeti Celâl Sahir Beyin re-
Uliği altmda toplanarak vilâyet
derleme heyetlerinden gelen kâ -
ğıtlan tetkik ile icap eden cevap -
ları kararlaştırmış, Çerkes'Ierin Türk
olduklan hakkında cemiyete gön -
derilmis olan bir tetkiki azadan
Ahmet Cevat Beyin buna dair bir
raporu ile birlikte T. T. T. Cemi -
yetme gSndermeğe, türkçenin isti -
kametlerine ve lâhikalara ait bas -
ka bir tetkikın de tevsik edilmek ü-
zere sahibine iadesine karar ver -
miştir.

Umumî merkez heyeti önümüzde-
ki çarsamba gunii saat 14 te tekrar
toplanacaktır.

Dougfas Fairbanks Cenevre'de
Cenevre 26 (A.A.) — Marie Pick-

ford, Zevci Douglas Fairtanks île bu-
raya gelrm'slerdir. ttalya ve tsviçre'yi
gezecekferdir.

1 Bana kalırsa

Efkâri umumıye - Halk

Otmanlı gazetelerinde, fran -

sızca «opiniyon publique » sö -

zünün tercümesi olarak «cefkâ -

ri umuaaiye» tabiri sık sık geçer*

di; o devrin matbuat erkânı a-

rasmda şu suallerin çok tekrar

edildiğini işittim: «efkân umu -

miye ne merkezde? Efkâri u -

mumiye nasıl telâkki eder?» Fa-

kat gene o devirde hâkim endise

ve merak su idi: «Bizde efkâri u-

mumiye var mı?»

Can çekişen împaratorluk mu-

harriri için, efkân umumiye, mu-

cerret bir tabir olmaktan çıka -

mıyan, mücessem bir hayatî var-

lık haline geçemiyen, «fassive»,

cansız, belki mütees«ir, fakat

gayrimüessir, âciz bir kuvvet,

h&tta bir vehim, bir enerji gölge-

sinden ibaretti. Gene şu »özü O«-

manh gazetecileri arasmda çok

duydum: «Adam sende! Bizde

hangi efkân umumiyeden bah -

sediyorsun?»

Yeni Türkiye matbuatında *ef'

kâri umumiye sözü, belki Acem

terkibinin ağırhgmdan, belki de

halka doğru cereyanından dola-

yı «Halk» söziine yerini verdi.

Bugunkfi gazeteciler arasında ef-

kân umumiyeden çoyle bahsedi-

lir: «Bu yazı halkm hoşuna gi -

der mi? Halk bu romanı tuttu.

Çare yok, halk böyle istiyor. Azi-

zim, ben kendi zevkimi değil,

halkın zevkini düfünürüm. Halk

bundan anlamaz. Halk...»

Bazı gazetecilerimiz halki yan-

hf anladılar: Kimi onu külhan •

bey edasmdan hoslanır sandı;

kimi açık saçık yazı meftunu te •

lâkki etti; kimi palavra tefrika

romanı düşkünü saydı. Bu halk

kimdir? Derdi nedir? Ne İster?

Çoğumuz bunu anlıyamadık. Va-

kıâ içinde koylüsu, çiftçisi, etna-

fı, memuru, askeri, talebesi, mu •

allüni, güzidesi, münevveri bu •

lunan bu halk, öyle kolaylıkla

anlasılabilecek ve kavranacak bir

terkip değildi; fakat bir gaze -

teci sezif i, kendisile her gürj mü-

nasebette bulunduğu büyük ka •

labahgın tabiati üzerinde çok al-

danmamahydı.

Mahut münakaşada çok al •

dandılar. Efkân umumiyenin ve-

ya halkın hangi mes'elelerde has-

sasiyet gösterdiğini son gençlik

hâdisesinde anladık. Hatta nû •

mayiş gününün sabahı, bir çok

Darülfunun talebesi imzasile al-

dığım bir mektupta, güzellik de-

dikodulanndan igrendiğim hal •

de, neden Vagon - Li hâdisesine

alâka göstermediğim soruluyor -

du. Hakikat şu idi ki haberin in-

tişar ettiği güq ben evimden çık-

mamıştım ve M. Janoni - Naci

Bey hâdisesini bilmiyordum. Ba-

na karşı biraz haksız bile olsa

gençliğin bu »itemini çok müsait

karsıladım ve beğendim.

Gençlik, biz matbuat adamîarı

îçin mücerret ve müphem bir kuv-

vet halinde kalan halk veya ef -

kâri umumiye hayaletine müşah-

has ve mücessem bir varlık sure-

ti verdi.

Ben, kendi hesabıma, bu derse

çok az ihtiyacım olduğunu san •

dığım halde, ondan en çok isti-

fade etmesini istiyenlerdenim ve

kendimi de bir uzvu telâkki etti-

ğim gencliğe neler borçlu oldu •

ğumu biliyorum.

PEYAMl SAFA

Memleketımizde dokumacılık

Askerî muhakeme usulü
Ankara 26 — Millî Müdaf aa Ve-

kilinin hukuku ftmme davası aç -
mak için âmiri adlilctre «nir verme-
sini temin maksadile askerî muha-
keme usulü kanunisine madde ilâ -
vesine dair hükûmet Meclise bir lâ-
viha vermistir.

Nüshası 5 Kuruştur

• Türkiye

şeraiti
Senelik
Altı aylık
0ç aylık
Birayhk

Cumhuriyel

1400 Kr.

750
400
t50

Hariç

2700 Kr.

1450

800
Yoktnr

— 4

Evvelki yazılannda memleket
dokumacıhğı hakkındaki düşünce -
ierüni bir gazete sütunlarında ya -
sabilecek ölçiide yazmiftim. Bu ya -
zım da ayni düşüncenin devamıdır.

Be» esasta topladığım dokuma -
cılık san'atımizın pamuk ve yünlü -
ler hakkındaki tfüşüncelerfmi fazla
uzatmıyarak, ipek, keten, kenevir
•e tiftiklerimizden bahsedeeeğim.

tpek, hele TGrk ipeği eskidenberi
dUnyanm malûmu, dokumacılık
san'atlarınm hemen de en makbu -
Ifidür. tpeği dünyaya tanrtan zaten
Türk'ler değil midir? Umumî harp-
ten evvel memleketin bir çok yer -
lerinde ipek yetiştirilmekte ve bazı
yerlerde ipekten jrfizel kumaslar da
dokunmakta idi. Büyük harp dBn -
yada her şeyi altüst ettiği gtbi mem-
leketimizde de Türk'ün çok eski
san'atı olan ipek yetişth-me ve do -
kuma islerini de ta esasından boz -
muftur.

Cumhuriyet hükûmeti, memleket
ve mrlletm ipek yetiftirmeğe eski -
denberi olan sıkı alâka ve münase-
betini düfünerek bozulmuş olan bu
ifi düzehmek, memleket ve mille •
tm verimi nisbetinde geniş]etraek i -
çin daha on sene evvel düzeltme ve
genişletme ifine baflamıs, yeni mü -
esseseler de açmıştır.Şu kadannı söy-
Iiyeyim ki, memlekette henüz y« -
tisth-ilen ipek büyük farpten evvel-
ki miktan bulmamıssa da, ipekçi -
liği tefvik eden modern ipekli do -
kuma fabrikalarmın memlekette a-
çılması, bilgi evlerinin eoğaltılması,
çiftçileri ipek yetiştirmeğe yeniden
sevke sebep olmuştur.

fpek sanayiimizde düşünüleeek en
miihim islerden birisi ve belki de
birincjsi, fabrikalara Iâzun oiacak
ipekleri bizzat memleketten yetif *
tirmek olacaktır. Dünyanm sun'î ot
ipeklerine muafiyetler vererek ham
madde halinde memlekete getirip
Türk'ün öz san'atı olan güzel ipek-
lerini yetiştirmekten onu mahrum
etmek asiâ akla geimiyen ve gel -
miyecek olan bir iftir.

Zaten böyle bir fey tasavvur da
edilemez. Binaenaleyh ipek hususun-
da, memleketimizin bu maddeyi ye-
tistirecek, her yerinde halkı, koy-
lSyü tefvik ederek, dutluklan çoğalt-
mağa çahfarak bu sayede ipek yetif"
tirraek ve yetişen ipekleri kurulmuş

ve kurulacak ipek fabrikalannda
dünyanm en güzel ipekli kumaşla -
nm dokumak ve hatta dokunmuş o-
Iarak ta harice göndermek olacak-
tır.

Keten; dokuma san'atlarınm ilk
maddeleri arasında, memleketîmiz
için her yerde yetişebilecek hiç bir
madde yoktur ki keten kadar elve-
rifli ve geniş bir yeri olsun. Bu -
nunla beraber keten dokumacıhğı
için esefle söylerim ki bu güne ka-
dar memlekette, fabrika hayatma
girip te bundan büyük istifadeler
de elde edilmiş değildir. Filvaki ö-
tedenberi, memleketin mubtelif yee-
lerinde meselâ: Sinop, Kastamonu,
Zonguldak, Bolu, Trabzon gifci vi -
lâyetlerimiz çiftçileri yetirtirdikleri
ketenlerin liflerini iptidaî bh* hal-
de elde ederek mahalli ve şahsî ih-
tiyaçlan için kumaş dokumakta -
dırlar. Umumî harp ten evvel, keten
ifi biraz daha fazla idi, hatta Kas-
tamonu Cidesi'Ie, Zafranbolu ve sa-
rrenin keten kumaşlan, Mısir'a, Hi-
caz'a, Bağdat ve Basra'ya kadar eh-
ramhk için gönderflirdi. Umumî harp
maatteessüf bunlan bozmustur. Bu-
nunla beraber köylüler kendi ihtiyaç-
lan için az miktarda da olsa keten
ekmekte, kumaş ta dokumaktadtr -
lar. Memleketimiz ketenlerinden bil-
hassa Kastamonu, Manisa ketenle -
rinin dünyanm en güzel keteni ol -
dHığuna dair Sovyet'Ierin Leningrat
Ztraat Enstitüsünde yapmif olduk-
lan tecrübeler ve bu husus icin yaz-
raif olduklan eserler bu müddeanm
reddedilmez en canh delilleridir.
MesnlekeHe yaratılacak dokuma -
cılık san'atl an içerisinde keten, lif,
tohum ve her parçasmdan çeşitli
ivtifadeler edildiği için bu d'eğerli
madd'enm rh-aati, yurdun genişlîği,
memleketin ihtiyacı ölcüleri içinde
çoğaltilacak, fabr&a hayatî da o -
na göre kurulacaktır. Yurdun keten
yetiftiıme rstidadı fabrika kurmak fikrini
doğnracak, fabrika yarabna karan da
yurtta en geniş sekflde keten ziraa*
tmi îf sahasına çıkarmağa sebep o-
lacaktrr. tşte bu hareketleri iktısadî
düföncelerle meyd'ana getireceklere
minnet ve sükranlar.

Kastamonu meb'ura
TAHSİN

r*l Bundan evrelU makaleler 10-34
k&nunusanl ve 4 subat t&rlhlerinde çık-

Yataklı vagonlar

üç ay evvel Ankara'ya gitmiş-

tim. Gene bu sütunda çıkan bh*

yolculuk mektubumdan aşağiki

satırlan aynen ahyorum:

[Duvarlara bakıyorum: Renkli,
resimli, çeşit çeşit, boyboy ilân •
lar.. fşte bir kaç tanesi:

Commerz - und Privant Bank
Hotel Claridge - Alep
Banca Commerciale ttaliana accepted

in poyment on thi» car
•»*

Yeşilli, kırmızıh, Kübik bh* va-

pur resmi.. Altmda şu kelimeler:

Rez Lavoia
•*•

Kızıldudaklan arasından bem-

beyaz dişlerle gülen bir kadın,

Kolynos

Creme dentifrice
*»•

Yedinci Ticaret kongresi
(Birlnd tahifeden mabatt)

Beyler intHtap edibnişlerdir. ~~
Azadan bîr zat kongre mfinasebe -

tile Reisicumhur Hazretlerile, Meclis
Reisi Kâzun ve Basvekil tsmet Paşa
Hazeratma ve tktısat Vekili Mahmut
Cela! Beye tazimat telgraflan çetdune»
sini tekUf etmif, ba teklif Htifakla ka-
bul edümiştir.

Bunu mâteakıp madendler birliği o-
mumî kitibi Sadri Enver Bey «Türkiye
madenciliği» hakkmda hazniadığı ra •
poru okumustur.

Sadri Bey bu raporunda memleke •
timizdeki madenlerin çok zengm ol •
duğundan fakat bunlarm hiç birisinden
henüz istifade edOemediğmden bahset-
mekte, madencilerimizin islemesi için
Iâzım olan şarüan saymaktadn-.

Bu şartlar sunlardır:
1 — Yeni maden kanunu layuıasmm

bir an evvel intacı.
2 — tnfilâk edici madenlerin roa •

dencilere Avrupa satıs fiatı üzerinden
verihnesi.

3 — Kara ve deniz nakliye fiatlan •
nm tenzfli.

4 — Liman tahmfl tahliye masraf-
larınm tenzfli.

5 — Resmi nisbinin yüzde bire ten-
zfli ve icabmda büsbütün lâğvı ve E -
reğli havzasmdaki kömürlerm de bun-
dan istifade ettirflmesi.

6 — Ereğli ve Zonguldak'taki tahrafl
ve tahlive vesaitmin asrileştirilmesi.

7 — Teşvfla sanayi kanununa mn •
haüf olarak lağvedilen muafiyetlerin
tekrar adesi, 1906 ve 2064 numaralı
kanunlarla zammolunan vergilerin n«-
den ve sanayi binalarmın ittisnasmm
tefsir suretfle temini.

8 — tptidaî maddelere raahsus cet-
velin maden sanayimin ihtiyacı nisbe •
tinde tadfli.

9 — Maden direkleri için alman or-
man resminin tenzfl veya kâmilen lâğ-

vt
10 — Husust sartlarU ihale edflmis

olan ve bugunkfi iktuadî va-
ziyet karstsmda ifleb'bnesi ka-
bfl ohmyan maden imtiyaz •
larmm umumî ahkâm dairesmde tadfli.

Raporun kuraati bittflcten sonra reis
nizamname mucibince raporun tetkik işi-
ni bir encümene havale etmek lâznn ol-
duğunu, fakat diğer raporlana tab'ı he-
nöz bitmediğmden bunlar hakkmda
fbndiden m&nakasalar yapıbnasmi tek-
lif etmistir. Teklif kabnl edOmi», teşld-
li lâznn gelen encümene Sadri Enver,
Kenan, Aynizade Tahsin, Cevat, Resit
ofis mfidürü Cemal Beyler •eçflmiş -
lerdir.

Encumen intîhabatmdan sonra ra-
por hakkmda müzakere ve münaka -
salara geçflmif tir.

Bu bususta ilk soz alan sanayi miidü-
ru Refik Bey olmuştur. Refik Bey dün-
yanm her tarafında oldugu gibi maden-
lerimizin kıymet ve miktannı anlamak
kjm bir jeoloji haritasma ihtiyaç oldu-
ğunu, bu hususta bir komisyon teşkfli
temennisinin ilk temennüer meyamnda
buhmmasmm muvafık olacağmı söy -
Iemıstır.

Refik Bey bundan sonra:
Lmyit istihsalâhnuz hakkmda esas-

h bir etüt yapılması, kömör istihsalât
sahamızm tevsi edümesi, Irmak - Fil -
yos tren hattmm bir an evvel yapılma-
sı temennilerinde bulumnustur.

Bunu müteakıp sanayi birliği umumî
kâtibi Nazmi Nuri Bey rapor encümen
tarafmdan müzakere edflmeden mü •
nakasa edihnesinin doğru olamıyaca -
ğını söylemiftir. Sanayi raüdürü Refik
Bey münakasadan sarfı nazar edflerek
sadece müzakere edflmesini istemif •
tir.

Neb'cede rapor intihap edüen en -
cümene havale olunmuf ve celse gele-
cek pazara bırakılmışbr.

Odol
Dentifrice incomparable

Yeaaek vagonundan çıkıp ya •

takh vagona geçiyorum. Gozle -

rim burada da etrafı araştırıyor:

Kapının üstünde kolunu uzatmif

bir imdat aleti.. Yanında şu sa-

tıriar:

Alarme

Ne rirer la poignee qu'en eas de dangei

Muhterem okuyuculanm, bu

ilânları gözdne geçirirken sakın

beni uzun bir Avrupa seyahatine

çıkmış sanmaymız. Haydarpa -

şa'dan kalkan trenle Ankara'ya

gidiyorum!]

Yataklı Vagonlar Şirketi mü •

dürü, millî haysiyetimize indirrf

gi yumruğa karşı bütün bir genç-

liğin yumruk kalflırdıthnı gS •

rünce, ifi büyük yeminler ve kü-

çük manevralarla tevile kalktı.

Dort güı» evvel •avruhnuş bir ha-

karet cümlesinin havada çizdifi

sada halkalan gizli bir makine

ile tesbit edilmediği için, müdür

efendi belki bu maıum rolünde

muvaffak olacaktır. Fakat, o ter*

biyesiz cümle, o küstah soz, s5y

Ie soylenmemiş te boyle soylen •

miş bile olsa, yukanya nakletti -

ğun müşahede parçası, gene bir

gençlik galeyam içm kâfi de$il

midir? YUSUF ZtYA

Lehistan'da 4 metre kar var
Varsova 26 (A.A.) — Varsova'nm

cenubu garbisinde otobüs münaka -
lâfa, kar fırtmalan yüzünden tamamen
inkıtaa uğramiffar. Kann yüksekliği 4
metredir. Yollar kapanmışfar. Karlann
kaldmlması ve yollann temizlemnesi isi
önümüzdeki haftanm ortalanna kadar
devam edecektir.

Amerika'da iflâs eden bankalar
Vasington 26 (A.A.) — 1 kânunu •

sani 1933 tenberi banka iflâslan 348 e
baliğ olmuştur. Yani vasati olarak haf-
tada 43 iflâs yapıbnıstır.

Bu iflâslar miktaroıda son 15 gün
içinde görulen azaJma, bankalara ait
moratoryom yâzündendir.

Birit'te tayyare istasyonu
Atina 26 (Hususî) — Hükûmet

Girit'te bir tayyare istasyonu tesis
etmek için haznrlıklarda bulunmak*
tadır.

Fransız meb'usan meclisi
ve malî projeler

Paris 26 (A.A.) — Meb'usan Mec-
lisi, 251 reye karsı 340 rey ile malî
projenin heyeti umumiyesini kabul
etmistir.

Askerî kredîlerin tenztli me»'« -
lesi dolayısüe M. Paladier itimat
mes'elesini ileri sürmüf ve 202 reye
karsı 378 reylik bir ekaeriyet ka *
zanmıstrr.

Alpullu
Şirketi içtimaı
Sermaye 3,000,000 lira-

iblâğ edilecei

Alpullu şeker şirketi dtin bm se-
nelik adi ve bîri de fevkalâde olmak
üzere iki içtima aktetmistir.

Şirketin adi içtimaında ruzname
okunmus, bilânço tasdflc edilmiş ve
Recep Zühtü Beyle sabık Ardahan
meb'usu Tahsin Beyin idare he -
yeti azalıklan tecdit edilmistir.

Fevkalâde içtimada sermayenin
750,000 liradan 3,000,000 liraya ib-
lâğına karar verilmiftir. Sermaye
hisse senedi çıkanlmak suretile tez-
yit edîlecektir.

Fevkalâde içtimada bundan baş-
ka nizamnamenm bazı maddeleri &-
zerinde tadilât icrasina karar ve -
rilmiftir.

Bu tadilât şu sekilde yapıhniftırt
1 — Şirket nizamnamesinin ser-

mayeye taaüûk eden kısmı olan be-
finci maddesinin tadili.

2 — Meclisi idarenin içtima e -
deceği yere taallûk eden 17 inc?
maddesinin tadili.

Nizamnamenin 17 inci maddesi
meclisi idareye yalnız merkezde ton-
lanmak salâhiyetini vermekte idi.
Halbuki çok defa lüzum görüldüğü
için içtimalar Ankara'da ve bazan
da Trakya'da yapılmaktadır.

Bu seklin nizamnameye uyman
için dünkü fevkalâde içtimada 17 in'
ci maddenin tadiline karar veril
mistir.

Bundan başka heyeti idareye, lü'
zutn gördüğü takdirde fevkalâde-
ihtiyat akçesi ayırabilmesi için âe
salâhiyet verilmistir.

Şirket bu sene hissedarlanna yüz-
de 14 nisbetinde temettS verecek
tir.

Şirketin geçen seneki kân 320,OOC
ve bu seneki kân ise 379,000 liradır.

Alpullu feker fabrikası geçen se-
ne 14,120 ton ve bu seen de 16,310
ton şeker istthsal etmistir.

Bulpar Başvekili Paris'e gitti
Sofya 26 (A.A.) — Başvekfl M.

Mouchanoff, Paris'e gitmistir. Basvekil
orada Bulgar istfc-azı hâmillerile mü •
zakerelerde buhsnacakbr

Orijinal Boyut : 7 * 23 cm


