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Türk encliistrileıme plinının en önemli ve en 
modern eseri Kayseri bez fabrikasıdır 

Apre tefi B. M. Benaevalı 

batka baricden de Iİparİf 
alabilecek ••ziYe Mir. 

Bir blJlk mal'OlllO ..... 
ile ,..ial1• bir t• ilik 
yapabileoek •ui1ette 
dlklmhaae ve bl~ 

pluaerclan ile elce ~ 
Yentilltlrll f 
mirci ocajıile blııll! 
lwaui •• ••• 
teaYipbaa..U. tik fre-
• " tonaalan ile ........... 
.... bir fabrika tetldl et-
•ekteclir~ 

8aDlanlaa IODra e1U 
............ ;•••"·~·· ... ~ ....... JI ... ssı ... ~~ ... 

lılar Akdenizcle Tavi· · 
zat lstiyeceldermif 1 
tina - Bura gazeteleri Yunanistanıo 

barba girmek mecburiyetinde kalına hu 
~ elleri boş çıkmamak için bazı şartla 
ileri sürmekte ve Yunanistanın Akdenizde 
gözü olan bazı noktaları tavizat olarak 
temin etmedikçe bü kanlı ve korkunç bo
gazlaşmağa sokulmaması lüzumuna tav
• ~tedirler. 

fikirler Yunanist.aftın maruf büyük 
bitlerinctii al1.Qarak neşrolun-

' 
Dokuma -8 B. N. 

Gaadllaalp 

tHabeşlerin muvaffak· 
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-AVNi DOÖANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak ••• ... ., ...... . 
SİY ASAL R©MAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 
•• .. Clıammiyet MYgiaİ; onun prensiplerinin çiğııenmetine 

katlanalamaclığa zaman baılar ... " 
-8-

İmzasız mektuh... Yani jurnalcılık, öyle mi? 
bn haltı etseydin, bak o zaman hen de seni 
nasıl bir tekme ile kapı dışarı fırlatırdım ... 
- Onunla ltozutacak ka- J - Buna ne dedi? 

dar sana ne yaptı, ne dedi? - " Ankarada dost ve 
- Önce bana bir ıey düşmana parmak ısırtan ha-

demedi, fakat bazı mesele- rikalar yaratıldıktan, muci-
lerde fazla ileri S[ittiğini, zeler gösterildikten sonra 
bir devlet memuru olan bir bunu da yapmak için biraz 
öğretmenin bir radyo işini daha asabi ve sabırsız dav-
bu kadar ateıli bir dil ile ranmak lazım geleceğini" 
çekiıtirmeğe .hakkı olmadı- ileri sürerek gene bir takım 
ğını sert bir surette yüzüne ulalıklarda bulunmak istedi. 
çarptığımdan beni tahkir lıte bunun üzerine ben de 
etti. biraz önce söylediğim gibi 

- Sana ne söyledi? • onu fena halde bozdum. 
- Radyo çok defa kitab, O da beni çok iğrenç bir 

gazete pkumıyan sakallı ço- şekilde tahkir etti. 
cuklara... ders veren çok - Bu iğrenç şekilde tah-
canh ve kuvvetli bir okul kir dediğin nasıl oldu? 
olduğuna ve bunu, camuri- _ Bana öyle fena ıözler-
yetimizin bilyük bir zaferi le saldırdı ki bu meseleyi 
olarak olmllardaa kaldırdığı kanma açınca bana garib 
ücretler gibi öirenmeğe, bir naıibatta bulundu, fakat 
inanmaja susamıı bütlln mil- ben biyle bir ıeyj hiç yap-
lete de paranz mal edecek, madığım için onun öğndünü 
dinletecek fedakirlıklar yap- dinlemeği uygun bulmadım. 
mağa ı.lktmetin mecbar ol· Ali Akalın artık gnlmeğe 
duğuaq aa, leclikten ıonra baılıyarak sordu: 
ilive e,ttl: 

- Y •llİ Tllrkiyeyi yapbğı 
ve lllba alclıiı kocaman, 
asırlana ricuda getireme
diği ~ollanaı bir ham
lede ,.,....k Ttırkln temiz 
kanım kendi g6vdeıinin 
keneli damarlarında dolaş
tır~ batarmıt ıördtikten 
sonra T6rk UIUIUnllll kafa• 

1f ruhuna da laerkeı
her yerden 6nce 

... -.u ile bitab eder 
gö fltiyoruz. 

._,, .. _IJL. ba mlinakqalar-
da ne? Hiiküinetimi· 

ip ele pek bliyllk 
m verclipü biliyor

sun; bunu ona hatırla11r, ve 
meseleyi 'kapabr giderdin, 
böyle ya,_. olmaz mıydı? ı 

J. 8-• ela habrlatbm. 
B 8 11 B 
Romanya 

Bizden Zeytin Alacak 
Roinaaya .. kOmeti bizden 

zeytin cfanelİ almak fikrin
dedir ve ba maksatla beş 
toDluk kontenjan ayırmıfbr. 

mw 

Marangozlar 
Ve sanayiciler 
tçin bir daha ele geç-

miyc -- ek bir fırsat! 
Fabrikamda mevcud şirid 

dede~, planya, kalınlık, fre
ze, delik makineleri ile pre
se tezgahı, kurutma ve tut
kal f~rını ve el tezgahları 
ilat ve edevat, mobilya ke-
resteleri, kaplamalar, papel
ler ve saire sabhktır. Her 
gün sut ondan saat albya 
kadar Ziaet mobilya fabrika-
sına }\emen müracaat ediniz. 

Zinet fabrikası sahibi 
Ahmed Kızılırmak 

- Karının sana verdiği 
öğüt ne imif, bunu sorabi
lir miyim? 

- Bana dedi ki: "Ba 
adamm ataklığı, ktıstahlığı 
ve hlk6mete karşı kullandığı 
saygııız dil hakkında imza
ıız bir mektub yaz ve onu 
fırkamn en nllfuzlu bir rnk
nü olan akraban• yani sana 
gönderiver" 

Bu defa Ali Akalın şid
detle yerinden kaldı ve 
gözlerinden öfke ateşleri fıt
karclıjı halde bağırdı: 

· - imzasız mektub ... Yini 
jurnalcılık, öyle mi? Bu hal
tı etseydin, bak o zaman 
ben de seni na11I bir tekme 
ile kapıdııan fırlatırdım. 

( Arkuı var) 

E E B E 
Maaşlardan 
Yapılan 
Hacizler 

icra daireleri tarafından 
maaılan hazcedilecek me
murlara yapılacak tebliğatın 
mubasibliklere yapılma11 hak
kında Kamutayca verilen ka
rar Finans bakanlığınca ilgi
lilere tebliğ edilmişti. 

Hazined~n 
Milyonlar İstiyen 

Bir Yurddaş ! 
Abdülhamid isminde birisi 

Ankara asliye mahkemesinde 
hazine alehine bir dava aç
miştı. 

Abdülhamid kurtuluş sa
vaıı zamanında hükumete 
yaptığı yardımların tutaı ı 
olan (1,833,000) lira bir ala
cak iddia etmekte ve yap
tığı yardımlar hakkında bazı 
fotugraflar ve vesikalar ib
raz etmektedir. 

t Halkua s .. ı , 

Ulusun hakkı 
----------------oaoo-------------~-

Kendini idare etmektir. Kuv .. 
vet mi, umuqıi efkar mı 2alib? 

İşte bu başlık altmda Bel- Bugün Avrupada iki kuv-
çika sabık baıvekili Emil vet, iki ceryan, çarkışmak-
Banderbeld, Pravdaya yeDİ tadır ki bunların biri Faıizm 
sene münasebetile bir ma- biride Demokrazmdir. Bu 
kale hediye ediyor. kuvvetler. Uluslar sosyetesi-

Makaleıinin batında ulus- nin üyelerinin dimağlarında 
lar sosyetesinden beklenilen gizlenmiştir. İşte bunun için-
birliği güdemediğin, soayete- dir ki Cenevre kurumanda 
nin • harbi durdurmak için ümid edilen birlik görülme-
için ittihaz ettiği kararlarda miştir. 
gevşek davrandığını, ltalyaya Bu iki kuvvet bugün sinsi 
kart• değil, İtalya direktör- bir siyasa perdesi altında 
lüğüne karşı kudret ve sat- parpışıyor. Buda Avrupa için 
vetini gösteremediğini, bita- bir hayat y~hud memat ola-
raflık perdesi altında pay caktır. Bu çarpışmada ulusal 
kapmağa hazır olan Alman- galibiyetler yahut perişanhk-
yaya meram anlatamadığını lar gizlidir. Bu gizlilikler ci-
söyliyor ve sözüne devamla nayetler ve fecaatlar doğu-
diyor ki: racaktır. 

[•l [•] 

.iki türlü başvekil 
1 Ne zaman dünyada yeni masını en iyi bi en bir baka-
1 bir vahim buhran çıksa, ı namız bu muvaffakıyetsizlı· 

~evlet adamlarının gözleri, ğin sebeblerini bana izah 
1 Londranın ortasında, V est- etti: 

minster'le Trafalgare Skar - Siz birbirinden çok 
arasmda kain ve İngilizlerin farklı iki · vaziyeti mukayese 
laubalice "on numara,, de- ediyorsunuz... lngiliz başve-
dikleri kül renkli bir binaya kili bir parti şefidir. Çok 
çevrilir. En mütevazi Bor- nadir bir bal mlistesna ve 
juva ikametgahlarına benzi- partisine karıı taahhütlerine 
yen bu ev, gerçekten. kısa riayetsizlik kaziyesi dışında 
bir sokağın "Dovning Strit,, ekseriyeti muhafaza edece-
1 O numaruındadır. 

18 inci allrda İngiliz baş- ğinden emindir. Bu yüzden 
mebuslarla devamlı surette 

vekilerinin ilki olan Sir Ro-
bert Valpole evini delete 
hibe etti; bu ev, ô ıaman

danberi hükumet reısının 
ananevi makamıdır. 

Kapıyı çaldığınız zaman 
siyah elbiseli bir upk aç
maya gelir. Başvekili gör
mek istiyrum, dersiniz. 

- Sizi bekliyormuydu? 
Evet, randevum var. -Giri
niz.,, Salonda ne ziyaretçi 
ae de memur görürsünb. 
Bir dakika sonra aizi, divar
lan kitablarla dolu dar bir 
büroya ahrlar. KitablarınQ 

isimlerine bir röz abnız, La
tin klesikleri, lngiliz ıairleri 
Diuaeli'nin romanları bir 
koltukta elinde piposu yus
yuvarlak sempatik, kurnaz 
bakıılı bir adam görürsünüz. 
Bu B. Baldvindir. Bizde bir 
çok bakanlarda gördüğüm 
yorğun ve bitkin adam bali 
onda yoktur. 

Çünkil lngilterede başve· 
kil, nadir istisnalar (Lord Sa
liıbury, Makdonald) hariç, 
bilfiil . idare etmez; yalnız 
fahri bir rütbe alır. (B. BalcJ.. 
vin hazine baş lordudur.) Fa· 
kat tek hakiki meıgalesi 
partisini ve kabineyi dirije 
etmektir. 

Çok defalar, memleketimi-
zin devlet adamlarile konu
şurken, On numaranın ıaşır· 
tıcı sükunetiyle bizim bakan
lık salonlarımızın telaş ve 
gürültüsünü mukayese etti
ğim oldu. 

" Niçin, diyorum, düşünme 
zamanına ve zihin rahatl
ığını temin için, İngiliz baş
vekili gibi sizde cüzdan al
mayı reddtmiyorsunuz?,, 

Haksızdım, ve bizde ya
yılmış olan bir usulün tec
rübesi muvaffakıyet verme
mistir. Geçen gün, Fransız 
parlamentosunun mekaniz-

temasta bulunmasına lüzum 
,, yokt. .. , Frans8ıda iaeJ başve
' kil ancak muhtelif partiler-

den mürekkep pek nazik bir 
gurupu temsil eder. 

Durmaksızın ekseriyeti top
laması ve parlamento kamo
yunu mürakabe etmelidir. Bu 
vazifesini görebilmesi için de 
meb'usların onu gelib göre
bilmeleri icab eder. Habuki, 
çok meşğPlesi olan meb'uslar 
ancak istenecek bir şeyleri 
olduğu zamak baıvekili 7.İ-, 
yaret ederler, onların arzu-
lannı karşıliyabilmesi icin de 
elinde bir bakanlık bulun-
ması şarttır. 

, Buda isbat eder ki mües
seseleri rarih doğurur, ve on-
ları bir yerden alıb diğer bir 
yere nakletmek tehlikesiz 
değildir. 

ANDRE MOROVA 

Çiftçi bağ ve 
bahçe sahip
lerine n üjde 

Dost Sovyet Rusya tara
fıdan yurdumaza ötedenberi 
ithal edilen ve her bakımdan 

Avrupa Ziraat alat edavatine 
faik olan çiftçiliğe aid her 
türlü ziraat alatları ile ağaç, 
'dan bahçe, bağlara ve bilhassa 
Patates zeriyatına tabii göb
reden daha çok kuvvetli ve 
elverişli gelen (:ülfatd'amon
yak) kimyevi göbrasinin satı
şını ticarethanemizin deruhte 
etmiş olduğunu sayın halkı

mıza ilin ederiz 
Müracaat yeri: Gazi bul

varında 18 numaralı mağa
zade Hikmet Besim ve Mus-
tafa Yumeliki evlatları tica · 
rathaneıi 

11 ikinci Klnun 

HıRSIZLARA,CANILER 
Nefes aldırmıyan bir kadın 

Polis hafiyesi 
_ _. +-• ...... _.. ...... --

Çeviren: SIRRI SANLI 
_, s -

Bu eşrar kutusunun anahtarı kızınızın gön
lünü çalan Yunanli delikanlı elinde 

bnlunmaktadır 
Kond büyük bir sevinç ile 

sordu: 
- Bu anahtar elinizde mi? 
- Evet. 
- Demek kızımı ve aile-

mizi ezen bu korkunç kaba
hat yükünden ku;turacağız. 

- Pek yakında. 
- Bunun için şimdiden 

sizden birşey öğrenebilirmi
vim? 

- Kolay. 
-lSizi~dikkatla dinliyorum. 
- Bu esrar kaçakçılığını 

öğreten esrarın günahkar 
anahtarı evinizde en çok lü
tuf ve teveccü gören biridir. 

Kond gittikçe artan bir 
merakla sordu: 

- Bu kimdir? 
- Yunanlı delikanl, mös-

yö Handri Kam! 
- Letife mi ediyorsunuz? 
- Hayır, çok ciddiikonu-

şuyorum. 

- İnanılır şey değil .. 
- Bilhassa bu işe kızınız 

inanmak ~istemiyecektir. 
- Neden? 
- Çünkü bu genç ve ya-

kışıklı delikanlı herşeyden 
evvel büyiik bir sevda anah
larile kızının günül kapılarını 
açmak yolunu bulmuşturo Bu 
gencin kadın kalplerini efth 
etmek için kaç dürlü silah 
ve anahtara sahih olduğunu 
ve nasıl sergüzeştler kahra
manı olduğunu önce kızınıza 
göstermezsek ona hiçbir şey 
inandıramayız. 

Zira kadınlar gözleri ile 
görmedikçe, daha doğrusu, 
gönüllerinin nasıl ayaklar al
tında ezilmeğe başlanan bir 
~ s · ~ a 

Köyler için 
iyi bir teklif 
Kırklareli saylavı Fuat U

may Kamutaya bir kanun 
projesi vermiştir. Bununla 
köylerde yardım tarlaları ih
dası, her köylünün senede 
beş gün köy için tarlada ça
lışması ve ev başına birer 
dönüm arazinin köy için eki
lib biçilmesi teklif edilmekte, 
arazisi müsait olmıyan köyler 
için başka usüller zikr ... lun
maktadır. 

Yardım tarlalarının geliri 
köy namına bankalara yatı-
rılacak, muayyen bir yekuna 
çıkınca bu para ile köyün 
ihtiyaçları sıra ile yerine ge
tirilecektir. 

Hayfa dan 
Kabeye 
Bir kanal 
İstanbul ( Özel ) - Pek 

gizli tutulmasına rağmen İn
giltere Hayfayı bir deniz du
rağı yapmaktadır. Küdüsten 
gelen bir telgraf haberlerine 
göre Hayfadan Kabeye ka
dar bir kanal projesi müza
kere edilmektedir. Bu kanal 
Sinayadan Y ordani ülkesin-

oyuncak haline getirildiğini 

anlamayınca sevdikleri er
keklerin suçlarını, bir türlü 
teslim ve kabul edemezler. 

Mis Mod biraz düşündük
ten sonra ilive etti: 

- Ben Handrinin piyano 
çalarken, şarkı söylerken kı
zınıza attığı nazarların yap· 
tığı teysirleri sinyorinanın 

gözlerinde okuduktan :sonra 
kızınızın tamamen bu ıencin 
nüfuzu altın~a olduğunu an
ladım. 

- Halbuki benim !kızım, 
ne büyük, ne asil, ne zenğin 
insanların evlilik te,.kliflerini 
reddetmiş ve bütün hayatını 
kitablauna, piyanosuna ve 
sporuna vakfetmişti. 

- Hiç şüphe yoktur ki 
Yunanlı genÇ, kiiınızın gön
lünü yalnız bakışlarının '1sun 
ve cazibesi ile avcuna almış· 
değildir. Biraz önce aöyledi
ğim veçhile bu delikanlıda 
bir çok marifeti r daha 
vardır. 

- Ne gibi? 
Bu genç de, afyon mahsu

lünün bin bir türlü muame
latından başka bir de insan
ları manyatizme etmek, on· 

' ların iradelerini ellerinden 
almak hassa ve kuvveti de 
vardır. 

- Ne diyorsunuz? 
- Bir hakikatı söyliyorum. 

Dün gece sizlerden ayrıl

dıktan sonra kıyafetimi, çeh 
remi değiştirdim ve miişteri 
a vbyan bir kokot vaziyetile 
be delikanlının gittiği batak
haneleri dolaftım. 

( Arkası var ) 

a m1 E a 
Limanda 
Bir vak'a 

Dün sabah limanımıza ge
len Yunan banderalı ve iki 
bin ton hacmindeki kaptan 
Anastasın yelken gemisi rıh
tıma yaklaştığı sırad~ kaptan 
ve tayfalarının beşer yüz ki
lodan ibaret şarap varillerini 
vinçlere ihtiyaç gösterme
den sırtlarmda rıhfıma çıkar
mıya başladığını gören aha
limiz hayretler içinde kalmiş 
ve sorulan suallere de bu 
şarabın Yunan şarabı 
olmayıp Türk malı ünlü Se
ferihisar şarabı olduğu ve 
bu şarapların Selinik sergi
sinde ecnebi şarapçılarını 
iflas ettirerek altın madalya 
kazandığımız ve harık~lide 
gördükleri bu kuvveti de llnlü 
Seferihisar şarablarını içmekle 
kazandıklarını ve bu şarap
ların ancak Asmalımescid 
camii karşısındaki tütüncü 
bay Ömer Çetinalpın dük
kanında bulduklarını itiraf 
etmişltı rClir. 

den ve ölü denizle:-den ge
çecektir. Bu proje Akaba
daki İngiliz fevkalide komi
seri tarafından tasvib edil
miştir. Komiser bu mesele 
hakkında bazı Arab ileri ge
lenlerile müzakere edecektir. 
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Balıkyaiı içemiyenler 

Ferit kuvvet şurubu 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi 60 kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktidat, belaevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. -J M. DEPO: S. FERiT SIPA ECZANESi 

~r•l~~~~ ~ı~~~~~ 1 ılı11lı6ılbıluıiırımlıııımıı~.llllıı1Jııılılıı6 AA•ılıı••rttı•nllıııılı~ııl!u 
il ~AMES GAGNE.Y'in ?'~şa~ak istiyoruz; ~ Bütün İzmirlilerce maruf, tanınmış g Başka birşey istemem 1 
1 \e kadın avcısı fılmlerını golgcde bırakan, ~ ~ Ekmekçıbaşı (Aokantası ~ 
~ son derecede heyecan~ı ve n1eraklı ~ 1 A ) S 
1J • il ıi ÇI 1)70r ~ 

ı Kanun kuvvetı ı ~ MEHMET ALTINBiLEK : 
.. .. . _ . . . . . m * Birinci Beyler sokağı No. 2 IZ~tIR t 'I Halk duşmanı ılan edılen Amerıkan canılerıle Polıs 1 ~ Lokantamız fzmirin en ziyade muhtaç olduğu neza- D 
~ kuvvetlerinin çarpışması - İnsan doğrayan mitralyoz- ~ heti ucuzluğu mevaddı iptidaiyesinin hususi olarak ~ 
1 farın savur~uğu kurşun .yağmuru Boğaz boğaza kav- +] ~ temin edilmesi dolayısile sayın müşterilerini her hususta ~ 
~ galar... Mılyonlar sarfıle yapılan muazzam sahneler ı ~ memnun bırakac•ktır fiatlar çok •hvendir 1 
~ Avrıca: Sehhar yıldız BİRİGİ'f HEL~iİN 1 EVLER iÇiN TABLDOT VERiLiR VE HER~ 
~ J • • i ~ ÇEŞiT ZiYAFETLER KABUL OLUNUR ~ i uııutulmaz ve seyrıne doyum olmaz esen i!l) •''1'''1''"•'.,'qnıil'111il'llfi"1IQlllV~~ı •~~~.:: '1'"1'11J'llmö · şli.TJIQlllV 

! Monte Kristo 1 lcenler bilir 
~ıq 1 ' ~ (KONTESİ) bu akşamdan itibaren Hayatın manasını anlamış ince düşi.1nceli kibar bir bayan 
'{5 tecrübesine istinaden diyor ki: 

e ASRİ SİNEMADA 1 Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sılıhatımzın 
-~~~~~~~~!K~IM'· daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kaba<layı ve Billur 
rakılarıdır. 
Bayrar.nda, bayram ertesi ve her zaman 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

.-- Bay - Ne istersen emret vereyim. Hayatım, ruhum, ıö•· 
lüm hepsi senin olsun. . . . 
Bayan-Bukadar fazla şey istemıyorum. Bana bliyö~ bır fi .. 
Seferihisarın (Ünlü şarabı)nı al senden başka birıey istemem. 

- Bunu nereden alabilirim. 
- İkiçeşmelik caddesinde Asmalımescid mevkiinde Kı~-~ 

~~~~~~~~~~m~~~~~~u~~riil~E~=~~s ( ÖMERI 
~ TAYYARE.• TELEFON ~ lay muayene evi karşısında (172) numarada bay 
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Kaçak 
Kömürler 
Ruhsatsız olarak iBomova 

bölgesinde yapılan kömürler
den 16 çoval yakalanmıştır. 

• 
incir ve .... 
Uzüm 
Piyasası 

Bir hafta evvesine nisbetle 
kuru üzuümı.fiatlerinde önemli 
fark vari:lır. lncir piyuum
da durğıqalak vardır. 

MuaıDele 
Vergisi 
Defterleri 

Muamele vergisi defterle
rini gt\nü gününe tanzim ve 
kaf4olunacaktır. Bunu ihmal 
ecle~ler hakkında kanuniğ 
takibat yapılacaktır. 

Turing kulüb 
Yerini değiştiriyor 
Kulübün idare komitesinin 

kuarile Fevzipaıa bulvann· 
dald dairesine geçmiıtir. Ku-

• lübün işlerinide bay Rahmi 
Frand baıaracaktır. 

=ııskenderiyede 
İngiliz Donanması Hücum 

Denemeleri Yaptı 
iıkenderiye 10 ( A.A ) - İngiliz gemileri ve uçakları 

lskenderiyenin müdaff a sisteminin tecrübesini yapmak üzere 
bu sabah fecinden evvel yapılmış bir hava taarruzuna karşı 
müdafaada bulunmuşlardır. 

Bu taarruzun en bariz vasfını düşman denizaltı gemile
rinin zirhlıları torpillemek üzere limana girmek teşebbüs
lerile limana karşı yapılan hava hücumu teşkil etmiştir. 

Ambar,odan evvel bir yol 
bulunacakmış! 

Londra 10 (A.A) Resmiğ mahafilde zannedildiğine göre 
Milletlar cemiyeti konseyi bakanlığı 13 ler ve 18 ler kon· 
seylerini içtimaa çağırarak zeçri tedbirlerin kuvvetlendiril
mesi ve petrola ambargo konulması meseleleri hakkınd bir 
karar verilmesini isteyecektir. Bu suretle İngiliz ve diğer 
heyet murahhaslar petrol ambargosu teşebbüsünü Üzerlerine 
almadan bu mesele hakkında vaziyet almak imkanını bu· 
lacaklardır.! 

Serdar Feyzi Mehmed 
Hanın Ziyaretleri 

Ankara 10 (A.A) - Afkan dış bakanı serdar Feyzi Meh
med Han bugün lş ve Ziraat bankalarile Sümerbankı ve 
Yüniş fabrikasını gezmişlerdir. Saat 17 lngiliz büyük elçili
ğinde şereflerine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

E B E E il E Göçmenler 
Nasıl Balkan 
Yerleştirilecek Ekono~.i 

lngilterenin 
Tahkimat 
Projeleri • Gö~~enl~r nasıl ye~ıe,ti- Konseyı •• 

rılecegıne, =<>nlara verılecek Balkan -tanlı ekoaumi 
yiyeceklere ve ilaçlara dair konaeyi bu ayın onunaa 
olan 2849 ve 2490 numaralı 8nkreıte toplanacaktır. 
kanun hükümleri Sıhhat ve Trabzon saylavı Hüsnünün 
lc.tima~y~t. ve~i!etinden ilbay- baılanlığındaki murahhas 
J!ga bddınlmıştir. hsyetimiz bugiln hareket 

indirilen bina edecektir. ---
vergileri 

1340-1932 yıllan içinde 
tahhrir görmüş şehir, kasada 
v~ köylerdeki binalann tah
rir ve itiraz if)eri bitmiş ol
sun veya olmasın kat'ileşmiş 
iratlarının yllzde yirmi beşi 
indirilecektir. Tahrirde 1933 
1934 1935 yıllan r ayisleri 
gözö.aiiııde tutulduğu . tasrih 
edilmiş olanlar bundan isti
fade edeıoiyeceklerdir 

Ceviz ağaçları 
Yadillere 
Gitmiyece~ 

2636 Numaralı kararname
ye göre memleket dııına ce· 
viz kütüğü ile ceviz ilrilstı 
çıkarılması yasak edilmiştir. 
Bu kararnameden evvel ke
silmiş olan kütükler hakkın
da sahibleri bu zarfında hü
kumete beyanname verecek
lerdir. Beyanname vermiyen
lerin ellerindeki malların ih-
9Cllla müsaade edilmiye
cektir. 

Devlet 
Dairelerinin 
Tamiri 

Devlet dairelerinin tamiri 
nıurafları bütçeye dahil edi
lirken bu baptaki ihtiyacın 
derecesine dair hazırlıklarda 
buluıaalması Finans bakan
lığından lıbaylığa yazılmııtır. , 

Memleket 
Endüstrisi 
-Baştarafı 1 inci sayfada
nazoret etmektedir. ı 

Fabrika lustalan Moskova 
mensucat usta nümune oku
lunda yetiıtirilmiş ve Sovyet 
fabrikalarında bilfiil ustalık 
yapmak ıuretile stajlarını 

ikmal etmişlerdir. 
Fabrika işçi okulu, esas 

itibarile, iki kısma ayrılmak
tadır. 

1- İşçi sanıfları 
2- Usta sınıfları 
Bu sınıflar: Tarakçı kursu, 

C~r kursu, Bankabroş kursu, 
Vater kursu, Dokuma kursu 
olmak üzere beş kursa ayft 
rı•mıştır. 

Buraya ilk okul mezunla-
rından itibaren talebe alınır 
ve her talebe kursların ev
veli itçi sınıflarında staj 
görür. Bu sınafların ders 
devresi bir ay olup günde 
dört saat teorik ve dört 
saat pratiktir. Bir aydan 
sonra imtihan edilerek fab· 
rika çırak köşesinde yani 
oku! emrine verilen fabrika
daki makinelerde 15 gün 
staj yapar ve tekrar imtihan 
edilerek fabrika emrine ve
rilir. Bundan başka sabah
lan ayrıca bir saat idman 
ve spor, ders programı da
hilindededir. 

"Endüstri,, mecmuasından 
Yazı ve resimlerin sonu 

yarınki nüshamızda 

lıtanbul (Özel) - Kudüs-
1 

ten öğrenildiğine göre Filis· 
tin fevkaliae komiseri yeni 
sene milnasebetile Kızıl de· 
nizde bir seyahat yapmıştır. 

Bu seyabattan bahseden 
Alman gazeteleri bu ıeya
batın amacı Mısır gizli istih
barat şefi StoAarla görüşe
rek Mısırdaki siyasal durum 
ve Filistindeki meşruti idare 
hakkında konuşmak idi. Di-) 
yorlar. 

Gene bu Alman gazetele
rinin ifadesine göre bu seya
batta Transbordani ülkesi 
kumandanı Bek paşa ve 
Çöller ordusu kumandanı 
yüzbaşı Kalf ile fikir değiş· 
tirilmiştir. 

Bu görüşmeler hep ora· 
larda yapılacak tahkim.ta 
dair olmuştur. 

Amerikalılar 
Çinden rimüş 
Satın alıyorlar 

Belgrad (Özel) - Londra• 
dan telefon: Vaşinktondan 
bildirildiğine göre Amerika 
hükümeti Çin hükumetinden 
atmış milyon dolarlık gümüş 
almak üzere pazarlıktadır. 

~·-
Otobüs 
Yolları 
Şehrin etrafında, banliyo

lara işledikleri yolların ziya· 
desi bozulmağa yüz tutmuş· 
tur. Bornova, B.ıca, Karşıya
kada hep öyle. Hele Karşı· 
yakaya .gidinceye kadar his
solunan sarsıntıdan baş ağ
nsına düçar olmamak müm
kün deiiJdir. Alakadar ma
kamların dikkat gözüne sa
narız. 

ıiMısır münaka
lat Bakanı 
Kudüste 

Belgrad (Özel) - Kahire
den telgraf: Arab gazete
lerinin bildirdiklerine göre 
Mısır münakalat bakanı bay
ram günlerini Kudüste ve 
Suriyede geçirdi. Bundan 
meksadı bu iki yerle Mısır 

arasındaki münakalatı yeni
lemektir. 

Ingiliz deniz 
Tayyaresinin 
Gizli akıbeti 
Belgrad - Iskenderiyeden 

telgraf lmpcryal'a.r Vays 
adlı lngiliz deniz tayyaresi
nin akıbeti hakkanda burada 
alınan haberler Londra ha
berleridir. Bu sükutun sebebi 
bugüne kadar mekine bo• 
zukluğu olarak bildiriliyordu. 
Bu tayyare kurbanlarından 
daha dört kurban denizde 
avlandı. 

Marsilya 
Katillerinin 

Muhakemesi Şubatın 
beşine kaldı 

Belgrad - Paristen tele
fon: Yugoslavya kralı Alek
sandır ile Lui Bartonun ka
tilleri Eroristlerden Miyokral, 
Yuvanriç ve refiklerinin mah· 
krmeıi Şubatın beşinci gü
nüne kaldı. Mahkemeye te
miz maakemesi birinci reisi 
riyaset edecektir. 

Milid 
lritrede 
Nasıl geçti 

Belgrad (Özel)- Paristen 
Havas ajansı veriyor: Asma-
!adan öğrenildiğine göre 
Italyan Eritreıinde Milid 
yortusu pek sade geçmiştir. 

Masara kilisesinde askeri 
kumandanlarile sivil memur-
lar da bulunmuştur. Askeri 
papaslar cephenin her tara
fındaki askerlere dua ettir
mişlerdir. _ .__. .. , ____ _ 
Kasım paşa 
Cinayeti 
lstanbulda Kasımpaşada bir 

Arnavud karısmın cesedi bir 
lağımda bulunmuş, katiller 
arasında kocasınında bulun
duğu anlaşılmış ve bu katil 
koca İzmirde yakalanmıı idi. 
Bu kere İstanbul gazetelerin· 
de okuduğumuza göre bu 
kadın 72 Sırp dinarı yani 
bizim para 215 kuruşa kur
ban gitmiştir. 

Vapurculuk 
Şirketinin 
Vapurları 

Vapurculuk şirketi vapur
larının deniz yolları idaresi 
tarafından satan alınması hak-, 
kındaki muamela pro jezesi 
hazırlanmıştır, tetkik edilmek-,· 
tedir. Projeye göre gemiler
deki zabitan ve mürettebat 
ıimdiki rüdbeleri ile deniz l 

. yolları emrine geçmektedir. 

Dün akşamki 
Işık maskeleme denemesi 
Muvaff akiyetle taclandı 

Dün akşam Karşıyakada ı 
yapılan ışıkla!'ı maskeleme 
tecrübesi muvaffakiyet ile 
neticelendi. Yapılan ilanata 
gore maskelenme tam saat 
sekizde atılan top üzerine 
Naldöken fabrikası ve Uya· 
nık vapurunun düdükleri ve 
kilse çanının ötmesi ile baş
ladı. Bu düdük ve çan sesi 
ile beraber herkes alektrik 
ve gaz lambalarını söndüre
rek uçacak uçakları seyir 
için kapı ve pençerelere 
çıktılar. 

İzmir tarafmdan uçan bir 
tayyare Karşıyaka üstünde 
cevelan yaptıktan sonra ikin
ci cevelanda, vapur iskclc-
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Italyan-Alman 
Arasında noel ağacı 

kavgası 
Belgrad (Özel) Romadan 

telofon: 
İtalyan hükumetinin Noel 

münasibetile Noel ağacı m~ 
rasimini mennetmesi ve bu 
merasim bilzünden ihtiyar 
olnnan masrafları intaç eden 
oyuncak ve emsali ıeylerin 
sablmaımı lfasak etmesi, 
bahusus bu tedbıre papanın 
da iıtirat etmesi Alman ga
zetelerlle İtalyan matbuab 
arasında mllhim bir müna • 
kaıa açmııtır. 

ltalyanlar haliharbta Glduk
laruadan bahisle papanın bu 
mtı.adesiJe bu dini merasimi 

sinin üstüne bir bomba atb. 
Ve bu bomba hedefe pek 
güzel isabet etti. ikinci bom
ba tersaneye atılmıştı. Oçiln-
cü bomba tersane karşısın
da yatan Uyanık Mayın ge
misine isabetli bir surette 
fırlatılmıştır. 

Bu tayyare üçüncü devrini 
yaparken son bombasını 
Karşıyaka istasyonile Kato
lik kilisesine fırlattı. 

Heyeti umumiye itibarile 
uçağın taarruzu pek isabetli 
olmuştur. Halkımız da ltık 
söndürmek ve maskelemek 
hususunda büyük itina göı
termiştir. Bu muvaffakiyetli 
taarruzdan dolayı tayyareci
mizi tebrik ederiz. 

8 [•l [•] 

Habeş kilsele
rinde nasıl dua 

edildi? 
Belgrad (Özel) - Adis· 

Ababadan telgraf: 
Noel yortusu münasibetile 

kils el erde bir hafta müddetle 
Negusun hayatı, Habeş ulu· 
sunun istiklili ve cebheler
deki askerinlmüzaffer olması 
için dua edilmesi hakkında 
Papaslara verilen emrin 
müddeti din bitti. 

-~.....,..,._""~ 

terkettiklerinden bahiaecler-
ken Alman razeteleri ne pa
panın dinin bir adetinin or
tadan kaldırılmasına mtıAda 
etmesini tenkid atmektedir
ler. 

[•l 

Radyo ve Telgraf Hulisalan .... 
Habeş imparatoru son dört gün içinde kazandıkları zafer· 

den dolayı Habeş kumandanlarını tebrik etmiştir. Yakın 
olan kat'i zaferden emin olduğnnu bildirmiştir. . 

§ Şiddetli yağmurlar şimal cephesindeki Habeş ve ltal
yan hareketlerini güçleştirmiştir. Muharebelerin ardı ke
silmemiştir. 

§ İngiliz hükumeti Japonya ile anlaşırsa Japonyanın Çin
de Rkonomik mandaterliğini tanıyacaktır. 

§ Mısır hükumeti Dagaburda bombardıman Mısır seyyar 
hastanesinden dolayı ltalyayı protesto etmıştir. 

§ Arsıulusal kızılhaç murahhasları İsveç hastanesinin 
bombardıman edildiği yere kadar gitmiş ve Cenevreye 
verilecek raporunu hazırlamıştır. 

§ İtalyanlar harb meydanındaki Mısır hastahanelerinin 
ikincisinide bombardıman etmişlerdir. Bu hastahane diğer· 
lerinden yeni kilometre uzakta idi. 

§ Mısır Kızılay başkanı ve kral Fuadın kain biraderi prens 
Davud Harrardan çektiği telgrafla Mısır hastahanesinin ikin
ci defa 2 kanunsanide bombardıman ettiğini ve zayiat ol
madığını bildirmiştir. 

§ Bali lbayi kuuvetleri Gerellide bulunan bir İtalyan ko· 
lile çarpışmış ve birçok İtalyan öldürmüştür. 

§ General Garasyano Harrara yapılan taarruzun sökemi
yeceğini anlamış ve taarzuz cebhesini değiştirmiştir. 

§ General Garasyano Harrar cebhesine dönmüş ve Ha
beş kuvvetleri elindeki İtalyan mab olan Bali ve Siramunun 
kurtarılmasına koşmuştur. 

§ Sulh muahedelerinin yeniden tetkiki cereyanı lngıltere
de kuvvdlendi. Bu tedkik ile İngiliz - Fransız -Alman doat
lugu vucud bulacaktır. 

§ Ak denizde tehlike belirirse Fransa bütün filosunu Ak
denizde seferberliğe hasredecektir. 

§ Habeşler Adua ve Addi-Abbi yolunda ilerliyorlar. 
§ Ay tutulması Habeşistada ve Habeş-ltalyan muharebe 

meydanında yaptığı teysiri yarınki nushamnda yazacağız. 
§ lngiltere yeni bir sulh konferansına lüzum görüyor. Bu 

lüzumu bu ayın yirmisinde ortaya sürmesi muhtemeldir. 
§ İngilizlerle Rusların Uzak şark meselesinde olduğu gibi 

ambargo meselesinde de beraber hareket edecekleri anla
şılıyor. 

§ Sulh muahedelerinin Cenevrede yeniden tcdkiki mese
lesi kabul edilirse Almanyanm, Bulgaristanın, Avusturya ve 
Macaristanın da bağlı olan elleri çözülecek Almanyaya bazı 
müstemlekeler verilmesi meselesi de ortaya atılacakbr • 


