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lzmit,31 (Yarın)· 
·Bugün ıaat onda 
karar okunda. Mu
lıakeme •alona f eo
kalade kalabalıktı. 
lzmit lıakimlerinin 
vaditi karara göre, 
Arif Oruç Bey (1) 
aene (3) ay(15) gün 
hapse ve (2500) lira 
tazminata, (312) li· 
,a da alır cezayi nak· 
diye, Süleyman Tev
fik Bey iae (1) sene 
(16) gün hapse (220) 
lira cezayi nakdiye 
mahküm edildiler. 

Süleyman Tevfik 
Bey (200) lira ke· 
f aletle tahliye edildi. 

Arif Oruç Beyin 
talaliye talebi. kabul 
olunmadı. 

ERTUÖROL ŞEMSETTIN 

* lamıt, 31 (A.A.) - •vana. 

Gazeteıl baımuharrlrl Arif 
oruç Bey bir ıene üç ay 15 

160 haplı ye 312 Ura afırce
za, 2500 J:ra mane'ri tazmin•· 
ta; meı'ul müdür Siileyman 
teYfik Bey yatının altmıt be• 
ti pçmlf bulunması eıbabı 
muhaffefe addeclilmit olmak· 

Fran•ıZ kabinesi . d. ? 
!!!!: 

Beyannamesı ne ır • 
Cihan sulhunun ten~~ emriD:de 

h ··k" etlerle teşrıkı mesaı 
u um d·ı· be annamede bahse ı ıyor 

Y e meıl huıuıunu temine çalııa· 
Pariı, 30 - (A.A.) Kabin it stbl amelenin maddi ve 

beyannameılnl kat'ı surette ca _. ahvalini ııliha gay· 
B ede mane•• 

teıbit etmlıtlr. eyannam ret edecektir. 
Franıanın cihan ıulhunun Beyannamede biltçenin 
tenılkl emrinde bütün hOkd· ıGratle reye konularak ka• 
illetlerle teırikl meıal arzu bul edtlmetl huıuıunda ıuar 
ıunda Lı.lundufundan bah.. eclilmektecUr. ) M b' 

30 (A.A - e • 
edllm•ktedlr. Pariı, • k 

Franıa kr.ndl emnGae- uun mecUıtnde bugdn o ud· 
k b u kA t beyannameıin e 

llmetlnl dnı«nme ve un nan bil ume 
ah kla dhan ıulhunu tan• 

temin etmeie ç ıma FranuDID • • alaileJe) 
herab~' mllletlerl yekdlgerf. ( Deoamı a ıncı • 
De ) aklaıtırmak gayesinin 
teminine de çabpcakbr· Ma• 
arif 1iya1et1nde Franıa ser
Yet ve meYkl farkı olmaku• 
mn her çoculun tahıil dere
ce lerlnlD c\lmleıln• erlpbll• 

13 PAZAR rö06 
5. D. s. u. 

iftar 17,25 1 Sabah 7,12 
Yata 18,57 vi%e 12,27 
lmuk 5,30 lkındl 15 7 

la beraber bk .ene yedi ay 
on yedi sön haplı, 331 1lra 
alır cezaya, Muhter Mahir 480 
lnd maddeye teriikan Gç ay 
haplı 'e 50 Ura nakdi cezaya 
mabkdm edilmlıler ye diler 
maznunlar lbrabtm, berber 
lımail, hafıs Huaa'.m beraet• 
terine karar verllmlıtlr. 

Gazi Hz. 
1 

/zmirde tetkiklerin 
clevam buyuruyorla 

iz.mir, 31 (-Yarın) -
Gazi Hz.. bapn öf/eye lıa· 
Jar iıtiralaat buyurmuılar, 
ôıleJen •onra, Ziraat o• 
lı Banlıalarını, Ticaret otla· 
aını ııumiıler, Tiearet oda• 
•ınJan mulaual ma:umat 
almıılarJır. 

Dün Gazi Hz.. otomo· 
bitlerine binerlerken yan· 
/arına, ayafı •akat bir 
ihtiyar ıoltulmuı, haz.ı te· 
menniler J• hulunmuıtur. 

Gazi Hz.. , kendiaini, 
aldluı il• llinl•miıler, •on· 
ra; nez.dl•rin• Jaoet buyu· 
raca'1arını •i>ylemiılerJir. 

Gasi il•. n• refakat 
eJ•n mlil.ıtiılere flerilecelc 
malUmat, rnml Jeuairc• 
ihzar edilmektedir. 

Menemen 31 (Yarın) 
anıharp heyetinin kara· 

iUD tefhhnl nzerlne haıta. 

afırlaıan ıeyh Eıat re· 
c• yefat etmtıUr. Eıal ölilr· 
ba yanında bulunan haıta 
llakK&J• •aldillilmG lttanbul· 
Mili aileme bildiriniz. bana 
Juka okusunlar, cnlara 
ojlumu emanet bırakıyorum,, 
..... tfr. 

Eeadın üaerlnde altın ve 
kıJıt paralar zuhur etmfıtlr. 

re..azeal buıtn defnedilecek· 

• 
Ollu Ali, l>altaıının cenaze• 

ilncle bulunmak (izere Muıta• 
t. Pa,.ya bir mektup yaZllllf, 
mGeaade lıtemlfllr. 

• 
Kararlar tasdik 

edilmek üzere Baş 
vekalete verildi 

DiYanıbarbla, Menemende 
YeNlll kararlar, taaclik edil· 
mek Gzere Milli mtıdafaa Te
k&leUne oradan da BaıTekl· 
a- s6nclertlmi1Ur. Y arm (bu· 
.... ) Mechee teTkl, pazartesi 
lçtlmaında MecUıte m6zake· 
reıf: kuTYetle muhtemeldir. 

lf 
Ankara, 31 (Yaran) Menemen 

lzmirde 
haracatçılar mühim 
bir içtima yaptılar 

lzmtr, 31 (Yarın}- Tica· 
ret odasından ihracat tacir· 
)eri toplanmıılardır. 

T6ccarlar, ihtiyaçları lh· 
racatın tezayüdft çareleri 
hakkındaki flkirlerlnl ıöy· 

Jemlılerdlr. 
Bundan ıonra oda ıa?o· 

nunda milli vapurcular, 
nakllyectler 1 çtima etmiı· 

ltrdlr. 
lzmtr ihracatçıları lhra· 

catın bir an eTvel tezyidi 
IGzumunu ileri ıürmekte

dirler. 

Maaş 
Umumi maaşın da

fıblmasına bugün baş· 
Ianacakbr. 

ır . ., 
Menemen, 31 (A.A.) -

Menemene ıe ldiil günden• 
beri rahallız bulunan Ye 
ukeri revirinde tedaYI al· 
tında bulundurulan Şe7h 

Eıat, ıon hafta içinde batla 
bntün haıtalanmıı, yapdan 
teda vlye raf men dlln ıaat 
16 da Yefat etmlıtlr. 

ldam maznunlarından 
Göricelt Muıtaf a AptGlke
rim de ka'p haıtalıfından, 

yapılan tedaYIJe rafmen ve· 
fal etmltUr. J 

Divanıharbi taraftndan--...... 
rl len kararın bug6n taaclik 
ve akabinde infaz edilmeılne 

lhtlmal yermek dotN- •lfıbr 
Fılhaktka DIYıQtft ll]9ı 

mazbataıı AakaraJlt ıp;lf't 
Ye Bqvekllete ~• d •'I • • 
Baı,·eklletten ~ -si• 
rllmit delildir. llrktt 'D 

meclise ıönderllmıılPM ""I 
halledllmeıl lbım ..... · 9;t 
hım bir nokta _...... 
nökta da ıudur : 

Heyeti Tekile, cllY .. lıube 
alt yezalfl teablt •lw 93 
tarihli kararnamep .... ita• 
reket edilecellnl kanı .ıt-• 
almııtır. · 

93 Tarihli w.....-aa 
335 tarihli. ze1ll iM Mıı s•·rp 
hilkumlerlnln rtıllll ...-rı 
( Deuamı 3 anett ad"Je J _ 

, .................................... , 
Dün Gazi Hazretlerinin lzmi.rtıe 
irat buyurdukları Nutukla.rı 

üçüncü sahifemizdedir. 
.ı-.... llliııı .. 

Felaket felaket üzerıne 

lzmir sular albnda 
Belediye ne yapıyor? · Bu bt1ar 

gaflet, bu kadar lakaydl , 
hem ayıptır hem de günaL •••• 

lzmlr 31 - Bir kaç aiin· ujnyaa Ye timdir• ..... , 
denberl ııddetlf 7afan J'•i· J&pılamıyan bası •n ... ~ 
murlardan ıehrlmlzln mubte· neler, aksam ,.l""!f•P" 
lif mahallertndelct llfımlar• ııddeUne tahammll .,._. 
dan btr kıamı tekrar patla- 7erek inhidam ....... ıa.-.. 
mıı ye ıular dlf&rıya fırla· Belediye, J•lm ...... 
mııtır. Geçen defa Yukua delini Clerhal naara .... _. 
gelen ıeylip dolayıılle haıara (Dnamı •on Wa .. '8J m 

c::z: 

, - Aman Jiılerinis ne ltaJa• ldfla, milropla .•• Tqıli~•'i 
fırlıo•ı ııihi ayılı/amalı lüz.ırn 
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Sinemacılar 
Dillat 
Ceza var 
s·nemacıJarın yangına kaJ">o 

ıı naul tertibat aldıklan bir 
kaç gündenberi müfelti§lerce 
teftiş edilmekte ldı. Bu tefti~ 
el'an bitmemiıtlr. Yangına ait 
tertibat almıyan sinemacılar 

cezalandınJacaklardır. 

Ticarer edasında: 
Ticaret of isi idare 

konıitesi 
HarlcJ ticaret ofisi idare 

komitesi dün Mithat Beyin 
riyasetinde toplanmı§hr. Bu 
içtimada tiftik lhracabmızın 

artma11 çareleri ve fındıkları· 
mızın standalizaıyonu görüıül· 

m6flb. 

Encümenler faaliyette 
ncarel c;daıının senelik 

kongrednl seçen per§enbe 
gt\nO utettiğinl yaZJmfbk. 
Jntlhap o'uı:ıan her üç encümer 
faaii,..tlerlDe devam etmekte
cHr&e... 

D6a l.lıkçılar ~119 ıanayl 

tcdrillab encfimenlcrt toplan· 
m.,I....d.\ 

'Şuı.tıe 4 6ncü çar,anba 
gimi M lae,..etl umumiye top· 
lanank senelik kongreılne de· 
'a m edilecektir. 

JC.-pe9iııln bu - celsesinde 
ra.port6r Hakkı Nezihi Bey 
taralmıdaa hazırlanan ve ge
ltendtll tarafından bazı kı

sımlan tadil edilen •ıhracat 

mallanmızm lnymetlendiril· 
meal n kıymetlerinin muha· 
fazaa ledbl.lerf,. hakkındaki 
rapcw .konacaktır. Birçok 
mflımwp!an yol açacak o
lan ba l'aporun baılıca fasıl· 

lan ,...ımdın 
1 -Bir aaırdan beri hemen 

ayal lelJLlrler Cizerlne duru· 
yorua. 

2 - ihracat mallanmızı 
laD•• tanız. 

3 - Ltibaal Taziyet ve 
1erattL 

4 - Tafılı nerede bao!ar, 
kimler tarafından ve niçin 
yapıı.. 

5 - Nakliye tarifeleri, 
e - Standatlzaııyon. 

• 7 - llallanmısı Avrupa· 
ya ktınf• ye naili ıatarlar. 

1'-.renin lklnd celıe· 

ıtnlD t.e,ecanh olacalı aıı· 
kirdir. 

H. llealld Bef rAporunu 
bfuat okaro.cak ve anlata· 
c.ak~. -·-
BeJiiJeıle : 
Belediye bütçesi 
Defecll1eııin beı aylık büt

çelt tilu Ankaradan gelme· 
JllifÜ'. llcmurfne bu aylık 
•••M lllretile verilecektir. 
Be~ alt 931 bGtçealde 
altı ... ,.. l6ra olarak teıblt 
eddndlHr. 
Gazi Hze nin resimleri 

· &ud Hasretleri Ltanbula 
tepll etUklst uman • Şehir 
MecIW ... ele &lyaret etmı,. 
lenll. a. slyaretlerlae ait ola11 
f ot.... $ehir mechabae talik 
ed1w1 '•· 

,Seyrisefer tevsi edilecek 
Birkaç ctındenberi MUlkiye 

rnwctt.ft1erl Seyriaef'ereı att tet· 
kfkal ite me~gul old .. klanm 
yazımıtık. MüfclUtl•r bir ra· 
por?a. Seyr!!eferin dal-ıa ı:"ya.de 
teva!i l~zım ge!d!~tnl bildir
mltlıtrdlr. 

raceiii&7= 

Seyahat 
Yüksel< ticaret 

talebesi dün 
Atina'ya gitti 

Hukuk talebelerinin Ati· 
naya seyahatlerinden ıcnra 

Ticaret Mektebinin yüksek 
kmm talebelerininde Atınaya 
gidece:deri göylcniyordu. Bu 
teıebbüıı kuvvetten file çıka
rak dün AH tfcaret değil 
yük,.ek ticaret mektebi tale· 
heleri Atinaya müteveccihen 
hareket etmfılerdir. Talebenin 
milctan 25 kadardır. Bir haf· 
ta kadar orada kaldıktan 
ıonra tekrar ıehr;mize av· 
det edeceklerdir. 

T.Kamil B. 
Ankaradan henüz 

gelmedi 
Muhtelit Mübadele Cemi

yeti Türk Heyeti murahha· 
ıa.M reisl Tevfik Kamil Beyin 
Ankara.dan a vdetl hakkında 
çıkan pylalar uı1sızdır. T ~v· 
fik Kamil Beyin Ankaradan 
daha nekadar müddet kala· 
cakları malum olmamakla 
beraber, beı gün ks.dar daha. 
kalacakları ıöyienmektecl.ir. 

Müba~e:ede 
Mübadele işleri 
A~bncı tali komlı;yonu 

tle Gömü:cünec!eki tali ko· 
misyon mesaileri hakkında 
yapılan mukayesell tetkikata, 
İslanbul Ta.11 komisyonunun 
rum~ ara verdiği etabli veıi· 

kan mıktan Gümü"cüne Türk· 
lerine verileı.ı vesikalardan 
çoktur. 

Son Türk • Yunan tulafını 
tatbik için çalııs.n mübadele 
kom·ayunu meıaialni alb aya 
kadar hl~lrecektir. l§leri ıflıün· 

.:emede kalan Gömü"cünne komi& 
yununa tebligat yapılmııtır. 

··-
Cemiyetlerde: 
Esnaf cemiyetle!"i 

federe edilecek 
Eınaf cemiyetleri mura· 

kabe büroıu tarafından eınar 
cemf yetlerinin federe edilmeııl 
lüzumuna ye yapı matı icap 
eden ulahata müteallik olan 
raporun yazılmnsfna devam 
olunmaktadır. Rapor b11 hafta 
içinde iktisat veklletlne gön
dertlecekUr. ··-

lktısadi ha~erier: 
Tif tiklerimizi 
görecekler 

Bratf ort t!cart oduJDa men· 
ıup b~zı tüccarlann tiftik l•tlh· 
sal ma hallerimizi dolaımak ve 
tiftik müılahsıllarımızla görüı· 
mek lıleclikler!nl YI' zmııtık. 
Bu Uiccar larm bir ticari mfime
Hi!lmlz vuılaılyle lktısat ve
klleUne vaki o!an mClracaatlan 
tetklk edıJmektedir. 

Kap'ta bizden çok ufuk 
fsUhaa I eden fngll:zlerfn bu 
aıüracaab dtkka.te p.yandır. 

••• 

Borsada --Bort;a haberleri 
Dün l craad lngiliz 1030, 

Do!ir 2J2 20 Frnn~ z frangı 167, 
A!tm 913 kuru,a satı'.m flır. 

ı 

\ ._.. ...... 
YARIN _--= & '· Şubat 

e ... 

Anlaşıldı 
Amma 
Çok geç 
Bundan yedi ay evvel Posta 

umum müdüriyetinden İstanbul 
bat müdürlügüne bir tamim 
göndemıi§ti. Bu tamim de Tür· 
kiyeden İtalyaya gönderile· 
cek paketlerden 240 kuruı 

ücret alınması bildiriliyordu. 
Ancak tamim teksir edilirken 
240 yerine yanlıılıkla 200 ku
ruı yazılmıtbr. Ve tam yedi ay 
paketlerden 200 kurue ücret 
alınmııtır. Ahiren anla~ılan 
bu mesele hakkında tetkik'\tta 
yapılmaktad.r. Zararın mik· 
tan tesbit edilerek alaka.dar· 
lar hakkında kanuni takibata 
bnı' aı:.ılacaktır. 

İnhisarlar~a 
Barut inhisarındaki 

mesele 
Ankaradan ıehrfmfze gön· 

derilen Barut inhisan irtişa 
meselesi evrakı V i laya t ı 
,arkiye adliye m ü f et t 1 f i 
Nazım 8. evvelce İstanbul 
yedinci müııtantikl iken bu 
meııele hakkında tahkikata 

baılamııtı. 
7 inci müstantanUk Rıfat 

B., ıiaıdi enak uzerlnde tah· 
klkat yapmaktadır. 

Bu mese!e hakkında müd· 
deiumumiliğin mutaleası alı
nacak Ye makamı iddiada bir 
kaç güne kadar evrakı tetkik 
edilerek kararname tanz·m 
edilecektir. Sonra takibat }'1l· 

pılmasına müsaade edilen 4 m< 
murun muhakemesine baı•ana· 
caktır. .... 
Posta~a --Damga resmi 

alınmıyacak 
Poıta müdirlyetlnln son 

karan üzerine belediye telgra· 
fı ve taahhütü mektup mak· 
buıdanndan damga reıml alın· 
mıyacaktır. 

Renkli etiket 
yapışbrılacak 

Posta ıdarebane1l badema 
posta paket ve çantalarına 

renkli etiketler yapıftırmaya 

karar vermtıUr. Bu etiketlerin 
renklerinden henüz açılmayan 
paketler dahiliade ne olduğu 

anlaıılacaktır. 
Faraza ilzerlnde kırmızı 

etiket yapııtınlmıı paketin 
mektup, Y efil etiket yap11tırıl
mıı paketin de kolJ olduiu 
kolayca tayin edilebilecektir. --
Befterdarlıkta ------

Fener meydanı 
kimin? 

' 

Defterdarlıtın 9 bin liraya 
bir ruma ıattaiı Ha'iç Feneri 
meydanını Fener balkın teferrü
cClne alt oldufunu iddia ederek 
belediyeye muracaat etmlı'er 
ve Belediye Defterdarlık aley· 
hine bir dava açmıftır. Ge
çenlerde mahkeme heyeti bu 
meydanın balkın tef errücüne 
alt oldufu hakkında eıkt sa· 
kinlerin ,ebadetlnl dinlemiı 

ve bu defa da mukabil bazı 
ıahitler göıterllmfıtir. 

Hey'et tekrar Fener mey· 
danında mukabil ıabilleri bu 
hafta içinde dinllyecekUr. 

Fransız kabinesi 

Beyannamesi nedir? lmm~:n~] 
1 

Vatan mevzuu 
önünde fırkalar Cihan sulhunun tensik emrinde 

hükiimetlerle teşriki mesai 
beyannamede bahsediliyor 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 
zime ve teııkilata raptetmeğe 

çalıımak arzusunda olduğu 

d"ğer milletlerle anla§tıktan 

sonra teı!ihatmı makul ve 
adilane hır surette tahdide 
çalııncağı, emniyet ve sela
metini kiıfil olan milli mü::!a
faa siya::etinl takipte devam 
edeceği mem!ekete e\·ladının, 
ııervet farkı gözetllmekd~in bü· 
tün tahsil dere.:elerinden geç· 
mesini temin mescleıılle metgul 
olcbağı ve i§çtlerm içinde bu· 
lundukları mac!di ve manevi 
hayat ıart'arını eyi~cıtlrmeğe 

ça·ı§acağı kaydedı:m:ıur. 

Bu beyannamede, bütçe
nin mütevazin bir halde süratle 
kabulü ve tudiki hususunda 
ısrar göstermekte, hükume
tin milli cihazlanma p!anı 

hakkındaki müzakereleri 
bir an ev-vel bitirmek, 
istihsal iı!erinde ziraat erba· 
hını himaye etmek, ç:ftçllere 
gayretlerinin ehemm ·yell!e 
mütenasip kazançlar temin 
eylemek, kollektif teıkilatın 
daha mük!mmel bir hale 
geUrılmeııine matuf te§ehbüs· 
1 re yardım etmek ve avru· 
panın yeni teıki!ata kavuıma· 
smı temin için Cenevre'de 
ııs.rfedilen mesaiye gayet ya· 
kından tıtirak etmek (tatedi~i 
taarih olunmuıtur. 

Hükumet bu beyanname
sinde amali idealiıt ve mem· 
leketl imara matuf progra· 
mının fırka mficadeleleri ha· 
ricinde ve fevkinde tatbik hu· 
ruıunda Meb'uıan meclillnl 
hükumele yardım etmeğe da· 
vet etmlıtlr. 

Beyannamenin barict e.iya· 
setten bahseden kısmında 
Franıanm ıulhperver!ik has· 
leUne uyiun o'an, milli lra· 
denin hür ve ııarlh bir teza· 
bürüne de' alet ettiği parll· 
mentonun on ıenedenberi 
f aıılasız surette tasvibine maz 
har olmaılle biltO.ıı dünya 
karımnda teeyy6t eden 

harici ılyaaetfne ve ıulh fik
rine ballı o!duğu beyan e
dilmiıt ·r. 

Beyannamenin ıon fıkra· 
ralarında deniliyor ki, büku· 
met m"vcut muahedelere ri· 

ayet ıöıteren bütün büka· 
metlerle ıı.mf mi bir it Uraki 
meıal dairesinde cihan ıul· 
hunun tanzimine muntazaman 
ve büyük bir aabur vo ıay• 
retle çahtacakbr. 

Hükumet, uıllletler arasında 
'lir yakınlaıma vücude geUrmeL 
iıi.ıe kendi emniyet ve ıeli.metl 
kaypıunu asll ihmal etmeksi
zin ve dost milletlerle evvelce 
teıf ı edllmff olan rabıta lan 
unutmakıızın devam edecektir. 
Hükümet, Avrupadalı.i kuvvet· 
lerln tanzim ve tenkisini te. 
min ıayeıinl günden geoit 
ve miifterek mesainin mu vaf· 
f aktyeU için eUnden ge!dfil 
kadar çalııacaktır. 

Eaaaen bu teıebbfisün deva
mını A Tnıpa blrlifl tetkik ko-

misyonunun llk ktıra!'1arını tatbik 
ettirmek ıureUle temine çabı· 
mak vazlfeılnl bizzat Fra-.ıa· 
nın mOmeııslll deruhte etmtf
tir. Hüku~et, bu suretle Fran
sanın mukadderahnn. mlili 
müdafaasının lcabattle tamame=ı 

yeni emniyet ve selamet te· 
minatile beraber geniı ve yük· 
sek bir manevi nüfuzun tevlit 
edeceği sarsılmaz bir kuvvet 
temini vazifeslle mükellef bu
lunduğunu daima müdrik ola· 
caktır. 

Parls, 30 (A.A.) -· Hü· 
kumet beyannamesinin milli 
müdafaaya, içtimai 11lahata, 
mektep tahsiline ait olan kı
sımları col cenah meb'uıla
nndnn b!r çoğu ile merkez ve 
sağ cenah azaııı tarafından 
tiddetli alkışlarla kar~ılan· 

mıfır. 

Hükumet, istizah tak:-trle· 
rinl derhal müzakere edi!me· 
ıi tek1ifinl kabul ettiğinden 
M. Cashin künüye çıkmıf, 
amele ücretlerinde yapılan 

tenz:iatı p:otesto etmtı Fran· 
sa' daki fıs!z.lcrin lıükümetç: 
neıred:len miktardan çok 
foz~a o!duğu'lu ıöylemtı ve 
Sovyet idaresi usulünü met
etm:§Ur. M. Caıhin, bu beya· 
nalla. bulunduğu sırac!a mQ.
zakcre çafonu he-men hemen 
tamamile boıalmıt bulunu· 
yordu. 

Kadınlara taar
ruz edenler 

Sultan Ahmette o uran Hafıza H. 
'le kardeşi Bedr'ye H nım, parkta ge
ıeclerkrn, Ha3 dar, Fethi ve Asaf l11fm
I rinde Uç şahıın taarı uz ve sarkıntı
ııt:ına n aruı kalmııtardır • 

SarJuntılıfı d ytga kadar iler
leten bu ademJarın etlerinden kurtu
lama) acaklarını antıy:ın iki kard t 
ıibayet pol'se mllracaet ederek bunları 

; akal t :rı1Jard1r. 
f olls, haklarında ta hkllı:at yap

maktadır. 

Büyük sebepl 
Tophanede oturan hamal Hadi ile 

hamal ı\ ehme: kıı' vede ı;ıın.'alycde 
oturmak y:lzllndeo ka'·ga etmıııer n 
blrlblrlerinl yaralamışlardır. 

K•zGlar 
Şoför Nasuhinin ldares'ndeld 1970 

ı:umı:r~lı o'oıı:obll Tophanede Ali i&· 
minde bir kaEaba çarpa ak yaratamııtır. 

Tophanede oturan furaa amele
sinden Durm:ııa 502 numaralı tram· 
vay çarparak ya; alan:ııtır. 

---'"'"'•""~ ......... ---· 
2Casus 

Tutulduğu yalanmış 
Şehrimtzde 2 caauı teY• 

kif edild1flne dair bir ıayta 
çıkmııtı. Hatta b·r çok ıazr 
telerde de bu huıuata ha· 
herler yaz:ılmııtı. Bu mesele 
\\zerine Poliı m6dürlyeUDclen 
t~hklkat yaptık. Madürlyete 
casusluk bakkmda vaki olan lh· 
bar üzerine blrlnd ıube birhıcl 
k:sım .. arafından 2 kltlnhı 
malCımabna 111Clracaat eclilmlt 
ve aerbeat bırakılmııbr· Po
li..çe yapalaD tahkikat netle .. 
ıinde bu lhbann a.ı- oWu

fu anlaıılmıfbr· 

Facia 
Yananlar tesit ediliyor 

Nevyork, 30 (A.A.)- D1in 
akoamkt mG1amereden ıonra 
• Şqua.re Mincoln" l!yf\tl'OIUDU 

la.lırlp etmiı olan 7anaında 

birç.,k ktıtlerta telef olmuı ol• 
maıından en~,e edilmektedir. 
Birçok ltf0:uye cf radı alır ıı.ı• 

rette ynralanmıı gazete foto
ğı af çılarır.dr. n Lir kaçı da 7a .. 
nıU:ır içinde kalmııtır. 

laubdat ve saltanat idaresi 
yıkılıncaya kadar vatan, padi· 
oahların malikanesi sayılırdı. 
Onlar memleketi bir çiftlik 
gibi idare etmekte ve milleti 
u çiftliğin haıı bendeler! telakki 
~tmekte tabii bir hak görürlerdi. 

Me~rutiyetin ilanı istibdada 
nfhayet verdi. Fakat bıı z hnl· 
yete b ·r türlü nihayet veremedi. 
Bu defa da fırkalar bu ha!etl 
rublyenin varisi oldular. Onlar 
fırkalarını memleketin sah:bı, 
milleti birer esir ve memle
keti de bir malikane addetU· 
ler. ittihatçılardan da bu su· 
retle müıteklyiz. Hürriyet ve 
itilafçılar, İttihatçılara rahmet 
okuttular. Fırkacılık ve met" 
rutiyet devrindeki hayat mızı 
tetkik edenler burada devamlı 
bir fırka mücadelesine ıahlt 
olurlar. Balkan harbinde dey· 
leli berbadüperiıan eden btr 
fırkacılık. Bu mücadelenin tid
dcti e fırkacılık namına duy• 
duğumuz heyecanlar, burada 
tek~arına hacet kalmıyacak 
kadar bariz ve cümlemize 
malumdur. 

* 
B'zfm idaa!imh:e göre fır• 

ka'ar, vatani hayalimizde 
ra~attıfımız zlrvel medt:ni• 
yete ve ıahikal kemale ulaı· 
tıracak birer teşekküldür, 
birer gaye ve prensip te§ek· 
külleri. Fırkaların muvaffak 
o'maaanı, fırkaların prenı!p

lertne ve prc-ğramlarına sadık 
ol1Lrak hedefe varabilmelerini 
hep vatan n menf aaU için 
arzu eder ve onun için bu 
muvaff aklyete yardımcı olu-
ruz. 

Bizce asli olan vatandır. 
Şu veya bu fırkanın muvaffa• 
kıyeU vatanın menafii!ll er:ine 
uygun ıeJmediii takdirde na· 
zarlarımızda o fırka bize çok 
yabanc~ ve çok uzaktır. Onun 
için bizim ıa;nimi ve vatanper• 
verane arzu ve kanaatleri· 
miz ıu nuktalarda toplanıyor: 1 

Fırkalarımız kendi varlık· 
)arını idame ettirmek ve mev· 
cudiyetlerlnl halka arzu ettir
mek için vatana son derece 
müfit olmaları lazımdır. 

Onlar bilmelidir ki vatan 
müıtehak oldu4u mertebcl te
rakki ve ltlbara, millet refah 
ve huzura kavuımadıkça biz 
memleket kayguıundan lıiıle· 

r.mizi kurtararak fırka!ara 
tevcih edemey:z. 

* Halbuki görüyoruz kJ bil• 
tün tel-\ı ve mesaimi& fıı ka• 
lı-.nn yapmaımda, pay:dar 
olmasında ve mey!di ikbalde 
olıPaaı ncktaı:.nda tekaıüf 
ediyor. 

FırkalanmıNn iktidar me•· 
künde kalması, idare dizgini nl 
e'lnde tu3nuı için ıarfettfği· 

mfz heyecan ve ıly öz vatao 
için sarfa mecbur olduiumus 
mesaiden herhalde dah• 
çoktur. Sözün hullıası ıudur: 

Biz memleketimizi meseli : 
l.vlçre lfbl, lıTcç gibi yok• 
selmtı ideal memleketler aya• 
randa g6rmek lattyoruz. 
Bizi hadde götllrebllecek yol 
fırka mücadeleıi Ye fırkacılık 
;ı.1ui defJlcdr 

V atar:.ı bu yükaek1ıkt• 
aörmek için her ıeyden evvel 
ve yalnız memleket lcayguıı. 
le Yf! vatan o.ıkıle çahımals 
ve çıpınmalıyız. 

* :(: ... 
Vatan l1er me\i zuun 

krn..:~uir. 

Cevat R:fat 

fe-. 



YARIN 

IDAMKARARI Borçlar 
(Baı taralı blrittd aalilledil} 
temyfz divani tarfıddan tattlilk 

1 edilmt!il ıaz\Jnruısu &ıııirdit. 
1 Ancak bu .,.sfyet karıııında 
Heyeti veld ne yapllcak? 

93 tnthll kararbamentn 
335 tarıh 1 zeıyUrıe gö e hare· 
ket ed re mazbatayı evveli 
askeri temyz divanına tö:ıder· 
meıl lazımdır. 

Bu Uıkdlhle oradlı liOkllm· 
lerln te.ki1h, ıorita Meclliln 
Adliye encümenfrı;, verilmeı1; 
oratlan umumi heyete ııe'\·ke· 
clilmeı:i b"r kaç. wün müddetin 
aeçmeılne lüzum gösterecek 
elemektir. 

Akıl takdirde Vekfller be-
7et19!9 tarihli kararnamenin 
335 tarihli zeyllnin nazan 
dikkate ahnmaR hakkında 
reni bir ka-rar ittihaz- ed~k 

(Ye divanıharp mazbataıını 
1 Menemen 31 (".A) - Di· 

19.m hı rbi örfi mahkemeli bu· 
dn aaal 14 te Muıtara P&ıa· 
rD•tr rf ya~!hde top1kıutrak; 
1f<faalıanıd bhttıanlwr IUJyiln· 
den bakkal Haaan uıta ile Es
lldtehtrden tatar m•nlf aturacı 
IAbclurrtlhtnan ve Hacı Hamit 
'•e ha2ıt e b.ıecl Yakubun •• 
f lzmırde amelelik eden aılen 
ıBulpııtatanh Muata!a oilu 
l.naaı11 munkeare etmf tlfr.Ne 
~e: 

1 - Eıltlf!ll!Mllel" Bdkıll· 
da ı.hlhRlr efttlkı araıınt!k 
dal• INttı mdnunflınn Bulun: 
dufw anlaıtlClıfltıdaıı tiuıılkr 
Laidntachr da d~ talilükattn 
•çılina~ • evrafntt mn\fallio 
Ulcltfe ladell ırUl'dd'efumaiblf ttıt
l"afındaa lieyan edtıadf' Yfl 

bJfiyet he1etçe kabul edllt.
ıel. maznunlar• tefhllll< edil-

ir. 
2 - MOdde!umumil~ 

l'eraeu istenilen Haıan uıta 
-.ıc11 tarllonnı· lnkfıafı hu· 
-.unda f aallyel gö!!tcren et-· 
...... temaı etmol ve bıa 
•tliaı vaııtaaile frliba ,elM'r 
~ ıneddtbf ~il cfden 
~71 &i#ın ~ .. ~t 
on ~ .. mfiMial\~ &utbn•~ 
c· 0 fflll1tlb k~ 11tatllıdiflld 
f117 llt~tn.adlt\ttini' tıe~ Bir 
'•dtf ı\~ 

t - ftrii\ril' vij thrt: 
t.ııtl\ ik lliim...aa ftyut le'fier 
;• • 111-.ıfr te~dhtt4 ~il· 
utttıf ft ~~ fıit\i~ n'll· 

~- ~-· -tp-n Dttilili 
....... laifııi'tk f4'Vk1'11b1! rtlititti 
d6)tft. ~ tdtinY ofa· 
"•k efklra tehyiç edici ıSt!e'f' 
İrfecien amele rduıtafa otlu 
'lllatll de mGcldelumumbJİl 

t ·~ • eo1 •eçlid'e GJ eene 6apte 
lraa i'aa etnii'itlt. 

ana maliafrem• yOktu .. .. 
lttınelbeD 31 (AA.) - Meor 

"eıaa.n 'Nkayll fko. allle al• 
~ olup beıa.ı edealer· 

e1a ıa.,ııı dlil!r; mııttual• 
lı-arltnacla DI••h..,.._ •• 
tile" hl!Aawar .-... m•• 
" 11•lua lraptth'an~cle teflallll 
~dllrnı1Ur. Hilktıml• 86'6il 
Mıu;.. Mecll.i•tır tlddiliılli.ı.b 
ıo ...-.K-
• .-,N~z cl1~ •mtt 
ded Ml!eft'A t&licll cfdWe~ 
M.-~ h' ~ Btte ad 
ltüllP.'«Mit ~u,d t•ti ~ 
t••V!&' e'tllt~i!He l'nlrzar eal· 
~-r. f'lıtl~ldtae ıfüirifa &f ec· 
••• 1\-trnı'aı y61lt\ı1. ~ oW 

mezbata adliye encGınenlhde 
tetkik ed ·]ecek ve bu tetkik 
s·r iki gün fçinde biterse 
mazbata Meclisin pazarleıi 

içtlmaında okunacaktır. Fa· 
kat uzak bir ihtimal ile 
Mec1ilin bügüıı öğleden ıon· 
ra müstacel bir içtima a ça· 
ğırıJma11 da lmkinıız değil· ' 
dir. 

Yeni tevkif edilenler 
Düzcede tevk~f edilen mGr

tecllerden üçO ve Çekme
cede yakalanan bir ki~• dün 
ıehrtmizden Menemene ıev• 

kedllmfttf r. Bunlann almleı1, 
Hafız- Nlyaz1, Hacı Vahit 
ve lbrahlm llerdefl A11 dli. 
Dördllncibü• Çekmecede ya• 
kaJI ele 'Veren bademe! Mell
metUr .. 

KaraTtebliğ.ediltl. 

Hüseyin Hüsnü B. dün 
izaff af verdi 

Ankara, 31 (:Yarın) -Maliye 
müıte:arı Ali Rıza 8. dbyu· 
nuumumtye borçlarında tenj 

zf lt yaptlabf eceftne dair, 
Himmet zade Hüseyin Hüınü 
8. ln lzahabnı dinlemlıllr. 

Bu nokta! nazar mali1• 
veklletlnde tetkik edilecektir. 

Raşit R1za temsillere 
başliyor 

Anılara. 31 (Yann)- Ra,;t 
Rıza Beylb temıll heyeti, yarın 
( bugün ) burada Türk oeaft 
tiyatrosunda- temaillerlne- 1) ... 

byacalibr. 

F&t tenn-z~ndf 
~nkara 31 (A.A.) - 5ivaı 

Sarıkııla tlmendifer hattını 
kap'ı~an "•r &ugün kalaırıl· 
nıııbr. --lzmlr, 31 fYann) - Yann 

(bugGn) Divanıharpte muha· Gantli. 
keme yoktur. 

Bırtncı gruptan mütebaki M!ifınn mütıa1~6aft'a 
87 maznunun karan, cuma 6ufunau. 
gihlO, mahkemece kendllel'ine B"omBar, 3 (~.A') - gan-
liapisbanede hapishanede tef· dl, büttin .tyaır lllabpudann 
him eclllmlfllr. idama mali· ahftl'lfmfttnl tel~ ettt 
IC:ikm 0

1
anlar, pazartelf gilnil- ı· n~i...~~ 

nün ıecetJnde, pce yantın· llKGı1•1 
dan eonra Menemende idam 24! 1~ 
edileceliOr. fdam mabk6m 'an K'İpyi zıehirlemiJ 
otuz ıld. kftidlr. Roma, 3tJ' fA.A.) - "Suı 

MahkOmlardan l>lrl, mem- Bartbolomeo in Caldo.,dan 
lleket hastahanesinde ölmllttiir. ıaete'ere ıönderllen blr ha~ 

V 
Sere göre, otllınun evleınmf• 

asiyetnamesi ıine mani olmayan bir kadın 
bmlr 31 (Y ann) - Şeyli lbti1'am almaia karar vermlf, 

Eeat dön on d6rtte aı&erf liaı· ddi4il ıec~ıl ..ıftaJ& iona11 
taned'e ilm1t,uır. cehtncte bfi la a&ıb' ~Ole nbtr- lletmq61'. 
vaıtıetname bufunmuıtur.. 9awttll...._ 20 ladat ım..-

O:lmllncten J:• m saat •ebll'lllıi..._,~ 
•nel ke-.cUılnl bJ.NhuitUr• ı...g_J_ 
$e,& defnedllmiftlr. A.; .l'f.'HH" 

... ~ - uui ve ,_ar. t8fi. 
Daııı.marf<a ı:.oır• 3d fA.M.)f - eum· 

&erJand'da ~ ·n Vlalteliuıwn 
Vi! Nor~t!ç. lbadenlbde wkua aeı..- ..... 

Fra1iS8lfl'll'esfııtimMii'I•? arızu ,,uab -.eucesind• Jo. ldl
,. 111110,, 16 Ilı,.. lrafltobaur 

MOillbrifA.A) - T#afAnlt' •e 12 kiti cliııt h.rıtahl(n.,- Jıa» 
•ıt•'1Yö*'t lzwı~a f'iS.lVtt; clınl••tbr. 
tlor.., lhpekill M. Mowlbcfı. Mqam ._... Jlb*f,ı 111cı. 
ier ve Oanimarkshufal7e •· tecaYI• -.•• pkan 91kar.ı.. 
ıın t.I. ~unch'un taabatmm mııbr. Hepli .. lfMJlldlfim 
mukni bulmu1or •• dl1or ki al6fml-....... elıtedtr. Ka1&cr 
fıloryeç .d>imarkanıa mCiJDela lilidkrüi 8u1bnmaat l'Çlii tir" 

.drerı fr•• aıyuetmln elldo lallrrlyata d'e•wdt ecldWelrftt.. 
dlrlef. cUI-. fnftllk alli1a-drit .ift 

Bunlar Avrvpa btrlJJt tet- 8"..w• TUbA' .. liblfllr. 
ı.w kelDt.,ctmand• ,.he Tanate- bpır maçı 
So•J18tl•rilr da.eti ale,lainde- U>ndra 20 (A.A.) - H va 
&uludmellHt!•• W.t a,.nr 
sa...... komı.,.onA ıt•s ~zardl erklnı ha p re it Sa'l' 

.... lllMıil ..... 111 rr Jobn s.lmoınhm rt~ 
cd\filllif -lWfllr llMl!r fla...a aaatetındıt- buah hu· 
clevlet araamda 1,UrÖ' ._ 
de~• ıW ofdautılinıduc.. .U.S lltr lli'eell• toıtlenmqtm 

Anıl,_ fetlö• .._.,. Baliri,.- ....... ett •e ı.-,.. 
""' •oatwtelfnd nro•.lf t•M ku11hi- Dtlm~lefltmife-
.--~e6edWlır Sô~rff bt- flava itleri noareU ba,alı 
_..,_ ti m_.u'JlerıD da ı.a..r lndai• 
• fAl!tl v...,._d_rl ~ dOiaf ltu- lfl'tmed. • Schneldet"-,. 
~ ~ • Dallltlhlr· lupe• m4•banı• ~rat: 
b ~ bltl'f~l ltf>W..,..DU-
•u' ınl61teMtle~ll' lsW .ttiMI IÇtn lae+a atezantlne- me..._. 
ıL•- ~ıWldllfr.l,_.. Sb9-,et mG ettebat ile tayyareJerlm 
.....-· .- t.119!9' ecklebi1*ell hamlında 
cfO,.._dls 8"''9llu*i' t*afttt. ıok6metçe verilen h.rar._ 
da llaftm*Uflkı'6r.- ııhitevelllt ütiyet tetıld~ eıılll· 
Mg~e • Md lblft bu mfllabakara aft terw 

Londra, 31 (A.A't - S$- tlbat laaldtıbda iMi nt8.ı.r 
A.rtl~ lfaWdr, .-.1'4lrc;tn ıM- alımaıttır-

ai~4fi' iar.. et et- H _:.ı:.....llli :~ttr. :.tumatle;tt. oftldit tet er yeme ~a1' 
...- ı e-feeei .- &ır te«l- Slago 3d (A.A.) - Şlila· 
W.tm oetayldne nazaran Br· fo 5efed(ye er'lna.. daemu,... 
gfJtere • lYlllll' tlca~ inil- lllrın maaı arını -verm fe ÜIİ• 
,_ "llitW ButWlii'ıdit 11'- ~ Ula LU'ıdhı ıya .Je'nl bu Qi&. 
~. ... ~ fllfd' ıtln ları~cfa sa uoutd.al\I· 
• • du Keya elm f eiİı • 

2. Izın 

lzm r 31 (A.A' - RelilcOm· 
hur Hazretl~rl bugüh ıaat 14 
buçukta da ·relerinden ayrıla· 

ralc lanırtn mali ve tlCaTI mG· 
eaaeae!erlnl; ziyaret etmfılerdlr. 
Ziraat bankaıım teırlf ederek 
müdüriyet odasında liankanın 
mliıtabaıllere yeptılı yardımın 
dereeetl, zjral kooperatiflerin 
vaziyet ve faaliyetleri ve Ege 
ikbal mınUlliaıı ismitıl ver
dıklert adalar denizi iktıaadl 
mıntabnnd1l-kt banka tuDele-
r inin sermayeleri ve faaliyet 
isttkamet'er ndeld lrtibat'an 
üzerindlr esaslı tet1'fi(atta bu
lunmuı' ar, muhtelif lwopera· 
liflerin mllme11il ve idare he
yetleri Azalarlle konuımut!ar
dır. Verilen maltlmata ve bi%· 
zat R&yltlt~rlb izahatı lloopee 
raflflertn neni derin ~I' lllü'ı 
yaca cevap tetlltl etttllnl .e 
bu l:öylerde dtdia- tqdllattert 
devrinde- mllıtaht11larıd G~e 
ik'ılnf etı•ftanna lbplll· 
dıfını pllermektedir. 

m.ra_, utan 6çt9- titr nllr 
betlndelH m6atabııller kendt
lertnt ,clıltdliı fa'&tnle mura
bahacılann pençel1ne kapbr• 
mıı bir -vazt~ Bulunanlar
dan lba~ ld bıınlann 6 
imlan buldult- odak olmalı 
için lcoooeraUflere m6racaal 
etmekte O:duldua anlatJlm .. ar .. 
Retaiciimhur Wazretlerl mG• 
tab11I vatancfaılann bu va· 
ziyetten kurtulabilmeleri için 
kendıt!Yıne yaTdlm itnklnla· 
nna ehi Mitil 6uyunhu,tar 
ve kocperatlflerfn defterlttrtnt 
aörerek memnunlft,Üerlni iz· 
liar ve bG\tin l!ge ilHısat mın· 
tl\kamnla birlik tqltil edecelt 
iredl ve ıabt kaoperalifleri• 
ııln -...unan arzu.unu Jlkd\t 
etdllfl'r~ 

dmidma •n"' ~ b .. rr.m. 
nı tejif ed•ek bululnıa 
mlıtalaııllen Ye- titlrnttı. erba• 
b:u. J•»l ... ,.rc1naı ... ~ 
caNtil• al&kakar faalıJ9ttent< 
bankanın yapabiieceM FJler 
Jaakkmda usun 111Udt:let te~ 
h ISufünlirtlı~rcl r. 

RelılcGmfhıt R'azretletl r, 
•aaMıth meaaklP' tteallet 
ve ıanayl oda11na gftmııler
dlr. Burada lamırtır her anıf 
tıcaret erlia,ınaan ~il mtı
tecau IDGnnv• j,i_. ipti• 
kenMlibe dlUn~Ü' &hlaifıu. 
yorı.tda Sat Hall!'etlen ı,P. 
u-. ealonunda.- ... fae~ 
haruetli ~ kufalaa. 
•.ııte Odtt llttlt' ftftülilMl 
Turu.\, J1er bir aatlm irat e
derelt ızmll' tfoallet ye ıanayil 
erba~" d'lblt ~ıft\ldannı, 
1tthlli6n hrıt si'1rl muü 
.. ralt içinde ~ ff! ~ na,_. ~Wert kaılNlfi 
,-.Ll • iün t• s J1iJ TITk ana• 
onn Ye eeneölle .h rttme.r. 
le, pıedlfelefln yanmıt ve 
llarkt' bit h.16 el• ıetme~ 
de ..- •a"81tlllW NIMım 939 
tta 3& milyon l......_ laqli_.a 
h"acatınnzın- 9a8 M11eelnd4f 

• aıllyoaa balti o.'clı•Xuau 
lti:ı emltıtr. Turaut Beı 1 .~fıı 
t:fcaret ~~'&ının lliüaac;I q• 
.ı~ ma&t t\6 ftr'Urt ~ 
d&Rt~rl ~Abtrtt, Ye~ aff 
demennfyat ifa«W etmtı •• f 
eyl61 lı...ıtlfiaı at'-1.nhda wt-
atıeldıen mMPel.lit tiJu'aaltf.. 
llnı ... • ......... ktı.,., 
lhrıl. .ar.ederek nut~nu bf· 
drmlf«r. 
:<eiıipaur ftazretlert odinıd 

lilÜii eftWli ~pts; ftdiitllt 
aa tfı~n- fdn..., tG ewr. 
Una t •clhl hitap edeMlr 
'fe,.t ·~ IWaaa i eri ~ • 
dat ttaare~ ioopelf4lUf fa.ııflı. 
!etleri -ve ihracat tacfr ~P. 
llarI41pn.,1 tmkA.n'a"I eır,a,__ 
llJl'ı •7" mOtatea annı .. ,... •u 

de Remzi, Şerif zade Sadul" 
l•h, lzmfııll T«llt, 0-..mlr 
tliccarı Tl~U lamail Halilb ve 
Nlustafa Muliarrem Beyler 
mütalealımnı ıöylemlılerdir. 
Bu mütalealtrdan l:Urlıl mu .. 
teına olmak mere liemen 
lfepıl iktıaadl aahada birlet
mentn f aydalarmd&ll' mGtte
flk idiler. 

Nihayet G'ad HUretlerl 
atideki kıaa ve kıymettar 
nutku Irat li11ıurmuı~rdir : 

Mbbttn'mll- arkadktlar. 
bmırtn çoli kıymetli ve mu· 

tbber tGce&rllln ve tGc:carUım• 
nın mOtnenillwt huzunında 

rulunmakl1a1 fultafldemeam•ın 
Ye millelimli~ oldumı &Attbi 
umumi BeyfendinfQ ~fi lkb· 
adi mıntakaıı hakkında umu· 
mi olarak lzmir ve dyarı.hak· 
llmd& liuıu t olarak -.ennı-. ol
duf'I biatten mil~ oldu.; 
Bundan dbliry& ctlint~nıze tte

klMft. ed~ln4 Su11 tı uımı-
mı,.cle alHattm his •• intiba 
F olmuıtu• leh 8GtGn arlca· 
daflanmıs lkt11adrJm,at11111asıa 
~kemmGJG itıln ye terakkisi 
ttin fcqr eden vı •in PR•I· 
maıına ço1' f&m ·mı olarak 
dermeyan edlyorlkr.Tem!ll Su· 
)1lurduiunuz vergilerde 1U ördlı 
•e tWHfif?W li•lffketen hepUb~ 
llln hatınna gelen 19ylerdlr. 
Sizin de ıöyledillnla llbl bu. 
•r&flere ait kanuni• J19DIClffo. 
1atblllıat ve tefenil bna sa.. 
Hat~l•r olalııllr. zamanla Bun· 
farın zail olaın:alt kanaattndeo 
ıtz eına mmlial~ ve brdilbb 
takt tıeor4belerle 11okAn v4'!11l 
t\hlt; c hetleı aabft oluJDr. 86· 
tOn bu glSrilf)er o kanunların 
taıliıli ·ne mGncer olmaktadır. 
ltıkumetl ( ümliurlye ıOpheılZ 
llunlirtUr yakıncm a l'l<adkrcUr, 
meflUIUa E••tr olll'bitfnftl w
llı bualana c&alell Japalaeak.
ttr. T urer •e acnall erbabı 
ap1111litmOmW.. lriltf)p t.hL 
lktm rııec.jae ıl•h• et• 
•eme rler. 

t man ft Hile ~--
6 MI cliikat et m. ~ıen 
mlltea ilk bir itiraz 7oktur. 
Verelerde- oldutu •Mı ~ar 
dafıı teferrGat ve tatbikata 
al~ ve kabl 1 taılıtlı f!Jlercltr. 
Bit k•ç sfld sUfihU Leia 
defıl, t\ılat lhiza dtinr 
detblnllk te kin edebllecelt 
mahiyette. mütal..ıa,. -. 1m 
11u• 16rG~&I. 9'~11' YW' 

•mır mu ıtın• alil'allm illa• 
lbmattant ulacl..... 9Ul,ett 
vfl. hakıkab baıka tllrll tala 
ecfenler·n mevcudlye'lanlaplı
JOI'. Klubı umumi BeJfe»dl
nftt .... 

ve 
Şeyh Eaat 

Dı.,..,dar leh 
M•ııliur lnıills caıulU ha,.. 

rena'inde Menemen facıaımda 
parmaja 'Wlrmıı ... 

D'JC>rlar k : 
Şeyh Eaat, bu adamla _., 

habere etllyormu1 ... 
Dı10nız ki: 
Şe,. 61&t daha dbn ,.......ı 

Jordb. Bbtün dttbyacllan 16çtlor. 
'Y»Att1dıfl lffr awa 

bir za1DandanherJ eF 111111 ...... 

dtlf aGnl .. r, hep b6yle k 
itlerle dolu lıe, 1fu ıoa 
te1Htt1 aBor taraft• dit fillıılillllii!il!I'" 1''-

olbuyacallttr, 
D'fnlne, mtll~tlbe ~ 

oUnıyan bir adamın h IJ 
yercllt ralab yolttur. 

Ol ere- ıntrme 
m~yf &itenler.denile 
cezasım en 6iivük ·-~"·'· 

let mahkeı:esiMa 
haMu.. 

Lawena. .. 
B~ml~nçplcf....-,,_.....,~~~~ 

milleti lçlır. 9ok le9lmlt.,. 
DGnrarl alt Git- edda 

nle. 



Franstz meclisi ictimaıncla 
~ 

Almanya dahili bir 
tarp ar·efesinde mi? 

Franklen Buyonun Sosyalistlere 
lcarşı rnuhim beyanatı 

Parfı, 20 ( A.A. ) - ~eb'u san m~clfsindekl mi:zakerede M. 
Franklln Bouillon, kabulıi te-;klif edilen mlihtellf tal&irler bak

i kında beyanatta bulun uğu s ra.da Soıyaliıtlere doğru C:cn ! · 

'rek demitt:r ki: A·man ırkada~larım zın A?manyz.da vaziyetin 
vah:m'eıtilindt ??, dahili bir harp arefesinde bu:uudı:ğundan 

ve zabıta npor'ar.na gfire Leh hududu ile Berlin arasında 
tepin b!r bdde bu!unan Hitl r taraftarlarından 40() bin k iti· 
nln Ber·!n üzerine yürümt ğe hazır bulunduk:arından sizi ha· 
berdar ettiklerinin aslı var mı? 

M. Laval, b·r temerküz kabined teıklline te~ebbüı etmft 
o~duğum hat lam· ı, Ya1k ik mes_Jesl hakkında bir anlaım-ı. 

teminine çahıtığ nı Eöylemi§ ve demittlr ki: - Mevzuu babsolu· 
nan asıl meıele dev etin ve devlet mektep!erinin laikliği me· 
aeleıl hakkınca münaka~a elm~k değil, fakat hiç bir fırkanın 
m"ras olarak sahip o:duğunu ldd "a e:miyeceği bu alicenabane 

\ fiklrerinfn ne ıuretla ve ne tarzda tatbik ed.lc. bileceğini anla· 
n aktan ibaretrr. Ben, m "icade"e edecek bir kabine değil, fakat 
çalı mak fılfyen bir hükumet te,kil ettim. Memleket, bu hü. 
kümat etrafında bu pr\lgramla çahımak için toplanmağa mu
-vafaket edecek o!anlara minn ettar kalacaktır. 

Bu beyanaUan sonra, bazı meb'uslar noktai nazarlarını izah 
e~m!;!erdir. 

/ngilizlerın yaygarası 
--------------------------0 onan m aları n ı tensik etmişler (') 

Londra, 30 (A.A.) - Lotlar kamarasında muhafı zakarlar· 
dan Lort Brigeman, ıulh yolunda bir imtisal nümunesi olmak 

·tizere 'onanmasını mülhit ıurette I< üçültüimüı olan lngilt\,;· 
nln bu fedakarlığına mukabil ecnebi donanmalarından hiç 
blrintn tenkise uiratılmadığınt ve hatta bazı mc.mlelc:etlerde 
lnıaatı bahriyeye germi verild ğinl ıöy~iyerek, bundan İngl~
tere iç!n tehlikeli b r vaz·yetin tahaddüıü muhtemel o~duğunu 
Ali.ve erlemitllr. Lort Parmocr, Şubatta top!anacak olan terki 
teı:ihat konferanımdan müsbet bir net:ce çıkmadığı takdirde 
devletler arasında teslihe.t hıusuunda tekrar bir ta.kaddüm 
Ye tefe.,~k rekabetinin bat göstermeıl ve bundan nihayet 

1 

7enl bir harp çıkması melhuz o1duğcndan tahdidi te•lihat 
lıenferansının akamete uğramasına mani olrnak için bütün 
tievlet:erce azami büınfıniyet göıterilmesl laz.ım geld.iini 
ıöylemfttlr. 

-----------------------------------:_. ............................... ~-----· 

AMERİKALI BAKİRELER 
Yarın akıam 

ELHAMRA Sinemasında 
JOAN CRAVVFORD, ANITA PAOE, ROD LARAOUE ve 
DOUOLAS f AtRBANKS'in oğlu tarafınd:ı n oynanacak mükem~ 
mel bir filimde cümbüşleri ile SAMIMi HAYATLARINDA 

hazır bulunmanızı davet ederler. 

..................................... 1 
- r • "''J' ' . . ._. ~ • 

Y.ARN 

Bir katil- bir hırsız 
Biri cinayetinin öteki de ahlaksızlı

ğının mükafatını gördü 

lzmirJe: 1 
(adınlar bir erkeğe fena 

bir sopa çektiler 
fzmirde kahrama.n?a,.da 

Seianik ıokağında kasap Ha· 
sanın ötedenberi kaçak d 

kestiği, ve ucuz fiyatle ö~e· 
ye ber;ye sattığı, mezl:aha 
kontrol memurluğunca ha
ber ahnmıı ve Hasanın bu 
vaz·yeti tetkik edilmeğe bar 

ManisaJa 

Yağan yağmurlardan 
Gediz nehri taştı 
Gediz nehri ıon ye.ğmul'o 

fardan ta~mııtır· İki günden
heri mü ha.kata dü~en yağmur 
far ve karlardan Manisa ile 
Karaa~aç istasyonu arasındaki 
bağ m ntaka11 bir metre kadar 
ıu altındadır. 

başmüfettiş:n bir müstantik hakkında tahkikatı f 

Başmüfettiş 
Yedinci müetantiklil 

hakkında 
tahkikat J·aptı 
Y c:d~nci müıtantik:ik hak· 

kında Adi ye Batmüf eltıt· 

liğince bır müdde!enbcri ya· 
pılmakta olan tahkikat blt
mfı ve fezlekesi tanzim olun
muıtur. Tahkikat neticesi 
yekalet~ bildirilecektir. 

Bir katil 
On iki buçuk se

neye mahkum 
oldu 

Bundan bir müddet evvel 
Küçükpazarda M~bmet ef. 
iıminde b:rinl ö~düren lbrahim 
iımindek• ıabaın muhakemesi 
aün Ağırceza muhakemesinde 
bitml_tir. 

Hey' eti hakime hükmünl 
12 buçuk sene hapse l~rahtml 
etmiıtir. 

Tehditçi 

1 

Arnavut Sü!eyman mu
hakeme edilecek 
Muhtelif tehdit ve cnh 

Kadri ve muhasebe memurta.rı 
Tevfik Ali ve Talat Beyler 
ibtilasla maznun en te'\ k · f 
edilmiıler ve Ağırccn. mah· 
kemesine verilmi§lerdir. 

Muhakeme~erine dün hat· 
lanmıf, fakat tahkikat icran 
için muhakeme talik oiun· 
muıtur. 

Beş ay hapis 
ls:anbul zabıta ve Adlil e · 

sinin tanıdığı kü~ük bir ıerir 
vardır. 

Mustafa Bekir flminl taoıyan 
bu ıerir yaıının heni.:z 16 
olmasına rağmen bir çok hır· 
sız:ıklar!a maznundur. 

Dün bunun davası üçüncü 
ceza mahkemesinde görüldü. 
Ve 5 ay na.pse mahki'ım o~du. 

MILTON 

fanm·ıtır. 

Mezbaha kontrol memur 
'arından Ha~il çavu,, kasap 
Hasanın l.anesini tarassut al· 
tına almıı ve Haaanın a?çak 
o'an duvarından av?usua dik· 
kat'e bakmağa baılamııtır. 

Halit çavuşun duvar üze
rinden Haaanın ay:uıuna bak· 
ığını gören ve çama~ır yıka· 

makta o'an Huanın kom~uıu 
Osman efendin:n ailesi yaban· 
cı bir ıahsın bu suretle du
vara ç karak hanenin avlusu· 
. 1a bakmasını eyi görmemi ı 
ve fer yada baılamııtır. 

Ku1adasınJ2 : 

Kuşadasından külliyet& 
hayvan sevkediliyor 
Kuvada11 limanında :ı S.. 

kız ve Midilliye sevkedl mek 
üzere vasi mikyasta ıığır ib
raç edileceği Kuşadası kaJ" 
makamlığ ndan vilayete bil
dirilmiı ve b:r baylum göıto 
d eri" mesi rica edtlmfşti r. VilAı" 

yet baylar müdiriyed; bu tato 
lep üze f ne Ku~adasına br. 
baytar gönderiimiıtir. lhraf 
ed lecek hayvanat, nwayene 
den sonra ıe.vkedilecektir • 

Mersinde 

Komıusunun feryadını ı,ı. Fırtınanın tuz inhisanWI 
ten Ha,;an ve a ilesi duvar 
üzerinden bir ıahsm hanele· verd:ği zarar 
rine baktığını görmü~?er ve Geç~n fırtına ve yağmur-
(yay utanmaz herif vay ! ?ar münast bt ble Mersin tu• 
sıkılmadan insanın evine inhisarının ambarlarında bu:a-

, ŞEKERİM .... -~ 'akıyor ] demiıler ve elle· nan tuz'ardan 35200 kiloı• 
~ Bütün Parla bakının ağzın· rine geçirdik:e sopalar:a bü- haEara uğradığı 336l0 kıl~• 

da dolaıtığı gibi ö .1(imüzdeki cum ederek Halit ç.ıvuıu mü· da ıanay:de kullanı:acak bir 
Çarıamba akpmından kemmel bir surette dö.vmüı· hale geldi' i lesb:t edilm;ıur. 

itibaren k 
MELEK SiNEMA~INDA !erdir. Halit çavuı adıY\lar· mak mecburi}eUnde kalınır 
lraesıne baı'anac<.. k olan dan dayak yerken erkekler lardır. Bu mücadeleye deo 

ŞEKERİM.... ~e ıyil~th.,amlbti vmet toinrdaHnal~tonçra vam edilecek ve kasapld 
·ı a. n 1 • · a· be!ediy:e!1 ln vazettl"'l naı:ht 

opereti, burada da herkesin b li d •- I h k a 
d d 1 k vuı e n e'll da 1 çe eceğl kabul ettikleri takd rde, m&o 

Zır:~z~;RGUikı~EtıMO- sırada muarızları daha evvel cadeleye nihayet verilecektir. 
RENO ve SAINT GRANI- davranmıı ve havaya bir çok Son zamanlarda 4000 
ER'ntn temı'li muhteıemleri slllh atmıılard:r. 

nan Arnavut Süleyman hak· ve bu senenin Frans!z ope- Silah seılerJnl f§iten za· hayvan ihraç olundu 
kındakl tahk:kat ikinci müı· retlerlnln en ıen ve en bıta memurları had:ıe mahal· lzmirden Ankara vapuriht 

cürümlerinden ır.azuun bulu· 

tantiklikçe ikmal edf mlı ve eğlencelisidir. İlne ge:erek, kontrol memuru Pire ve Lkenderlyeye külliyet11 
«. vr .ık Ağı ceza mahkemesi· .-Paramount filmıc?ir. - Halit çavuıu, batından al- miktarda sığır hayvanatı ıeY. 
ne verilmiotir. J I h k kanlar fç"nde bulmu§lardır. kedilmlttir. Son ze.man'arda 

Süleyman 12 ıubatta mu· enera ın mu a emesi Halit çaVUfUD yaralan ka· Seyılıefaln vapur·arlle Yuna· 
hakeme eC:ilecektir. Vaılngton, 30 ( A.A.) - dınların atlliı sopalardan vü· nistana dört hinden fazla ı lıf 

OumaD mu•• du•• r• Bahr"ye nezareU, jeneral But· cude ı;e!mlı ve m c rkumun ihraç edi?ml~Ur. 
ı ler'ı muhakeme edecek olan kafaıı ikiye ayrılmııtır. Za- Fukaraya kömür tevziab 

lu .. gv u·· nde divanıharbin te•kilhıe ıür'atle b t hk"k t b 1 ır ıta a l a a af a.m11tır. devam ediyor 
çalıımaktadır. M. Mosıolinl' B 1 d. · t •• e e ıyenın e muca- lzmfrln muhtelif maballe-

yapılan ihtilas ltalya'nın Vaılnglon ıefirine 
bir telgraf çekerek yapılan delesi demav ediyor rfnde bele:tye tarafından ,.. 

Ağırcezada başlandı itizardan tatmin edilmit oldu· Belediye ile kasaplar ara· karayı halka okkaıı Gç kurar 
Orman idaresi mı.teınedl ğunu beyan etmiıtir. tındaki et mücadelesi ıiddetle tan verilmekte olan kömDr 

devam dmektedir. Yeniden tevziatına devam edllınekte-, www- Bngün ARTISllK ıinemannda ~ ' Ôdemit ve havalisind1:. n beı dir. MıntakaJarda kömO.r bıt-

BULLDOG DRUMMOND . kesildikten sonra, satııa çıka- mala.mat verilerek fukarayı hal+ 
RONALD COLMAN ve JOAN BENNET'ı l yüz adet kuzu getirilmff ye tiği zaman derhal beledfyeJ9 

sözllı ve şark ı lı fil minde gidip dinkmeli .. Bu filmin müessir mevzu- rdm:~tır. Be[c.di.renin muhle · kın k6m0.raüz bırakılmamaını& 
undan m:ıa,la, RONA LD COLMAN'mn yeni s.lıne arkadaşı JOAN l lif aatıt mıntakalarında ucuz dikkat edilmekte olduiu ela • " HOKKABAZ BENNt:T'in mükemmel oyununu seyretmek vesilesine nail olacaksmız. fiatie et ıattığını gören ka- götülmektedlr. Yalnız -verile• 

B UYUK Türkçe ve Fransızca ınük11 meler f,Jm üzerindedir. 
fıaveten: rr:LI KS KEDi ( sesli resimler ) saplar kendile:i de satmakta kömüriln azlığından tiki.ye& 

yet güne,! •• 

J~:.;~~~~~~~~~~~~~==::~~~·~-~====:aw~~;·:·~~==:==:=:::;~::zz::;~~::;~~~;w:;_;•_~:;;;::•~~-;·;;·•;;•;;;:~·~sı:u:.:~::~;_;_~~o~'d~u~k~!a~n!!!!!!~f~a~tt~a~n!!!"'!te~n~z~fl~a~t~y~a~p.9!!!!!!!!!!!!!!e~d~i~l· ~yo~r~.!!!!111811!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
rlyorum ..• Eni~tem de gelm.f, ıanki, göz:erlmtn önünde bin· Cuma! •• 

rfAÜ DE ffU./ P..C r. · 

1alonda klmıe yoktu. 
Sevinç tasdik etti: 

• Öteki maıada oynıyan· 
laraan batka biç kimse yok. 
Onlar da burunlanndan ötesini 
16rmlyecek kad~ oyuna dal· 
anılar ... Ey, küç6k lzmırll, ne 
olduiuna ıen anlatmıyacak· 
aan ben anlatayım! 

M~hllk, bu kGçücGk, 
bizim safir eıkidne kızdı 1& • 

nırım. Sanırım delil; 6yle. 
O, buna bir cemile yapayım 
cledı ••• 

Cemile yapamaz olıun. 

KOıtab, alçak, sefil, namuP 
ıuz kl.,ek ••• 

( ) arın) ın tefrikaaı : 49 

, lfmelerlnl ııraya diziyordum; 
hem de içli içli ağlıyordum. 

•Cemile,, kellmealle, benim bu 
gOnka faziletfml hazırlayan 

eski hatıralaı· da birden önü· 
me dfzJlmlılerdl. 
· Hayabmı, kanaatlarımı, 

akldelerlml, her ıeyiml kar· 
ma karıpk eden o mel'un 
adamm hayatına ebedi bir 
ltkence koymak için ıu anda 
mGthlı, pek mülhit biP arzu 
duyuyorum. Bu seceye kadar 
hiç bir an ondan lnUkam •I· 
malı daınnmemf ıUm. Bu yeni 
an:unun pddetl ka11111nda ac-

BltCln blldlilm tahkir ke· , 
alm b6tln flddetlle derlnlet
tikp dan•t buhranlan aeçl· 

balkonun kap·sında ıessiz ıea- lerce, milyonlarca kadın, süılü 
ıiz, adeta kabahat:! kendisi içki ve kumar masalarında bu 
fmlı gibi duruyordu... uçurumun içine yuvarlanıyor· 

Bir kaç dakika ıankl hiç lardı .•• 
kimse nefeı almadı. Ancak Feryat ederek kendimi 
o vakit bGlbül'erfn çılfın gibi geriye attım, çıldmyor mıydım? 
6Ulftüklerlnl fark ettim ve Kuvvetli iki el umuzlarımı 
bahçeye bakbm. yakaladı, endiıeli bir kadın 

Hayret ! Sabah oluyordu ; ses!: 
ufukta açık p.!nbe, samani - Uykuıuzluk sinirlerini 
dalgalar vardı. Son yıldızlar, buzdu galiba. 
bir az daha yaıamak lçhı Dedi, sonra daha ya vaı 
bayata en canlı ilmftierle tu· fllve etti: 
tunmak lltıyen biçare hasta· - Hem içki ona hiç yara· 
lar sibl, gök yüzüne aıılau.. mıyor •.• Biraz bira, b 'raz ıa· 
lardı... rap onu fena ediyor. 

Demek bütün bir geceyi Söylenr n herıeyl duyuyor· 
kumar maaa11 bapnda seçlr- dum. Fakat cevap ver<cek 
mtıtlm?... halde deflldim. Gözlerim ka· 

Balkonun pervazına da· panıyor, diılerim ııkıt:yordu. 
yandııa. Bil' metre apltda Orac!a ha11r bir koltuja beni 
duran bahç•, birdenbire llyala oturttul.ar, tekrar kolonyalar, 
we acau bir u~unllll dm •tar. bilmem neler, .. nıha· 

Güneıle beraber ıankl 

bütün ıuurum avdet etti. 
Kendiler:ni uykusuz bı· 

raJ.dığım, üzdüğüm için etraf· J 
dakiluden af dı:edim. Bura· 
da biraz ıabah havası a!aca· 
ğımı ıöyledim. Ve g:dip isti• 
rahat etmelerini rica ettlm. 

Onlar çeki!dikten sonra, 
bu çok güzel bahar sahibinin 
göl !;okusu ve bülbül seıl do· 
lu ha vaaını uzun uzun ciğer
lerime çektim. 

Hafiflediğimi hfııedfyor-
dum... Birden aklıma geldi: 

- Bugiln ne? •• 
Kendi kendime cevap ver· 

dim: 
..:.. Cuma! ., 
8l' tün cuma oldufunu ha· 

brlamak beni yine bil' hatıra 
JJfınınm içine fırla rb ve g6n
l6mtl derinden derinde11 ıwatb. 

Bundan on beı ıene enel 
Bursada ki evimize geçen ca
ma günlerini ve gecelerini d6o 
tünüyorum: Annemle, annr 
mfn bir muıahibl, -ve arkada!'f 
evin bir nevi klbya kadall 
mahiyetUnde telli.ki edilen •• 
bir çok zamanlarmı biz. m evd• 
ı~çlren .,Hacmm Sabriye Ha• 
nım,, a bdeıt alh ken bend• 
koıar, avluda prılıtıu biç dfll'" 
meyen çeımelerden birindi 
abdost alınm. 

Sonra yukanya çlkar, raat 
onblr olmadan ölülerimizin rr 
buna Kuran:kerfm okurdulllo 
Annem derdi ki, perıembe ak
ıamlan ikindiden ıonra bOyok 
annelerin, büyGk baba!arı• 
dilnyaya doymadan giden alll'" 

calann, dayıların ruhları ptP 
ev:n i>zerlnde dolaıırtar, bir 

(neva mı vor) 



Rekor kimde ? 

Ençokgol yiyen kale? 
Beıer müsabaka yapan birinci 
kiJme takımlarının, mütehassıl 

netayice göre tasnifi 
fanın temin ettJ~t mevki da· 
ha metindir. 

Gol rekoru kim de? 
Atı~an gol itibarile ta· 

kımlan ıu ıuretle taınif ede
biliriz: 

1 - Galatasaray 22 gol attı 
2 - Betlktq 14 " " 
3 - F enerbahçe ve Is tan· 

bul Spor dokuzar aol attılar. 
4 - Beykoz. 8 gol 
5 - Anadolu S " 
6 - SQleymanfye ye Ve

fa takım'an dörder golle 
en ıonda ıelmektedirler. 

En çok •ol yiyen lıale? 
1 - Anadolu kaleıl 26 

gol yem!t Ur. 
2 - Süleymanlye ve Vefa 

on dörder ıol. 
3 - Beykor 7 gol 
4 - lıtanbul ıpor ve Betik· 

tat kaleleri beıer gol yedJler. 
5 - Galatasaray Oç goL 
6 - Fenerbahçe lk. gol. 
Şu ıuretle anlaflbyor ki en 

bahtlyar kale Fenerbahçe ka· 
lealdir.Çilnkil en az gol yem'ttlr, 

f. Hamdi 
~-------.... --------~ 

lstanbul 4 ilncü icra me· 
murluğundan. 

Tamamen 2500 lfra kıy· 
met takclır edilen BGyGkde· 
rede Oıtüuyu tokafında ır 
tik 18,20 cedit 20,2Z No. h 
bir luta .. a bahçe haae 
ile bir ananın tuaa1111 U.3-
9Sl tarJhtae .asacllf ........ 
iM - &lleden IODI'& aat 
11 ~aa 18 ya kadar 
birinci arttırma11 icra n pıt• 

aameal l·H31 tarllWMle clt
vanbaneye talik olunacaktır. 

Artbrmaya .. Urak için Jilz. 
de yedi temJaat akçeıt ala• 
nır. Bılcllmle mlt•akhn Yer
gi belediye •• Yakıf borçla· 
rı ml,termlachr. AJ&kadar
lann yeni icra ve ifil• kuu11 

nunun 119 uncu maddeli 
hiikmGne pre teTftk Ye ha· 
raket etmeleri Ye daha fa-

la ....... , ····" .. , ... leriD 930-343 doaya numara• 
ille lataabul 4 inci icra 
memurlut- a16racaallan 
dln olunur. 

ARIN 
- - E cız: 

Sigortacılar ve Bele~2e 

Şimdiye kadar tatbik 
edilmiyen kanun 

1 Dünya Siyaseti 
!Is 

İtfaiyeye yardım etmeden evvel 
Belediye neyi düşünmelidir? 

C nevredeki mühim 
içtimadan sonra 

Şehrimizde mevcut sigorta 
ılrketleri belediye kanununa 
göre kazançlarından bir uıik· 
tar itfaiye teıktJaiı için ayır· 
malan IAzım gelmektedir. 

Halbuki belediye kanunu· 
nun bu maddeıl flmdlye kadar 
tatbik edilmemitllr. 

Belediye bu hususta tlrke
tlerln ıermaye ve kazançlarını 
tesbit ederek vereceği hesap 
üzerine ıiıorta ılrketlerinin 

yardım miktarı karıılaıtıra· 
cakbr. 

Sigorta ı rketlerl ıebrlmlzde 
ahıap binalar olmıından zu· 
bur edecek bir yangının bü. 
tün mahalle ıin yanmasına ıe
bebiyet verece~lnl, bunun için 
bazı yerlerde genlt ~caddeler 
a.çılmaiını teklif etmekle be· 
raber Belediyenin iatimli.k 
bedelinin kafi gelmiyeceAi ileri 
ıürülmektedlrler. 

Tan gazeteaJnden; 
Cemiyeti akvam mecllıl 

63 üncü lçtlmaına n ihayet 
vermittir. lıte dthı burada 
adet oldu~u veçhile nokta! 
nazarları yektlaerlne yaldar 
tırmak fizere ıon gfinlerde 
1arfedllen mesai sayesinde bal· 
le.iil cek bütün nıeıeleler bi
tirllmtıur. 

Bu ıuretle bu içtima ilk 
güne nazaran pek müıııit bir 
muhit lç"nde ıeçmlttlr. Bina· 
enaleyh Franu.nın dunyaya 
karıı olan teılratı Möıyö Brl
yanın gerek mecllıl akv•ında 
fere kse Avrupa ittihadı tel· 
kile heyetinde oynadılı eıaı 
rolden mahzus olmak limndır. 

Badema ıf gorta ıtrketleri 
kanuna ftaat edeceklerdir. 
Pakat bu meıele hakkında ba. 
zı tarait beyan etmektedirler. 

Bu paranın Uf aiyenln ıala" 
hına ıarfedilmeıl dah• makul 
bir hareket olınuı olur. 

S.gortacıtarın talepleri ile 
kanun ahkamının telifi için 

Belediyede bir komlıyon top. 
lanacakbr. 

F elô:ket, felaket üzerine 

lzmir sokakları gene 
sular altında kaldı 

İzmir belediyesi ne yapıyor? Bu 
kadar gaflet kafi değil mi? 

(Baı taralı 1 inci •alıileJe) 1 Bu tarlada yapılmakta olan 
patbyan lllımların dipnya Arnawt kaldınmınm, aktunkl 
fııkırttıfı ıulann sokak orta• kuvvetb ıulardan müteeıdr 
larında göl haltnde kalmama· oldup ve tatların yerinden 
ıını temin en Beledi ye mıntaka· fırladıfı g6rGlnı61Hlr. Bir mO· 
(arına; amelelcrinl göndermlt teahhit tarafından tef rlı edil· 
ve faaliyete geçen amelelerin mekte olan bu lraldınmm 
yardlmile toplanan ıular claiı· daha lcunetlt ve daha •ilam 
dılm•)hr. :.7apalmuuu ak .. mld Jalma,.-

Karataı, ICaranUna yokutla· lar b.lu sa.termtıttr. 
rmdan, cadde:re akan sular, tra• Bu J:apılu Jollarda .... 
mYay caddealnl taUll etmlt 11- fez Ye IAfam olme ... fçla 

ede, daha ev.el ppalaa tedablr •• taraf 1a l~u blm'I 
uyellnde, .War der.Is, a.latb- 111urur ve ubur ,Oçlepnt,ur. 
nJmıttar. Belediye buraluma tDdJclen 

Akpmld J•fmur 1Uların- btr çare bulmua ıum bu· 
dan Maldereatafa 11t tarafuaa ralar 11tma ru•a• olaeakbr. 
abet ecJ.ea ild mezarlık yolq Yeni 7apalan yollarcla nede11 
• altında bJaaııbr. Yalnm IAf•m •• menfezler 1apılmı· 
lla tanıfa ameleler 16nderll· yor hunun mana11111 6frene-
mMl11t •• ......_ dereye akı. Midim ba dYarda oturan hal· 
ulma11 l~fa bir menfez açıl- ka acımak IAsamclır. 
madıfl için ıular ldllltyetll Belediye bir aı:da umumt 
mdrtarda 101 berinde bf. .amale hlanet etmelidir. Halk 
rlk•lt •• hallan gellpgeçme- flrkaamın en kGçtlc im prop&• 

llal sorlqbrmlfbr. pndaıma blalerle lira diken 
R.,..U1..ı. Halim ala tar- hmlr Beleclf7eılntn acaba la. 

lan din alqamkt J•lmurdu, tam teıldl&taaa arfecleeek .,.. 
Wmtlen ıu al&uacla kalmıı ft rua lrabDacla an? ~a•ndan 
tarla 111 balblt •11tır. pld"en 2 mtl1oa lirada ltUU mt? 

MarclJn, 31 (Yarın) - BU 
b~ sQadenberi ıGzel ı·clea 
havalar aoı; plerde bWdeu
blret bozuJdu. Şehr'mla ye d
Yarma fkt I~ sGndenberl fa· 
nlanz kar 1•lmaktaclır. 

Mardln'ta etraf de mu.a• 
..ı.aı k ... ı..., ı*cllr. Kar .. 
tusda iki sin daha deYAm 
edecek olursa tam bir laftrat 
Jaallne ıe'eceflmlaclea korkuJ. 
mütadu. 

Urfada sofukJar 
Urla 31 (Yana) - Bir 

kao aladeaberi haYa)ar Ü
flftl. Şiddetli aofuldar4"a• ••• ---itimat edilınif 

lart" 30 (A.A.) - Meb"· 
~, mec1hf 258 reye lcarp 
J,P. te:rle laOktmete jtlmat 
~!,!1• etmlftlr. 

Hariciye aasırının CeııeY· 
redeki yaglne vaziyeti ve 
AYrvpa ılyaecU u111umlyeı'nde 
oy-nadıiı bırtncl rol kabineyi 
tetkil lçln Retılc6mhurun ken. 
diılne tevdi eyledifi Tazlf eyi 
kabul etmemesi keyffyeUnl 
izah eder. 

Sulhun takviyeıl ve Av· 
rupanın en iyi bir te,ek 
kü 'e maUk olması Möıyö 

Brtyaa Fran11nm harJcl ıly&• 
ıetlnde takip eyed"ll va· 
zlfe kendiılnln temamen hufıe 
Takflnef• e7lemeıbd icabeden 
mühim bir hal keıbetmitUr. 

lıte bGUln dGnyanın kendi 
16z0ne kartı ıöıterdıtt alaka 
MöıJ6 Brlyan bu aahnecle 
battl mecl niyet ve b ıertyeUn 
manevi terakkllile mClmtezlç 

Fransada tedrisat' 
Fransızlann alilcam 

olmıyacalnnıf 
....... 30 (A. A.)- Meb'a-

... mecll..... ••ımet • 
ruumelt la••lnDda areyu 
ed• mbakere ...... nc1a M. 
Hertot, orta talatdln meccaal 
olmaa ...... bule hOkQmetba 
klft temlut ..... dlllal 
16rlemlttfr. 

M. Ll.Yal, nnlql cevaptaa 
orta talaallta mecc•al almaam 
kenclillnln de JıtecllfiDI. fakat 
bunun herhanal bir fırka ta· 
rafından mOntebıplerlu lr&rfl 
bir ıa.tertı olarak telAkkt 
eclilmellnl ana etmediflnt be
Jan etmlı ve demlttlr ki; .,.n 
hlk4metle birlikte çalat...ıa· 
1'1111 lıtemek için fulcalara cle-
ld. fakat bltQa mdlet rildJ. 
• ....... laltap edJ10111m. 

Mnzakere bttuktea IODra, 
bir çok talulrler vertlmlftlr. 
Soı1allstler tarafıaclaıa verdeo 
m, takrirde ·~ kuyyetJerfaj 
ı~..ınde toplamıı elaa ~
hGlr6 nete itimat eclllml1ecetı 
ber•• ohmm .. tur. il. H.lot 
tarafuulaa Yerilea dq. bir 
takrirde hlkomete itimat reyi 
verdmeal için orta tahllfla mec
cani olaaua tut kotaJmattUr. 
M. Llnl, IOI ceaala Ndtkall.
rl tuafmdaa tevdi edilen •• 
hBkOmete ka11tm n ıartm 
ltlmat ..,.._., •utu•••• 
olaa takriri kahal etm1fUr. 
Ilı 40 re,16 Itır eberlPtle 
blkAmete Wmat .. Pli .. 
mittir. 

Davet 
lataabul mllddeıumWlllJI. 
~ 

letanbulcla bul1111&11 'ftf f ... 
kat adretl ••al olan ln;
klu M111taaUld Halit Yatu 
-· .......... u ........ ~ .. 
aU. 

Franıanın daYaııaa clak "1 
hizmet edebilir. 

Dünden itibaren k ....... 
dlJI Teçhile Japon ........ 
sının Alman • Leh lhtll&fma 
dair verdifl rapor taraf.,... 
hukukunu muhafaza e~ 
tcdır. 

Uzlaıma hlleU nlat,..a 
burada ılyaıi lttliallta falellt 
çahnııtır. Bundan ıonra Taa 
buna dair uzun uzadıya tafllı. 
lata gfrfıUkten aoııra te.w 
tesllhat meı' eleılne aakl'lilıi' 
IAm ederek bu konfeıWİli 
alAkadar eden huıuaabD 
ıubat 932 tarihine .... 
edilmeıi Cemiyeti akYalll1'I 
pek muılp olarak dl 
mektedlr. Zira bun• 
teralt tahtında lıtlbP' 
bir ıene mGdcl-.t çok del .. 
Llkln dCln bu karara clalr 
ali edilen nutuklarda dlkk. 
taJandır. 

M. KurU1uı komlıyoa 
raf andan tanzim edılea 
Jenla bQk6metlerl taahhlt 
tında bulunduram11~ 
ı6rleclL M6116 Brlud lll 
derhal cevaben lhurl lromlr 
yon itine ehemmiyet Y.,.. 
mek buauıuna pJrl bM 
oldul\lnu ı6yleclı. Fdbe ..... 
bet aene meNklen ..,.... 
ihzar edilen praje koof.,... 
ıın tılerfne eıaı olm .... 
bir boıluk kaqqiDcla lraa..k 
tehlikesi vanhr. 

Hayret 
Hakimler bırsızlarll 

beraber mi? 
Boıton, 30 (A.A) - 8'-

ıo emat1et1 • .......,. ..... 
teıfne lllBtap M. An-t 
Brunker, bir nutuk Irat ... 
rek maruf tald Al Capoae'Dll!t:: 
ma!netlnda 8 bl. mı • 
bulunduiuaa •• Şdlap' 
hlkblılerlnde yble Jirmllhlt 
bir takım c:aailerdea dlaill 
bahmdutana MJ&• etm•t* 

Bir kaza 
18 kİfİ ÖlmÜf? 

Londra, 30( A.A. ) -
t*Y• CIYannda 320 -·'.~ 
derinlJflnde bir k6mir .... _..1 
..ı.le YUlua bafaa bir 
••tleeılacle ..... nd.W 
lerla a....W rıkılmlf ft 

çok ••• ı. k... ··~ 
altmda kümp • .....,. 
tar .......... 
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Sahife 1 YARJ.N 

HA~SŞeAkerNhastaIGanLnauve JdiyEabeNtik olEanIKaraMbüyuE··k mKüjdLelERJ• . '--1 _ _.;._De_ft_erd_ar_Iık_ı_·ıa_nla_n _ _.I 
Satılık ev hlueıl No. 22-24 Orta aokak, Dülblll mahalleıl 

Oıkndar 3 odalı ve bahçelidir. 48 hı... itibarile 8 hlaeıl 1&• 

blıktır. Mezkür hiaenln tahmin edllea bedeli 33 lira, aatıı 
açık arttırma 10 ıubat 931 aalı 15 Defterdarbkta (M • 4) 

SADIKZADE Buvun:.na ...... ~ 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAll 
Te LOKS POST.ASI 

Hergün taze olarak fıUhzar olunmaktadır. Beynelmilel ıon etıbba konıreılnfn 
ıeker haatalanna ııda olarak kabul eyledlil eaaı le formül üzere 7apılmıı olduiunu 
muıaddak meıhur kfmyakerlerin raporunu havidir. Anupanın terkibi m•çhul Gluten 
müstahzaratına her cihetçe faik bir nefaaet ve mükemmeliyettedir. Meıahlrl etibba 

tarafından tavsiye edJlmr.ktedlr. Ha1an ecza depoıu 4 .......... .. 

Oksürenlere: KATRAN 

Dumlu pınar · 

1 
Emvali metruke ilanları 1 ... ~:b:t 1 Pazar 

aktamı Sirkeci rıhtunmdaa 

ı '. 

•> 

BÜYÜK TAYYARE 

\ 

PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. cii keıidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak •uretile tertip üçer 
keıidelik iki kısma ayrılmıı gibi bir 

,ekil almııtır 
Mükafatlar keşide ı:ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100. 000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sablmasına başlanmıştır. 

lzmitte 
• 1. 

1 

·; .:~. istasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
. ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
·bir şekilde istirahatini 
t~min eden bu oteli 
h~rkese tavsiyeederiz 

Otelin albnda bir de Koleaann -Yardır. 
•lleaeeeyl de herlieM tanl:re ederiL .. . 

Ucus it 7apan bu 

EKREM E":"Va)İ metruke müdür)Üg"' Ünden: hareketle (Zonrlclek, t.. 
1&• bolu, Ayancık, ~ 

BİÇKİ ve DİKİŞ Ş h M h t G ı A A Onlu, Gire._, Tra1-o, 

ey e me ey anı· ::tm::· ::de~!:.:.~ 

mahallesinde Balıkpa- ~.r::;::;~'°:::-mektebi 
Serlevhaaile 26 Kinunıani 

nQıhamızda lntlıar eden tlan· 
da (Ameli dtktı bilmiyenlere 
üç ay zarfında hendese dd • d 82 N ı Telefon ltt. 2134 

zarı ca esın e o. ı :ARTIN ııattı Lüks ... 
. il~ ta11ör ve tualet imali 
öğretilir) cüm"eıl .ehven 
unutubnuıtu. Tashih olunur. 

Nevşehirli hanının Hilal ... Su'b.t z fmrtlli 
Şehri lcan mubammenl ılinü akıamı, Sideal nlta

Hadımköy Milstabkem Mevki 
talın alma Komisyonundan: 

Zarar ve zlyanı lf ayı ta ah· 
hüt edemlyen mnteahlı1dl ıa· 
bılona alt elmak here Hadım• 
k61Clndeld kıtaabn iktlyaıcı 
l~in 5000 kl!o hazin alehl 
mtlnakaaaya konmuıtur. Talip 
olanlann 10 Şubat 931 talı 
ıtnü saat 14 te temfna~ akçe
leri · ile birlikte Hadımköyün· 
deki ·Satın alma ko1Dia7onu· 
na müracaatlan ilin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
t 

80 
84 Te 3 

1 
2 
4 

. 5 
6 
7 

=~ 8/3 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18} 
19 
20 
21 

Numaralı 

" ,, 
,, 
n 
,, 
,, 
n 
,, 
,, 
,, 
l 

" 
" n 
,, 
" n 

" 
D 

" • 
• 
JJ 

'9falaza11 
., ve ardlJetl 

KahTe ocafı 
Ardiyeal 

n 

• 
Yamhan..a 

" ,, 

" • 
• 
• 
• 
" 

" ,, 

n 

• 

L. 
40 
&O 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
20 
10 -

. 20 
·20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
40 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

it a 

Erkek, kadın Ye ~oculı:- ~} 
larm dahili (iç) haıtalık· 24

5 " • 

20 
20 
40 

40 
40 
40 2 " » 

j lannı cumadan maada 26 " ,, 
her ıün (2·4) de Divan· 27 " • 40 
yolunda 118 numaralı hu· 28 ., ., hekçl oda11dır 10 
mi kahlneıtnde tedaTI Ballda evtafı muhaner emliktn 3/2/931 tarihine mG1&dlf 
der. Sah günü aaat 14te bllmGzayede icara rapb mukarrerdir. Ta· 

Telefon lıtanb•t: 2398 llplerin °/07,50 teminat makbuzlari7le latanbul Emvali metruke 
icar komlıyonuna müracaat eylemelert. 

~~~~46M0fcu me· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;,~ 
murluiundan: Türkçe 

Jak Zaro efendinin lstira• D d kt•t 
ti Ponlrldlı Efendi zimmetin· e ~ 1 
deki alacafından do~ayı mah· ~ 
cuz bulunan Topanede Feru· Polia .. edebivat, i~timaiyat 11e iktııat 
zaiada Ka~l. l'er ıokafında ı ' .., T 
hududu im tarafı camii lsma • gazeteıi 
il aia · arAıı Te bir tarafı 6 ıubat Perıembe gü!IÜ tıkıyor • 
Beyafrcl hacı Mehmet ala _• .... •_•_•_•_•_•_•_•_•~-·-•-•_•_•_•~-·_!~i_•_•~-•-•_•_•~-·-• ... •_•_•~-•-•_•_•_•~-·-•~~ 
menzili ve bir tarafı F eruza 
boetanı ve bir tarafı tariki· 
lm ile mahdut ve halen el· 
de mevcut Şehremanetinin 

3-7-930 tarihli çapı ıuretine 

nazaran yüzü beı M. (45) 
S. 1&ha11 181 M. 5 S. K. 
eblJ vukufu tarafından 310 
arıın mürabbaaında olan lıbu 
mahallin beher arıınına iç 
buçuk lira kıymeti mukadde• 
reli cedit 39 atik 39 No. b 
muhtertk artanın icra kılınan 
lhalef eYTelJye müzayede• 
il ne 150 lira bedelle talibi 
uhdesinde olup ibalei kat'iy;. 
yeıl icra kılınmak Gzere yllz· 
de beı zamla on bet gün 
mOddetle lbalel kat':yye ili· 
nına vazolundufundan fazla· 
ıtle talip olanların yüzdf: o
nu nlıbettnde pey akçesini 
mlıteıhlben 930-594 doııya 

numaraalle 16·2·931 tarihine 

• 
lkhsadi bir ilin 

terzihanesi peşin ve vereıi1e 
muamellta büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi kostümler, palto, pardeıü, frak ımokin, caket 

alay, kadınlar için en son gelen model-
lere muTafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbiae ihtiyacınızı ' 

lzmir terzihanesinden temin edebillrıinlz. 
• 

~rzu edenler elbiselerini veresıye yaptırabilirler. 

lzmir terzihanesinin • 
veresıye 

mamulitında ıöıterdiği kolaylık hiç bir müeaeaede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptıfı itlerle muhterem müıtertlerinin hüınü teveccG· 

hünü kazanmııtır. Ve bu suretle piya1&da ciddi bir 

mından hareketle ( t'.nllt, 
Zonguldak, Bartın. Cld .. t... 
bolu, Ayancık, Eneaıe. ..... ) 
lıkelelerlne azimet ft a:tdM 
edecekUr. 

Yük •• yolcu tel• ... 
elde Yeni Handa (l) ...,.it 
acentasına mGracaat. 

. Telefonı latanW ım 

ALEMDAR ZADE V~~ 
Bülent vaPQiu . 

şu\at Pazar 
ıünü akıam a.at 18 ele ..., 
:ıhtımmdan hareketle (2-ul 
dak, lnebolu,Aya.a,nlı,9•ıp 
Samıun, Ordu, Glnı11•• 
Trabzon, SOrmene Rlae, 1ı1a .. 
pavrl ve Ho.,a)7a •*'met~ 
avdette aJDI takelelerle(Yak· 
Eıkebir, G6rele n 0.,.) 
iskelelerine uin'Jarabın. 

Müracaat maba• t... 
bul Meymenet ham •'-''•ki 
yazıhane. Telefe• hta•ai 

1154 

Sultanahmet Salla 1 ı.cı 
Hukuk mahkeme....ımı 

Oç bono ile .ı.aıı- •n 
111 (yoz on bir) n.. &I Nil) 
kuruıun tahıill lçhl Adlll '-r· 
mayan ef. tarafındaa G.l ... r. 
da Kaptan Paıa wahnMı•de 
Davut otlu sokalada 1...,. 
marada maklnfıt M ..... elaı· 
dl aleyhine ikame e..,_ •"Y• 
ile m6bateret I~ ı f Mek• 
le7he 16nderllen dawı• 6aJ 
metglhmm m~ ı> ı• ... 
tebile blliteblfl .... n :r ... 
iından bir aJ mlld ..... aaea 
teblliat lcruma •-- ,..-tı. 
miı ve mubake ..... 1 ..... 
931 Pazartnl •aat 11,11 ( ... 
tlç buçufa} talik blta-a •l
makla vaktı maktnle .... 
kemede bde1ale ,.._. Yye-
klle lıhab Tllcat etme •• ~ 
dirde ııyahen ... •-• meye 
deTam eddecell 11111 ıl r . 

D 1 k t Dl .. 
Hayri Omer 
Alman7a Emraa 111.np 

ve zülıreTlye CemiJeU asa 
smdan Beyoflu Afa....ı 

kartı ıırumda 13l. N9 Ji· 
leden ıonra mGracaal. 

Telelon: 3581 

.. i . 
U midi istikbal 

Avusturya fabrikaları hezaren sandalyalan umumi satış deposu lstannul'da 
Kabrcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz.. Aciman Telefon Is. 
tanbul 2309. Hamiş : Ayni depoda envai çeşit perde ve döşer.ıelik kadefe m6ıa.dlf pazarte1l ılnü ıaat müessese unvanını almışhr.izmir 

terzihanesine bir defa uğramak iddiamızı ... 
pata klfidir. Keıeılni 1evenler vakıt kaybetmeden 

Tayyare Piyanp 
Serbayiligi 

Beyazıt Ok9ulırb••• Mit.· 16 
)are ve fantazi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, 13 ten 15 ıe kadar bizzat 
örtüler pirinç komeş halis İngiliz kesme Jike karyolalar ve saire fabrika L k 
fıaıma tootan ve perakende satılmaktadır.fiat maktudur. -veya ull"Ye ile miiracaatları 

İ llln olunur. 

Eskişehir okuyucularımıza: · 1-0 A KUTİEL 
8u cilnden IUbaren menfeatlnizl dil16n6yortanız ve gazetelerlnlzln · f • • 
· evinize, dakkinınıza, dairenize kadar muntazam bir ıekllde ıel• ı · ~ilt, frcnğf, Belso~.kluğu ve adem 

ıktıdar muayene elektınk tedavihanesi 
11~1 btfyor .. nıa Horozoilu tlcaretbaneılne müracat edJnfz. Karaköy Börekçi fırını sırasında No. 34 

koşunuz. 
Babılll caddesinde fzmır terzihanesi tabibi Ulccar 

terzi ve biçki müteba11111: Mustafa Sa lih 

·Telefon ı J.t. 1811 
Şimdiye kadar lstaabulda INr 
çok aileleri sengin ve ,...•ut 
eden yeılne tall' I ...... 

T aliinizi tecrübe ediniz! 

M. Müdür Burhanettia f 11 


