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Gazi Hazretleri Millete ve Müntehibisani-
lere bıtaben birer be>: .. ~nname ne~rettiler! 

amzet listesinde yeniden meb' us gösterilenlerin' çoğu çifçi ve ame
ledir, müstakiller için bazı viliyetlerde namzetlikler açık bırakıldı 

lstanbuldan: Yu•af Akfara B. iz.mirden: Kdmil B. 

Meb'us namzetleri 
l•tanbuldan: Ahmet Ra•İm B. lstanbuldan: Hamdi B. 

Gazi Hz. nin millete 
beyannameleri listesi şudur: 

Namzet llıteılnln tebyiz( ,... Fethi Beyin namzetliti kat'idir ! ~ na meb'uıu Zamir, Adana· 
fırkad• ikmal edtlmtıtlr. Ya· Dil!' Papuçlu k6yi\nden Re· 

nm ıaat ıoLnra mlatbbiulattkat Ankara 20 (Telefon, gece yarısı)- Dün ıul oflu Ômer beyler. Bir 
verilecektir. tıte i e r e • • kk"l d . . namıet açık. 
Halk fırkaıının umumi reiai yenı meclıste teşe u e ecek Mu. hızıpler Afyonkırıhiıır: 
Gazi Mustafa Kemal H:ı. hakkındaki umumi namzet listesinin tah· Af;onkarablaar meb'uau· 

millete atideki beyannameJi lili mahiyetindeki haberin listenin intişan lanndan C.H F. ll'UP relıl Ali, 
neıretmektedtr. ile de tahakkuk etmiştir. Ankara siyasi Haydar, luet, izzet Ulyl, 

Aziz vatandaılarım, mehafilinden tekrar ter,.••Üh eden kana· Ruten E,ref Beyler. Bir 
Senelerdenberl 1&beama -r1 namzet apk. 

C atlara nazaran yeni mecliste müstakiller, •kMr•y: ve relıl bu\undulum um· " 
riyet Halk fırka11na ıumat Amele, Çiftçi partileri vücude gelecektir. Ak .... ar meb'uıu Beıım 
ederek, tevdi •Jledlilniz Bu suretle Halk fırkasına karşı Üç muh- Atalay, ManlH meb'uıu Ya· 
d 1 il t 

' 
ı 1 l ha f&I', Kareıl meb'uıu SClreJ• 

ev et va mi • ı er n • telif hizip çıkacakbr. 
kiki icaplara uyarak çalı.- 1a Beyler. Bir namzet apk. 
lllaktayız. Yapılmıı iıler .,ak· Geç vakit yapbğım tahkikata nazaran Amıayı: 
eek nazarlarınızın 6nünde· filhakika yeni namzet listesinde büyük Amaıya meb'uılannclan 
dır. vilayet merkezlerinde açık bırakılan birer, Eaat, lımall Hakkı, Nafi• 

Onlan takdir ve tenkit ikişer müstakil namzetliklerin tahakkuku Herler. 
•bnek sizin hakkınızdır. h • b • Ankırı : 
4ncak biz memleket ve mil· üzerine müstakiller ız ıni teşkili söy- Ankara meb'ualarmdan: 

let itlerini içinde yaıanılan lenen ft'ethi Beyin ve arkadaılanndan Alı, Halıt Ferit, lııaan, Ri· 
"11ıu1111 1&rtlar ve hidlıelere Ardahan meb'usu Tahsin, Nuri ve Ağa- fat, Şakır ve Kırıehtr meb-
dre, en iıabetli yaptıiımıza og"' lo Ahmet Beylerin namzetliklerini ko- uıu Yahya Galip BeJler, 
1'-nı bulunuJoru•· h kk k bn • t • lmallb harbi1e fitek fab-

Bu kanaatlerledir ki bu yacaklan ta a u e ış ır. rlkaıı uıtabqı11 E,rtf, Ke1-

def-k1 intihapta dahi bar Ç kO onlar A k 20 (A A.) Ca kinin Halitli k6:r6nden Ah· 
~-lllıt bulunduiumuz, inkılap kat'ı oı:;;.!'ı;.';ta:.n verilmek hurly:t ::İk Fırk~ıı meb~: met otlu Haaan, Ankara• 
e IUll metalmize devam yarıD kak olan yapılacak nam:aetleri llıteıl ıudur: nm Paklar kariJellDden Ka· 

;:.~bilmek için itlmac:lınızık ::~:ı itlerin ifadeıidir. Ad•n• tap oiullarından Abdullah 
b aep etmek Gzere, y6kae Aziz vatandaılarım, Nafıa vekili Hilmi, Ada· (Deoamı 4 üncü •alıılede) 
dı;:u~nduza lçdıkıyor;~; ;~;n Eıa•n hep beraber in- .. İ°it~ ;,.{,~~d~l~·;;.izi~- ~~~imi "d;liİii.'.: .. 
d a ar o ulu 1 ' . de 6rOd6jClmiz yol ma· 
ı_-bi huzurunuzda wku bu· rın 1 

4 üncü •ayhifaJe) 
". ~k beyanatımız açık ve (Deoa~ı • . · · ~ .. · • • · - " .. ' .... ' 

l~t~~i,~jj~ ;,:.(J~i~Jıili~·~ 4 ü geçmedi! 

B-Oıudan bir namzet! 
lt!"'ikuldde bir programla t? Bolu~an 

latanbul meb'uılufuna talıp çık!~:uah 
)e lııtthabat heJeU teftitl • 1 1 - Muallim -.:llllQ faaltyeU devam et• Fevzi 8. R B 
~ lctec11r. Hemen hemen bit· 2 - Dr. Hatan ıza • 
~ libldtr. Dtıa akpma 3 - Konıtlttçi Aaaf B. 
l~ı:.., llltiltaktllen meb' uı· 4 - MClteka.it Jb batı 
'-'-ıc naaızetltllal koy· Refik Fırakl B. '-tt lçba milracaat eden· Bu muracaatlardan en ''-a! llllktarı d6rde balJI pyanı dikkat olanı 4 Gn· 
)'-lıJ!:'· Bunlann içinde cilıildilr. Bu zat, Bolu 
~, llllracaat eden zr llhakatı namın• 
'i.,111•Yeuttur. MClracaat ;De m 3 ünci ıalaileJe) 

tualarclır: , , eocunı 

Dava hücumu var! 
Bu giJ.n 6 muhakememiz, yarın 

Jzmit davasının yeniai var 
"Yarın. ın hak ve haki· 

kat uiruoa açtıiı milcadele 
onu ardı arali kaıilml1en 
bir dava hücumuna marus 
bıraktı. Gazetemiz mahke
meden mahkemeye dolap
yor. Baımuharrlrlmiz mah· 
put. Mildafaa vekilimiz iz
mit • Eakiphlr mahkemeleri 
kapılannda. Eakl Ye yeni 
mDdilrl meıulleriml• o 
mahkemeden o mahkam•r• 
ıicİtyor. Bunu flk&r•t ••· 

kamında ve halk utruna mil· 
cadelelerlmizde ha1li mthDet 

çekUflmizl 16ylemek lçlıı defli 
btl&ldı !halk ufruna çekUli· 
miz IDlhnetlertn mClcadele 
az1nlmizi her an artmlıfını 
bir defa daha kaJdetmek 
(Deoamı 4 dnd •alailetle) -Serbes fırka tefrikası 

2 inci sahüemizdedir 

J~mirtlen: Mahmut Celal B. iz.mirden: Rahmi 8. 
- = 

· M. Mussolini diyor: 
---

"Jtalya, Türkiye ve Rusyanın gir
mediği ittihadı kabul etmiyecek!,, 

M. Mu11olini baıhca 
devlet iılerinde ikt11adi ve 
siyaıl unıurların birbirini 
kuvvetlepdirmek veya za. 
fa ujratmak ıibl bir hl dl· 
aenla tesirine tlbl oldukla· 
nnı, bu k&l'fılakla merbutl· 
yet flseriade vaki olacak 
en uf ak bir teıirin her mil· 
leUn lıtikballnde bir aklı 
b&ııl edecek derecede ebem· 
mlyeti haiz buluoduiunu 
iıbata çalıımıı ve demlıtlr ki: 

•Bu ceıurane teıebbü· 

ıGn bilyGk bir ıümul ve e· 
hemmlJetl oldufuna ıöre 
efkln :umumiJenln düıUifü 
heJecan bundan ileri ıel· 
mlfUr. Bu heyecan ve 
teli.ı intibaı daha ıonra· 
ları deilılp zalflemııur. 

Vi1an, 19 (A.A.)- Neue 
Frel Preı. gazeteılnln bir mu· 

hablrrl Avuıturya· Alman pm· 
rilk ttilifı hakkında ltalya 
baıvekill M. Mu110llnlden bir 
m\illkat lıtemlıUr. M. Mu1-
ıololinl, bu mllnaaabetle mu· 
babire vaki beyanab:ıda 

gümrGk manialarının ticareti 

Çok ıayanı diklcat beya· 
nalla bulunan M. ı~Juıolini 

felce uiratmak ıuretinde 
yaptıfı teılrl li.yikUe takdir 
ettilinl söylemekle beraber 
bGtün beıerlyetl utırap cek· 
tiren tıılzllie bu mania ve 
(Devamı 4 Ü'ICÜ ıavFeJe) 
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8ayr8'JD arefesinde seçme .... 
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Sahife 2 

~~Serbes Fırka ,, 
TARİHÇESİ 

1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 
Muharriri: Bürhanettin .. 4.li 

İktibas edilemez 

Serbes fırka nizamnamesinin umumi 
hatları nelerden bahsediyordu • 

-11-

Fırkanın nizamnamesi 
Fırkayı daha yakından, 

daha içinden tanımak için 
neıredilen program çok dik
kate ıayandı. Fırka artık 

nizamname ile meııul 
oluyordu, hatta Aia oğlu 
Ahmet bey bu iıe memur 
edilmiftf. 

Nizamname (8) ktsmı 

ihtiva edecekti. 
1 Umumi eıaslar. 
2 Fırkaya duhul fart· 

ları. 
3 Teıklllt. 
4 Konıreler. 

5 Meclis f1'Upunun 
teıekkaln. 

6 - inzibat. 
7 - Hı yıiyet. 
8 - Mevaddı muyak· 

kate. 
Fırkanın bu 1ekiz kt1mı 

maddelerle teıbit edilen ni
zamnameıini aynen yazma· 
ia lüzum yoktur. 

Y elnız ıuraaını ıöyJiye

yim ki, bu nizamname mede · 
ni memleketlerdeki meycut 
fırkalar nızamnamelerinin 

tetkikinden hi11l edilen umu· 
mi bir kanaatin mahıulü 
idi. 

Serbea fırkanın yaaaıın· 
daki dljer lu11mlan ber ta
raf ederek yalnız umumi 
hatlarını buı ada bir kerf' 
daha tetkik fa ideden hali 
def ildir. 

Yasadaki umumi 
esaslar 

1 - Serbe1t laik cüm· 
huriyet fırkuı, cümhuriyet 
usulünü Dlilli hlkimiyelin 
en yGkHk tocelliıi olarak 
kabul eder. 

2 - Serbest liik cüm· 
huriyet fırkasının eaaı ıayesi 

-

Konaorsiyomun 
faaliyeti 

Konıorsiyomun faali yet 
devreıi mayıs nihayetinde 
bitecektir. Buranın iti Cum· 
huriyet merkez bankasının 
asli vazifeleri arasına ıirdl· 
ğinden bundan evvel oldu· 
ğu gibi bu sefer konıorsiyo• 
mun müddeti temdit edil· 
miyecektir. 

cümhuriyetin iıtilzam ettiği 
ıartları tatbikat ıahnaaında 
tahakkuk ettirmektir. 

3 - Bu gayeıine vuıl 
olabilmek için fırka teıki· 
li.tı eıasiye kanununun Türk 
vatandaılarına vadettiii bü· 
tün salahiyet ve hakları 

her tür)ü haleld~n siyanet 
etmefi taahhüt eder. 

4 - Vicdan h6rriyeti, 
mesai serbestiıi, fJklr, kalem, 
kelim ve içtima hürriyet· 
lerf, fcrai kuvveti murakabe 
•e kontrol ıalahiyetl ve halk 
kütlelerinin Beledi ye ve 
vilayet idarelerinde kendi 
iılerJoi kendileri görmeleri 
eıaıı fırkamızın baısaten 
benimaediff umclerdir' 

5 - Harai, ikhıadi, mali 
her türlü teıebbaılere yar· 
damcı olmak ve lıiiçük bO
yük iktııadi teıekküllerln 
inkiıafına mani olan engel· 
!eri kaldırmak ve memle· 
ket iktııadiyatını yükıeltmek 
Ye milletin umumi menfaat· 
lerini muhafaza için devle· 
tin mükellef olduju mura
kabe hududunu tecavüz ede· 
cek müdahalelere meydan 
vermemek fırkanın Yarmak 
istediği 1rayedlr. 

6 - Serbest cumhuriyet 
fırk&1ının 1 müe11iıi ıabık 
baıvekil ve Pariı büyük el
çisi Fethi Beyefendidir. 

7 - On ıekiz yaıını ik· 
mal etmig, ıiyasi ve medeni 
hukuktan mahrum edilme-

m it, sultöhretle tanınmamış 
vatana karıı hiyanetle itti· 

ham edilmeıniı ve Tftrk har
ıfni kabul etmiı olan her 
Türk vatandaı fırkamıza 

programını benimsemek şar· 
tile arirebilir . (Devamı yar] 

ılf. K,-al 
memleketinde 

lıtanbul, 20 (A. A.) -
Avuıturyanın Ankara sefiri 
M. Auıuıte Kral cenapları 
eylletmit ve mezunen mem
leketine aritmiıttr. Mumai· 
leybin gaybubeti eınaaında 

kendiıine mulahatıüzar il• 

fatile Hfaret müıteıarı Nor· 
bert Bilchoff vekllet ede-

• 

ŞEHiR HABERLERi 
M. Venizeloson oğlu 

Niçin Yunanlı talebe dün 
gittiler 1 

gelmiyor? şehrimizden 
1ıtanbulu ziyaret edeceği 

evvelce yazılmıı olan Yunan 
Baıvekili M. Venizelosun 
oğlu M. Kiryakos Venize• 
los'un gelmiyeceği anlaııl
mııtır. 

Bu _huıuıtaki haberler, 
bir ıayia mahiyetini almıı· 
tar. Fakat, M. Kiryakoı 
Venizelos'un, yaz esnasında 
bu ıeyahati yapacağına ih· 
timal veriliyor. 

Şehrimizde bulunan Yu· 
nanlı talebe dün ~kıam 
ıaat 17 de Yunaniıtana 

mdteveccihen hareket et· 
mitlerdir. 

Talebe, Pake kumpan· 
yasına menıup Karamine 
vapuru ile ıeyyahat etmek· 
tedirler. 

Teıyi merasiminde Da· 
rülfünun talebeleri, mnder
riılerinden bazıları, ezcflm· 

le Ahmet Reıit ve Muı· 

liıhattin Adıl Beyler bu
lunmuılardır · 

Yunanlı miıafirlerimiz, 

ıehrfmizden pek me!mnun 
intibalarla ayrıldıklarını söy-

lemiılcrdir. Vapur rıhtım• 

dan hareket ederken her 

iki taraf sürekli alkıtll\rla 

fapkalarını sallayarak ve· 
dalaımıılardır. 

Adalar bu sene-
de elektriksiz. 

İskan daireleri yeni talimatna
meye göre faaliyete başlamıştır 

Adalara elektrik gönde· 
rilmeıf meıeJeıı, ıene hal
ledllcmemtı blr Taziyet arz. 
etmektedir. Bu husuıta akt
edilmeıl ilam olan muka
velename, Nafıa veklletln· 
dedir. HenOz veklletçe 
tetkik edilmektedir. 

Mukavelenamenln tara
feyn arasında. imza ve taa- . 
ttılnden ıonra ancak Adala • 
ra elektrik verilmesi ameli· 
yatına baılanacaktır. Maama· 
fih meyıim de ilerlemekte
dir. Yaz hemen hemen ıel · 
mek üzeredir. 

Mukavelename Nafıa 

Evvelki günkü n(hha
mızda Vilayete tebliğ oluo
duiu ya:ıdığımız iıki.n 
talimlltnameıl d ü n den 
tttbaren fskin dairesince 
tatbik olunmafa baılamııtır. 
1ıkln 'dalreıinde taıfiyeye 
tabi tutulacak binlerle doı· 
ya Yardır. Bu doıya ıahip· 
lerinin çoiu hükftmetten 

alacaklı, bazıları da hüku
mete borçludurlar. Malum 
oldufu iizere hükdmetin ala· 

caklı olanlara (Para muka· 
bilinde kullanılamak ıar· 
tile) Bono verilecek, 

vekaletinden ıüratle çıkı~ 

bile, bu yaz Adaların elek· Muhtar Pş. dan 
trikle tenviri 1rene ıüphelidir 
Çünkü zaman kalmıyor. Tazminat 

Hililiahmer J 
11tanbul Hililiahmeri u- a IDlyOr 

mumi konıreıi 24 Niıan Muhtar paıanın itirazı 

Cuma arünü DarOlfdnun kabu1 edilmemiı, ıon ye 
konferans aalonunda. akte- ka.t'i olarak paıanın emla-

dilecektfr. kinin ıatılma1ı tekarrür el-
Konırenin ittihaz ede

mfıtir. Bu suretle tahauül 
celi mukarrerat 9 May11 
Ankarada toplanacak mer· edecek paradan Divanı ali-
kezi konıreye bildirilecek· nin tespit ettiği tazminat 
tir. lstanbul konıreatne ve- miktarı hazineye yatırılacak 
rilecek iıler Ş\ıabattan he· mütebakisi de Muhtar Pa-
men tamamen ıelmittir. fl'.Ja iade olunacaktır. 

Y alovada plaj 4cü Tıp kongresi 

hükumete borçlu olanlardan 
da (Muayyen müddetlerde 
teıviye edilmek ıartlle) al· 
dıkları fazla mallar hükü
met namına birinci derece 
olarak ipotek edecektir. 
Yalnız bütün bu iıler ka· 
nun mucibince altı ay zar· 
f ında biteceğinden bu itle 
alakadar olanların muame· 
lelerini ıilratle bitirmeleri 
icap e~mektedir. Kanun mu· 
ciblnce gösterilen altı ay 

zarfında itlerini bitirmiye· 

cek olan hak sahipleri huk· 
larını kaybedeceklerdir. 

Kadıköyüne 

Tramvay 
Yapılıyor 

Üıküdar tramvay tir!, eti, 
kadıköye yapılacak hat için 
para bulmuıtur. Şirket bu 
hattı bir an evYel açmak 
iıtiyor. Bunun sebebi ıudur: 

Şirket her ne kadar bu 
ıün ltlemekte olduiu hat· 
lardan memnun gihi g6zükü· 
yorsada bu aıünkü hatların 
tnktp eylediği aüzergah nis-
beten tenhadır. 

Tayinler 
Yalova, ıahiltndekt kum· 9 Mayısta açılacak olan Münhal bulunan birinci 

ların satılmasının bir mi\d· dördünci.i Tıp konıreıl hak- umumi müfettiılik Aıayiı 
det ıonra plljı harap olmak kında Sıhhiye müdürlüfü- ıubesi m6dür muavinliğine 
tehltkeılne ıokacafı ıoylen· ne ıu tamim ıönderilmiıtir : Şemdinan kaymakamı Recai 

"D"" d ili k münhal bulunan Faça kaza· mektedir. Çünkü ıahilde or üncü mi tıp on· 

Ak mı, 
Kara mı 1 

21 Nhaa 

iyi ki, meb'us deiilim. 
Çok ıükür ki, namzet· 

Jiğimi de koymadım ! 
Zira bu akıam, ya füc· 

eten ölür, yahut la bir 
tarafıma merakla felç ge 
lirdi. 

Geçen her aaniye, ileri· 
leyen her dakika, yürüyen 
her saat, bir mahküma idam 
illmını getiren kara müjde· 
cinin yaklaıan adımlarını 

hatırlatırdı. 

Kolay mı acanım ko· 
lay mı? 

On dört milyon halkın 

içinden sizi ıeçip te baıını· 
zıı konan Zümrütüenka , 
acaba bu sefer de sizi bula
bilecek mi bakalım ? 

Payelerin en azemetlisi, 
rütpelerln en ıatafathsı olan 
meb'usluk dejllmidir? 

Her bahtiyara nasip olmı· 
yan bu ıeref, bir kere ele 
geçtikten sonra oun kaçır· 
mak, Fran11z güzellik kıra· 
}içesinin tacını baıından 

düıürmf"ıinden daha acıdır. 

• 
Listenin ilanının 

arefesindeyiz 
Bu akıam bir kuı olsam 

da, açıkta kalmaları ihtimali 
olan meb'ushırla namzet· 
tiklerini koyanların pence· 

relerine konsam. Yahut ta, 
bir kolayını bulup dimaı})a• 

rının içinde bir cevelan 

yapsam. 
Sonrada, ıöreceğim ve 

duyacağım manzaraları, he
yecanlart birer birer sizi 

anlaliam ... 
Göreceiim manzara her 

helde, Florinalı Nazım BeyiO 
ıiir okurken aldıiı pozlardaıJ 

daha komiktir. Duyacağı.O 

heyecanda, üç bin metrede-' 

atlıyan bir paraıut kahrarn" 

nının yürke çarpınhsmd•-' 
daha beterdir. 

* * Her ne iıe meıhur sözdat 

Ak mı, kara mı önümV 
düoer. 

Bekliyelim pakalım. / 
BÜRHNETTlN AL · 1931 E ı · ı- f d 11 kaymakamlı#ına nüfus plaj ortalama diitmektedir. greıı Y u u zar ın a 

A k d 1 k itleri umum müdürlüğü bi· M l k iki taraf aahUden kum n ara a top anaca tır . ezar ı 
P 1 Ş h d rinci ıube ıefi Hukuk mek-

.... 1. 1. 1 • .- • 

alınce. kıyıya çarpan dalga- rogram: - e ir e ve Jhtı•/a" ~t 
köyde tafdiye muameleılni, tebi mezunlarmdan Gafer, Jı 

lar sahili bir hizada tutmak Me1'udiye kaymakamlıfına 1 fi"' il - Çocuklarda gıda me- Dinar kaymakamı 1ımail Sürpaaop mezarı 1, 

için nokıan kum bulunan ıeleıini, 111 - Ratltizmi ih· kı'me aı·t olduJC.u hakk•0 ' 
Hakin Beylerin tayinleri a 

taraflara daha fazla olan tfva etmektedir. Bunlardan teJ'cfp edilmiıtir. Belediye ile Ermeni ırı&i~ 

ZEYTiN REKOLTESi 

taraflardan kum taıımakta- maada ııerek bu bahillere Ô. Lutf u B. çekildi htıl• 
dır. Bu bütün aabtllerde böy· aft oerekse difer bbbi me- velliler arasında bir i 

cektir. • Oda mecltsi azaıından k 
Amerika ticaret mümea- KOOPERATİF CEMiYETi ledir. Bundan dolayı plAJın ıeleler hakkında arzu eden Ômer Lütfü Bey iıtifa et- çı mııtı. . ,1 

K t"f · ti 'ki t f k t etı·bba v iki k oorelerde Ô Bu ihtilafın halli fçırı _J. n11iifi ticaret odaaından bu oopera ı cemıye ya· 1 ara ına um aıın· ev e 0 • miıtir. mer Lultü Beyin yr 
lueki zeytin ve zeytinyaiı kanda konferanlar tertip mamasının doiru oldufu oldufu ıihi tebllarat yapa· yerine henüz kimıe intihap bir defa daha keıtf 

1 
>'~fc" 

··•rı.,n~:;:~)ın H~~~·k~iplomah ileri ıürülmekıedır. pileceklerd1r. listeden o;;i:;:~~nlar ne ;:;:;·:k v?'.) 
--------------------·----------------"'!'"im----------------------·~--------------------------------

Karagöz - Y abu t Liıteden çıkarılan 1 Karag6z - Acaba 
aeb'uılar d11. it arıyorlar. Yine itıizler ar· gezelim bakalam ! 
tıJor demek. 

..................... ~...;ı L-...-.IUJJ..ı...-.. ..,,.,.1..J,J_~:;;:;;~;&.1.Wı-:- ı1f'ı 
ne it tutacaklar bir 1 Karagöz - Alın teri ile para kazan- ı Karagöz - Ey üıtadım ha~jt 'tlff 

mak buna derler. • Gamı tadil felek böyle ı• 
gider.,. 
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23 Nisan ç_ocak hafta•ıf!!!.· ı ı SON HABERLERE·:• 1 Otelcilerle Belediy~ arasında ihtilô:few 

Çocuklar bedava ge- _ _.:._ ''S B 1 d. d d r 
k 

isyan Fransada UÇ e e ıye e İr .,, 
zip· bedava eğlenece Hondurasta Çiftçi Cemiyet bu noktai nazarını 

23 Ni1a!1 çöcuk bayramı 
\re haftaaı, münasebeUle 
Himayei etfal cemiyeti bir 
Program tanzim etmittir. 

Kezn, gürbüz çocuk müsa- B l _J ' Sivaseti Daimi encümene bildirmiştir. 
bakası icra edilec..cktir. Mef,. I aş aal. ._, 
teplerde müsamer;ı verile- Vaıington, 10 (A.A.) Lille 19 (A. A.) - Çift. ı Gerek Otelcilerin Ye ge-
cekti ~. Muhtelif çocuk kafi- ı Dün Honduras'm ıimal ıa- çiler tarafından tertip ed ı . / rek Otelciler cemiyetinin 
leleri "isteriz!., levhalarını hfllerinde reiı Colindreı'Jn len btr ziyafette bfr nutuk j Cuma ruhaatlyeıt yQzfin· 

temdldlni talep etmiılerdir. 
Bu müracaat 26 Martta 
vaki olmuttur. Otelciler 
mOracaatlarına ceYap bek
lfyerek ruhıatlye almamıı· 
lardır. 

Bu programa nazarlın 

bayramın birinci rünu ıine· 

ınalara, tiyatrolara Çl)culd~· 

rın ücretsiz olarak girmek r i 

için teıebbüsatta bulunul· 

ınuıtur. Ayrıca veıaftl n k· 
liyeden mümkün olacakfa 
rın fki saat Himayei etfal 
cemiyetine tahsisi düıDnül· 
ınektedlr. 

hamilen ıehri dolaıacaklar· lfb~ral hükümetine kartı ıöylfyen M. Tardieu, dahi· / den cezaya çarptırılroala· 
dır. bir iıyan çıkmııtır. İsyan li hububat piyasasının ten· rından ıtkiyet ettiklerini 

23 Niıan çocuk bayramı hareketi bilhaaaa Proııreıo, kisi ve mahıul sahipler in e yazmııtık. Dan bu buıua-

ve haftası da anneler birli· Laceiba, Tela ve Trujfllo para verilmesi içi!ı derpiı ta tafıilftt aldık. 
çehirlerine karııdır. edilmekte olan tedbirleri Belediye otelcilerden S. 

ği tarafından muhtelif eıya 
Üç Amerikan kruvnzö- izah ve tetrlh etmiıtir. 50 lira araı anda olmak Ü· 

hediye edilmittir. Bu lıedf· rü ecnebileri himaye ctnıek Mumaileyh May11 ayı zere; rayri ıafl Yarfdatla-
yelcr de Himayei etfal cemi· için Honduraı'a gitmek em- zarfında arpa, çavdar ve nndan yQzde 10 ruhsatiye 
yeti merkezinde tevzi edile · rfni almııtır. İlk g elen haber- yulafın himayesi fçin bir reıml almaktadır. 
cektir. le~ , aıi kuvvetlerin muhte- proje tevdi edildiğini tllYe Halbuki otelciler cemi-

lif mahallerde püskürtülmüt etmfttff. Y•tl bu itte bakaızlık oldu-

Cevap relene kadar da 
müddet dolmuttur. Belediye 
bu defa ruhsatiye almayan 
otelcHeri tecziyeye baılamıt· 
tır. Otelcilere göre ıuç Bele
diyeye aittir. 

Çünkü müddetin hita
mından evvel cevap Jver
memiıtlr. Kendisine alt bir _ Damping tehlikesi! 

Damping umacımıdır, Ruslar 

olduklannı bildirmektt'dir. Misyonerler filnu ileri ıürmekte ve ruh· 
Genera l, G regorJo Ferrara r.ın asliye reımlnln 11nıflara gÖ· 
ihtilat hareketinin baı•nda Esi'" oldu re alınw .. ını ••temektedır. 

suçtan dolayı .;eza alması 

doiru deiildfr. Bu münase
betle Otelciler cemiyeti ce
aaların affı için Daimi en
cümene müracaat etmlıler
dır. 

olduğu söylenmektedir. Pekin, 20 (A.A.) - İki Hatta bu huıuıta beledi-

kesilmiş tavuk bile gönderiyor!. 

1 

lkhsat ~ehafiline -
gore 

R adikaller I kadın ve bir erkek mfıyoner yeye müracaat etmltler ve 
Hupeh eyaletinde kain Ktnıı a,.ıi zamanda 1 Nisanda 

Kazandılar ı Chaw'da ıakiler tarafından biten ruhıatfye müddetinin Damplnıı bütün dünya 

için oldufu kadar memfe· 
kelimiz için de ailnün eıı mü· 
hfm meıelelerinden biridir. 
İhracat tacirlerimiz, ithalat 
tacirlerimlz ıikA.yet eder, 
damptn1rten znrar görDldüğü 
iddia edilfr, kimi damping 
var, kimi yok der. Bu meae· 
lr etrafında kat'i bir ıey 
anlawılabilmft değil. 

lktuat mehaflli hala bu 
hususta kat'i bir ıey söyli-
yemenıektedir. Bu hususta 
tetkikat yapmak için feh· 
rimize gelen 1 k t ı • a t 
vekaleti memurlarındaa 
Necmettin B. henüz bJr 
netice elde edememi, tir. 

Hali tetkikatla meıgul 

dür. Ayrıca Ticaret oduı 

Liyon, 19 (A.A.) - Be- esir edilmittir. isimleri tun- • qı~ 

lediye mec1iıin<le Sosya list~ J&rdır : BoJudan bir 1 Şirketler tahkikah 
lerle radikalle ... ara•ında ... u. Arnerikah Estbar Mord· K 

n ... anunt vazifeleri ifa et· 
hu .. eden ihtilaf yüzftnden Iund, İsveçli Anderaon Os- namzet f miyen ~Irketler hakkında 
M. Herrfot belediye rel&Ji. car. Auauate Nelıon her tahkikata baılanıldıiını yaz· 
x d r B üçü de İsveç heyetine men· ( 1 irinci •ahifeden deoam) mııtık. vfn en iıfüa etmlfti. ugün 
Liyonda kısmi belediye in- ıuptur. 
Uhabatı yapalmıt ve netice
de ilk devrede büyük bir 
ekseriyetle 3 Radikal inti

hap edilmitlir. Bunlardan 

Peru parası 
Ltma, 19 (A.A) - Peru 

parasının latikrarı hakkında 
bir kararname neırediJmlıtir. 

C. H. F. ca meb'uı namzedi 
göıtertlmeıinl talep f'tmlı-

tir. Refik Fırakf 8. in 
uzun bir de proıramı var· 

dır. 

Ticaret müdüriyeti bu 
huıuıtaki f aallyetlne devam 
etmektedir. Yeniden bazı 
müe11eaeler mahkemeye ve
rJlmtılerdir. Dnn damplnain memle· 

ketfmJzdekf teıirlerf hakkın· 
da gerek piyasamızda ve 
gerek alikadar makaml8 r 
nezdinde yaptığımız tahki
katı yazıyJruz: 

•la piyasamızdaki Rus mal
larının fiatlarinı ve miktar
laranıteıpit ederek Vekalete 
bildirmektedir. 

birfsi M. Herriot'dur· 
. .. ... 

.Bu dampinge 
karşı bir hareket 

YENİ İSPANYOL BA YRAGI 

Madrit, 16 (A. A.) -
Cümhutiyet bayrağının tek· 
)in! teapit için bir komisyon 
te~kll edtlmtıtir. 

MezkQr program hayli 

tuhaf yenilikleri ha yf. 

dir. Btlhasaa matbuat 

hürriyetin~, meclfı azala· 

rının hangi meılek men· 

suplarının arasından ıeçil· 

meıl icap cdecefioe ve ha· 
zı mabaHI m~mleket iı-;;;;.
lelcrlne; alt noktai nazar· 
lar Yardır. 

ŞiRKETLERiN T ARIFASI 
Bundan aonra ıırketler 

gelitl ınzel tarife yapama· 
yacaklardır. 

Bu suretle ticareti bahri
ye müdOriyet!nde toplanacak 
komilyon yanız fiyat tarif a· 
ıinf tetkik etmlyecek, ayni 
zamanda aeyrilefer tarife· 
lerinf,de tftnzim ve tetkik 
edecektir. 

ihracat tacirleriıniz 
ne diyor? 

ihracat tacJrlerimiz Ruıı· 

Rus sefaretine göre 
Ruı ıefa retindede aa!ihiyf:tta r 

birzat fU r.öz'eri ıöylemfttir: 
- .,Daraplnıı yanlat an-

Berlin, 19 (A,A.) - Sov. 
yetler birJift namına hare· 

ket eden murahhas heyet 

Jle tazı Alman sanayfcile

ri arasında huıule aelen 
itillfm metni dün neıre· 
dilmitEr. Bu itilafta tasrJh 
edJldifine a6re Sovyetler 
birJiii 1931 ıenesi nlaanı
nan 15 ile Afuıtoıun 31 in· 

Mısır 
ların bu ticaı «;t ıiıteminden 
~iklye-t ediyorlar. Malları· 
mızın mahraçleri olan Av· 
rupa piyasalarına bizden 
daha fazla ucuz ve daha 
fazla mal ııöndererek bize 
rekabet eden Ruslar bu 
meyanda Almanya ya külli
yetli mikdarda t6tün gönde
rerek piyasayı altüst etmit· 
lerdtr. 

Ruı1ar yalnız kendı mal· 

larını ihraç etmekle kalma· 
Yıp Yunnnis.ana külliyetli 
ınıkdarJa gönderdikleri Jaatige 
ınukabil aldıkları üzümle ri 
22 kuruıtan Hamburgta sat· 
illa k surctile biz ım Alman· 
larla 48 kuruı üzerinden 
Yaptığımız pczarlrğı boz· 
ınuılardır. 

Kereatecilığim iz de ayni 
tarzda rekabete maruz kal· 
tnaldadır· İthalat tacirlci· 
llliz!de Damp inaden mÜf· 

t•ldldir'er. Piya1am1zda bir 
lllilyoo liralık ııtok mal yar· 
dır. Buna mukabil Ruı!ar 

l>i1aıan11za kfillfyetli miktarda 
lllanıfatura göndermiıtir. 

Bu fee fiat!arın sukutuna 
&tbep olmuttur. Son buhran 
)(izünden azalan kredi mu· 
•ıneJcri Lüsbütün durmuı 
tur. Ruılar memleketimize 
keıUınıt tavuk bile gönder· 
llıekted irlcr. 

Çiınento ve kereıte iıtih· 
•aii.tı - d tnız Damping yQzuo en 
-Z•lınaktadır 
) Bizden hiç pıımuk :ılım· 
an R u 1 ı a r piyasamızı 

.,_lllukJu rnenımcatla doldur· 
blaeılardır. 

laııJmaktadır. Ruıiar mali· 

yet fJatından ucuza mal 

tatmıyorlar. Mallarını zaten 

o fiata göre btihaal ediyor· 

Tütün • • 
resmını 

çıkardı •• yuze 
Mıaır hilk4metJnln bir 

nisandan itlbuen tOtQn il· 
hafit reımlnl artırdıfını yaz· 
mııtak. 

fıte bfr kaç taneıf: e. vaziyet karpıında 
liman riyaaeti kadruıu da 
tevai edilecek ve umumi li· 
man merakibi ııkı bir kont· 
rol alınacaktır. 

lı r. Bunu, Jıtihaal aahaıın· 

daki yeni oraanizaayonlari· 

ie temin etmitlerdlr. 

Dijer devletler Damplna· 

den tikiyet edeceklerine 
kendi oraanizasyonlarını 
baaftleıtirıinler . ., 

el günQ araaında geçecek 
müddet zarfında Alman aa· 
nayt erbabıaa 300 milyon 
marklık ıiparit verecekler
dir. 

Mmrlılar kiloda 90 M111r 
kuruıu olan reıml 100 Mı· 
ıır kuruıuna çıkarmıılar· 
dır. 

Muır hük6metf bir NI 
•andan eYvel meaıelerlnden 
g6nderllen tOUinlerJ de ye
ni tMifeye tAbt tutmakta.· 
dır. Ayni zamanda Mııı.· 
gQmrilklerlnde bulunan fa· 
kat tarifeye tabj bundan 
evvel ithal olunan tOtiln· 
ler de bu mflkelleftyetten 
m6ıtesna addedflmemekte
dir ler. 

A - HarrJyeU matbuat 

aııldır. Fakat, gazeteler sa

hibi fmtlyazlarınımn birer 

kıt'a reıimlerile beraber in. 

Utar etmelfdlr. 

B - Doludan hamallık 

etmek üzere çok kimse 

lıtanbula azimet eylemekte

dir. Bu hal Boluda it yapa· 

cak adamların azalmuına 

ıebeblyt't verdlf inden, bu 

kabil ıahııların adetlerinin 

tahdidi.,. 

PRAG BUGDAY 
KONFERANSI 

Prag tehrinde bir buf
day konferan&ı toplanacak· 
tır. Konfranse merkezi Av· 
rupa hükilmetlerl namına 
birer murahhaı f ıtirak ede· 
cektCr. 

lktısatçılanmıza göre 
Bir iktısatçımız fU mil· 

taleada bulunmuıtur : 

- Rusların Dımplnr 
sistemi hiç de t ·cari degll· 

dir. BDtün maksat serma· 

eyleri mahvederek halkı 
ameleleıtirmcktir. Bittabi 

bu ıayede Ruıyada rejim 
daha çok tnraftar bulacak 
ve daha çok intiıar edecek
tir. Ayni zamanda aaida 
mükellefiyetten kurtulmu§ 
olacaktır. 

Ancak Rusların bu Uca· 
ret siıleml tabii bir halde 
defildir. Gerçi bu ıiıtem 

müıtehliklerln lehine giSrtl· 
nür. Fakat dütünmeliyiz ki 

muaaır cemiyetlerde boıluk 

yoktur. 
Her fnıan bir cemiyete 

Ptur Her cemiyetin 
m«>DIU • 

fer tleri arasında • Bunlar 
gerek amele ve gerek aerma· 
yedar olıun • sıkı bir milna· 
ıebet vardır. Sermayedarın 
iflaıı alemin bedbahtiıfne 
gebep olur, Eğer amelenin 
himayesi dGıünülürıe bunun 
içtimai ıfgortalar daha iyi 

KIRALI BEKLiYORLAR 

Londra, 20 (A.A.) - Is-

panya kıralı Alponı'un· ya· 

rın akıam Londraya muvasalet 

edeceği zannolunmaktadar. 

ya~aklardır. Bunun Sıene ıO r· 

meıfne imkan yoktur. GörO· 

yoruz ki, Damping bfr vakıa 

olarak yaıa.maktadır. Cihan 
buhranı çenberl haricinde ka· 

lamadığımız gibi Dampiaten 

de mQteulr olmaktayız· 

R u ı 1 a r ı n bize olan 

t e • i r 1 e r i daha zf ya de 

harici piyasalarda kendi 

ni göıtermeaindendfr. Bu ha· 

fi teıfrler bazan dofrudan 

dofruya ve hazan da bil••· 

ııta vaki olmaktaJır. Maama· 

lih ıerma.yelerlmiz teıkilit· 

lardı rılmadıfı için en kilçDk 

bir darbeden bile ıaraılabi· 

liriz. 
Damplng'e kartı Amerf· 

ka müttehit devletleri ve 

Bu ıon iki keyfi yet tiltün 
taclrlerimlzi telit• dOtGr· 
rnOttür. Harici ticaret ofisi 
bir nlıandan evvel a6nc:leri· 
len tütünleri yeni mükellefi· 
Jetten kurtarmak için te· 
tebbüıatta bulunacaktır. 

TAYYARE CEMiYETiNiN 
iÇTiMAi 

Bu ıün öjleden ıonra 
tayyare cemiyeti lıtanbul 
villyet merkezinde kaza ve 
nahiye ıubelerinin lttirakile 
bir içtima aktedilecektir. 
Bu içtimada Kurban bayra· 
manda tayyare cemiyeti Uf· 

kilita tarafından toplanacak 
olan deri ve bafıraaklann 
ne ıurelle toplanacafı hak
kanda mnzakeratta bulunu· 
acaktır. 

------------------------

C - Millet mecliıtnde 

doktor çoktur. Kanun yap· 

mak huıuıunda fazla etlb· 

baya ihtiyaç! olmadığından 

adetlerinin 4 e indirllme•t,. 

Refik Fırakı Beyin 

hakikaten faraklı olan prog· 

ramı tU aatırla .. ıa nihayet 

bulmaktadır: 

"Meıall vatanl)'e ve ıah· 

ıiyem eınaıında tu deni 

dilnyanın pek çok kahra 
ıltemine ıebatklrane göjQ11 
aermek için m6teaddit de
falar tifahanelere aırdim!,. 

Borsa reiıi namzet 
istifa etti 

Ticaret boraaaı relıl Fur· 

tunzade Murat 8. Tekirda· 
iından meb'uı namzedi 
göı!erllmlıtlr. Murat B. bu 
mftnaaebetle ıtıortacılık tet· 

Bu Haziranda açılacak 

olan bu konferansa Tilrkl· 

ye de davet edılm fttir. 

-- ---- --
MADRITTE MUAZZAM 

iHTiLAF 

Madrit, 19 (A.A.)-Soı· 
yalist lideri İgleılasan hab· 

raaını tes'it için gayet mu· 

azzam bir ihtilaf yapılmır 

tır. İhtilif a amele teıkiliitı 
bilumum f akü iteler talebesi 

lise talebeaf, ıoıyalfıt nazır 

ları Madrit valisi, muhtelif 

c6mhurfyet fırknları miime1-
ıiHeri Ye takriben 150,000 
kiti tıUrak etmlttir. 

Müzikalar Mar1eyyez ve 
Enternasyonal marılarını 
çalmııtır. Mezarııkta yapılan 

meraıime M. Lerroux riya
aet etmiıtir. Mumaileyh, 
Jrleıaı He ilk cümhuriyetin 
teaiıine çahtmJf olan devlet 
adamlarının mezarlarına 
çelenkler koymuıtur. 

Hatipler, cümhurfyetin 

d 
1'edabir alınmadığı tak· 

ird 
temin ederler. 

A nupa bile tada bir "lmak· 
tadır. Her ne kadar fabrf· 
kuı bf r deYlet defilaek de 
kendimizi korumamız lazım· 

ESRARENGİZ ADA 
JULES VERNE'•in eaeri 

Deniz cana yarları ile lnaan 
arasında •Gthlt btr mGaarra 

ikat komlıyonu oda aLa· 
aıaından lıtifa etmiıtır. Ken· 
dilinden iDlıtlil eden azalı. 

ıfa Gani B. aetlrHmlttlr. 

h&vari"i telakki o\un ırn İg
leıiaı'ın hatırasını teı'ft 
etmiılerdlr. e plyaaamız bir buhran 

ltçlrebllecekur. 
Bu itlkarla Ruılar Dum· 

pinglerlnde muvaffak olama-
dır.,, 



' mze leri 
·sesi şud r: 

(Birinci sayfadan devam) ı Diyarıbcki meb'usu Zülfü 

llğlu Mu labattin Beyler· Beyler. 
le Gazi Mustafa Kemal Hz· 

Ant ly : 
Antalya meb'usu Dr. Ce

mal, Rasih, Bursa belediye 
reisi Dr. Nazif Şerif, C. H. F. 
ve vilayet idare heyeti aza
sından Avukat Haydar Bey
ler. Bir namzet nçık. 

Artvin: 
Artvin meb'uslarından 

Asım, Mehmet AH Beyler. 
Aydın: 

Aydın meb'uslarından 
Reşit Galip, Tahsin, Dr.Muz. 
har, C. H. F. reisi Adnan 
Beyi r.Bir namzet açık. 

Balıkesir 
Balıksir meb'uslarından Ali 

Şuuri ve lsmail Hl\kkı, B. 
M. M. refsj KAzım Pı, Ba
hkeAf r m~b'usu Mehmet Ca· 
vit, Gireson meb'usu Hacı 
Muhittin, abık meb'us Ge
Jibolulu Yürük oğullanndan 
İbrahim, Bandırmalı avukat 
Vasfi, Edremitte eczacı Mu
zaffer, Etçi o~lu Haydar 
Beyler. Bir namzet açık. 

Bay azıt 
Bayazıt meb'usu Holit, 

İhsan, Sabık meb'us evlen· 
me m~muru Ubeydullah Bey· 
ler. 

Bilecik: 
Bilecik meh'uıu lbrahim, 

Yozgnt meb'usu Sa'ih, Ba· 
lıkesir meb'usu Hayrettin 
Beyler. 

Bitlis : 
Bitlis meb'usu Muhittin 

Nami, Kocaeli meb'ueu Kı· 
hnç oğlu Hakkı, Sabıt Türk 
ocakları müfeltiti Hasan 
Reıit Beyler. 

Bclu: 
Bolu meb'usu Cevat Ab

bas, Dr. Eınln Cemal, Falih 
Rıfkı, Ha an Cemil, Şükı ü 
6eyler. Bir namzet açık. 

Burdur: 
İktısat vekili Şeref Bey. 

Bir namzet açık. 
Bursa 

Bursan meb'usu Asaf, 

" 
,, Mustafa 

Fehmi, Maarif vekili Esat, 
B. M. M. reisi vekili Refet, 
Aydın meb'usu Emin fikri, 
Buna meb' usu baktrlolog 
Refık, Rasim Ferit, Ant lya 
belediye reisi Galip Beyler. 

C belibereket: 
Cebelibereket meb'uıu 

Naci Pa11a, Mamure yolu 
dairesi ikinci ıube usta ha· 
ıısı Hasan Basri, C. H. F. 
ıdare heyeti reisi lbrahim 
Beyler. 

Çanakke!e 
Çanakkale meb'usu Sa· 

mih Rif t, Şükrü, Ziya Gev-
her ve Balıkesir meb'usu 
Osman Niyazi Beyler. 

ÇANKIRI 
Çankırı meb'uslarından 

Mcıliye vekili Abdülhalik, 
R fat, Talat, Ziya Beyler: 

Çorum 
Çorum mebıuslarından Dr. 

Mustafa, İsmail Kemal, 
İsmet, Münir Beyler ve Sun. 
gurlunun Hacılar hanı köyün· 
den Kara Mehmet oğlların· 
dan çıftçı Hasan oğlu Bekir 
Evci Yeni köyünden Zülfi· 
kar oğullarında çiftçi Riza 
oğlu Nabi Beyler. 

O nizli 
Denizli meb'uslarından 

Dr. Kazım, Emin Aılan, 

Haydar Rüıtü, M zhnr Mü
fit, Necip Ali, Yusuf Beyler 

Oıyarıbak .r 

Dıynrıbeldr meb.ueların· 
lnrından Kazım paşa, Milli 
mQdafaa vekili Zekai Edir· 
ne me• 'usu Zeki Mes'ut, 

Edirrıe: 
Edime meh'uslarından

Faik, Hasan Hayri, Şakir, 
Şeref Bt yler. 

El Aziz: 
Ahme• Saffet bey \'e 

Elaziz meb'usıu Fazıl Ahmet, 
Hnsan Tahsin, Hüseyin, sa· 
bık Tahr .. n büyük elçisi 
Memduh Şevket Beyler. 

Erzincan: 
Erzıncan meb'uslarmdan 

Abdülhak, Aziz Samih, Saf· 
fet Beylrr. 

Erzurum 
Erzurum meb'uslarından 

Dr. Ahmet Fikri, Nafi Atıf, 
Nafiz Necip Asım, Asım, 
Azız, Beylerle, İstanbul meb' 
usu Dr. Hakkı Şinasi pafa. 

Eskişehır: 
Eskişehir meb'usu Emin, 

Eskitrhir islim sokak Türk· 
mentokat karyesi Fırka ocak 
reis\ çiftçi Cafer, Eskişehir 
şimendifer fabrikası makine 
motörü Ali oğ'lu, Ahmet, 
Darillfünun tarihi hukuk 
müderrisi Yusuf Ziya Beyler. 

Gaziayintap: 
Gaziayintap meb'usula

rından Ahmet Remzi, Kılınç 
Ali, Reıit, Şahin, Bey1er. 

Gireıon 
GireBon meb'usu Kazım, 

Hakkı Tarık, Şevket, İzmir 
meb'uıu Münir beler, İstan
bul meb'usu İhsan pafa. 

Gümüşane: 
Gümüşane meb'uslarından 

Hasan Fehmi, Şevket ve 
İstanbul mebusu Edip Ser· 
vet bey. 

Hakk6ri: 
Hakkari meb'usu İbrahim 

Bey. 
lçel 

İçel meb'usu Emin, Hakkı 
Beyler. 

İstanbul: 
İstanbul Meb'uslarından 

Abdülhak Hamit, Akçoraoğ· 
lu Yusuf, Ahmet Rarslm, 
Sıhhiye vekili Refik, 
Hamdi, Samsun mebusu 
Ali Rana, C. H. F. idar he
y~ti azaaıodan Salah Cimcos 
sabık müzeler müdürü Halil, 

dökmeci mühendis HaaanBasri, 
Y edikule dt' ri fabrJkaaı usta 
baıısı Hamdi, Seyrisef ain 
fabrikasında tesviyeci Yaıar, 
Beyazıtta Okcularda kundu
racı Hayrullah Beyler. 

4 namzet açık. 
İzmir 

lzmir meb'uslarından 1 
Hartciye, vekili Tevfik Rüıtü, ~ 

Kamil, Mahmut Esat, Mustafa 
Rahmi, Osman zade Hamdi, 
Saraçoğlu Şükrü, Vaaıf B.ler. 
lzmlr meb'usu Mahmut Ce
lal Kestane pazarında ali.tı 
zirralye ..-e m11kine ima
lathanesi sahibi demirci 
Mehmet Sadettin Beyler 2 
namzet açık. 

Isparta: 
Isparta meb'usu Hüseyin 

Hüsnü, İbrahim, Mükerrem 
Bey!er. 1 namzet açık. 

Karı: 
Fuat, Kara meb'usu Baha 

Tali, Kan meb'usu Faik, 
Zonguldak meb'usu Nazif, 
Avukat Ömer Kamil, Kahi
re sefiri Nurettin Pata 

Kastamonu: 
Kastamonu meh'uslarından 

Refik, Ali Riza, Cemal, 
Velet ve Yuzgat meb'ueu 
Tahsin, Daday kazası bağlı 
samancık köyünden çiftçi 
Halil Beyler. Bir namzet anık. 

Kay eri: 
Kayseri meb'ueu Ahmet 

Hilmi ,, n Ra§it, Baro 
reisi Azmi Beyler. 

2 namzet açık. 
Kırklareli : 

Kırklareli meb'usu Dr. 
Fuat ,, n Şe•ket 
Mehmet Nahit Beyler. 

YARIN 

Dava hücumu 
var! 

(Birinci say(adan devam) 

için yazıyoruz. Bize millet 
ve memleketim hakla! ve 
hakikatleri açtığımız cidalde 
zaman zaman atılmak iste
nen iftiralar, tehditler ve 
büyük mihnetlere göğüs ger-
meğe mecbur edıliılerimiz 
bizi hak ve halk yolundan 
çevirmeie kadır değildir. 

Bakınız dün, bugün ve 
yarın uğr~ıtığımız ve uğra· 
şacağımız da va tara; 

Dün ikinci ceza mahke
mesinde Sirkeci sabık muh· 
tarı M. Ali beyin gazete· 
miz ve sabık mes'ul miidü. 
ı ümüz S. T evlik Beye karıı 
açmı!1 olduğu hakaret da· 
vasının muhakemesine, de· 
vam edilmedi, bir hususun 
!stilaminn dair vilayete ya· 
zılan teskereye cevap gel
mediğinden, muhalceme 23 
Mayıs tarihine bırakıldı. 

Bu günde öğleden sonra 
ikinci ceza mahkemeEinde 
Şehremaneti tarafından Baı 
muha rririmiz Arif Oruç ve 
sabık mes'ul müdürümüz S. 
Tevfik Beylere kartı açılan 
iki dava görülecektir. 

İstanbul tapu idaresinin 
iş sahiplerine kar ı göster· 
diği müşkülat ve yolsuz 
muamelata dair yazdıfımız 
yazıdan dolayı S. Tevfik 
Beye karı• açılmıı olan ku· 
kuku umumiye davasile bir
leıtirilen tapu müdürü Ziya 
Beyin davasıda bugün rü'
yet olunacaktır. 

Gene buğün isyanın ta· 
rihçesi serlevbasile eazetemiz· 
d~ yazılan yazıların güya 
askeri esraı ı if ıa mahiyetin· 
de görülerek S. Tevfik beye 
karıı açılan hukuku umu
miye davası Ye diler bir 
hakaret davası ile birlikte 
görülecektir. Yani buıün 

cem'an atlı mı:hakerr.eye 
bakılacaktır. 

"Yarın,, da İzmit da va sın· 
da ismi ı~çen Lütfiye ha
nım tarafından Bat muhar· 

-
Kır,ehir: 

Kırıehir meb'usu Rasim 
Lütf ı Müfit Çiftçi Ahmet oğ· 
lu Serdar Beyler. 

Kocaeli: 
Kacaeli meb'usu lbrahlm 

Süreyya, Kemalettin Ragıp, 
Reıi! Saffet, Salahettin Bey
ler. 2 açık. 

Konya: 
Konya meb'usu Ahmet 

Hamdi, Kazım Hüsnü, Ke· 
mal Zaim, M\\stafa, Naim 
Hazım, Tevfik Fikret, Refik, 
sabık Aksaray meb'usu Ka
zım, avukat Sırrı, Hayıroğ
lu köyünden Mustafa L(itfi 
Beyler. Bir namzet açık. 

Rize: 
Rize meb'uslarmdan A

kif, Ali, Atıf, Esat, Fuat, 
Hasan Cavit Beyleri 

Samsun: 
Samsun meb'uslarından 

Asım, Ethem, Carıambalı 

Hacı Yunus zade çiftçi Meh
met C. H. F. vilayet idare 
heyeti reisi Emin Beyler. 2 
açık. 

Siirit 
Siirit meb'usu Halil Hu)-

ki ,, ,, Mahmut 
Beyler. 

Sinop : 
Sinop meb'usu Recep 

Zühtü, Adliye vekili Yusuf 
Kemal, Sıvas meh'usu İb
rahim Ali.ettin Beyler. Bir 
açık. 

Sıva•: 
Sıvas meb'usu Necmet· 

tin Sadık, Rahmi Raıim 

Remzi Şemsettin, Ziyaettin 
Beyler. 

Hafik kazasınıo lıdik 
kar yeainden Zor Abbas oğul 

M. Mussolini 
diyor: 

( Birinci sahifeden devam) 
mütkil1erin sebep olduğu 

kanaatinde bulunmadığını 

kaydetmittir. 
Avuııturya ve Almanya 

hükumetleri bilhassa kar~ı
lıklı iktısadi vaziyetlerini da· 
da iyi bir hale komak mak
sadını takip ediyor gibi gö· 
rünmüs!erd!r.,, 

M. Muuolini, beyanatına 
devamla riyasetinde bulu
nan hükumetin ltalyada da
hfi gümrükleri ortadan kal
c lırmıı olduğunu hatırlattık

tan sonra ıu sözleri ilave 
etmittir: 

- "Bir memleketin da
hili itlerine uygun düşen bir 
tedbir diğer bir memlekette 
aynı müsait tesiri hasıl ede-
mez. 

İtalya, ne Türkiyeni::ı ne 
de Ruıyanın iıtirak etmiye
ceklerJ iktısadi herhangi bir 
ittihadın devamlı bir teıek
kül olamıyacağını kendisine 
noktal nazar olarak kabul 
etmiıtir. 

Bu yakın,arda ortaya 
çıkmıı olan bu meselede hal· 
ya ittihazeltiği sakin vaziyeti 
sonuna kadar muhafaza 
edecek ve vakalara sadece 
günün mesele:eri olmak iti· 
barile n"zar etnJekle iktifa 
etmiycrek bunJarın aynı za· 
manda hem bugünkü, hem 
de eelecek nesiller için doğ
mat1ı muhtemf.1 neticelerin 
zincirlenltini de göz önünd.,. 
tutan bir millete yakııan 

itidal ve basireti elden bı • 
rakmıyacaictır.,, 

rhimb. Arif Oruç ve sabık 

mes'ul müdürümüz S. Tev· 

fik beyiere kartı açılan ha

karet davasına üçüncü ce· 

za mahkemesinde baılana· 

caktır. 

larındad çiftçi Mehme oğlu 
lımail. 

Şibinkarahisar: 
Şebinkarahisa meb'usu 

İsmail,Sadri Maksudi, Muhtei 
• Itt mahkeme Türk Ajam 
Vasfı Raıit Beyler. 

Tekirdağ: 
Tekirdağ meb'usu Gelal 

Nuri, Cemil, Faik Beyler. 
1 aç•k 

Tokat: 
Tokat meb'usu Bekir 

Lutfü Mustafa Vasfi Sürey
ya Tevfik Konya meb'su Hüs
nü Muhtelit mahkeme Türk 
Ajanı Nazıın Beyler. 

Trabzon 
Trabzon meb'usu Hasan, 

Nebizade Hamdi, Süleyman, 
Sırrı, Daniş, Gümüıhane meb 
usu Halil Nihat, Sofuzade 
marangoz Hakkı, V akfıke· 
birli avukat Raif Beyler. 

Van: 
Van meb'usu Hakkı, Mü .. 

nip Beyler. 
Urfa: 

Urfa nıeb'usu Ali Salp, 
Refet, Mahmut, Dr. Refat 
Beyler. 

Zonguldak 
Zongoldak meb'usiarı 

Celal Sahir, Halil, Ragıp, 
Rifat, Maden kömürü itleri 
§irketinde Taıhançı ocağında 
amele bl\ıçavuıu Bağlıklı 
Hasan, Kozlu tirketinde ame· 
le baıçavuıu Esat Beylerr 

Yozgat 
Yozgat meb'uıu Avni, 

Hamdi, Süleyman Sırrı Be
lediye ve umum meclis aza· 
11ndan Erzurumlu oğlu Avni j 
Meclis azasından Boğazlıyan 
kazasından Ahmet Cevdat B. 

21 Nisan 

Gazi Hz. nin millete 
beyanname eri 

( Birinci sahifeden der•am) 

h'.imdur. Mesai ve faaliyet 
tarzımız esasları fırkamızın 
programında ve bilhassa 
dört sene evvel büyük kon
gremizin tıuvibine iktiran 
eden umumi riyasetin pro
gram beyannamesinde va
zıhtır. 

Son senelenlekl icraatı
mızla bu umumi riyaset be-
yannamesi muhteviyatı kar· 
şılaştmlırsa dört sene evvel 
millete yapabileceklerimizi 
arzettiğimiz meseleler üze· 
rinde ne kadar ciddi çalıııl· 
dığı, azami derecede muvaf
fak olundutu kolaylıkla gö· 
rülür. 

Bfzim bugün venfden 
millete hatırlatmağı fafdeli 
gördüğümüz esas noktalar 
şunlardır: 

1 - Çümhuriyet Halk Fır-
kasmm cümburiyetçi, milli· 
yetçi, halkçı devletçi, ii.yik 
bir inkılapçı vasıfları onun 
değişmoyen bftriz mahiyeti· 
dir. Bu mahiyeti ıu noktnlar 
izah eder: 

A - Mtllt mefkureye 
sadık kalmak. 

B - Milletin irade 
ve hakimiyc tini, devletin 
vatanda~a ve vatadaşın dev
lete karşılıklı vazifelerinin 
hakkife ifasını tanzim yo· 
)unda kullan mak. 

C - Ferdi mesai ve 
faaliyeti esas tutmakla be
raber, mümkün olduğu ka
dar, az zaman °içinde mil-
leti refaha ve memleketi 
mamuriyf"te i.ri,tirmek için 
milletin umumi ve yüksek 
menfaatlarına icap ettiii 
i~lerle bilhassa ikt11adi saha· 
da devleti filen alakadar 
ve faal kılmak. 

2 -Türk Cümhbriyeti hal-
kının ayrı ayrı sınıflardan 
mürekkep deitl ve fakat fer· 
di ve içtimai bayat içinde 
ie bulumu itibarile muhtelif 
mesai erbabına ayrılmı~ bir 
camia olarak telakki etmek 
esas pren iplerimizdeodir. 

İıçiler, küçük san'at er· 
babı ve esnaf, amele ve i~çi, 
:1erbest meslek erbabı, sana
yi erbabı, tüccar ve memur
lar, Türk camiasını teıkil 
eden baı!ıca çalııma züm
releridir. 

Bunların her birinin çah§· 
ması diğerinin ve umumi 
camiasının hayat ve saa· 
deli için zaruridir. 

Fırkamızın bu prensip 
ile h tihdaf etliği gaye, ı;ınıf 
mücadelesi yerme içtimai 
intizam ve tesanüt temin 
etmek ve biribirini nakzetmi
yect•k surette menfaatlerde 
ahenk tesis eylemektir. 

M~nfaatlar kabiliyet, ma· 
rifet ve çalııma derecesile 
münteaflip olur. 

3 - hçil~rimizin kredi, 
istihsal kooperatifleri gibi 
lktısadi teıekküllere tekem
mül ettirmek gayedir. 

4 - Küçük san' atlar er
babının, esnafı mü,ktlat ve 
zaaftan kurtarmak ve daha 

kuvvetli emniyetli bir vaziyete 
Koymak için icap eden kredi 
müesseseleri yaratmak dü
ıündüğümüz esaslı noktalar
dan biridir. 

5 - Milliyetçi Türk ame· 
lesi ve iıçileri, mevcudiyet
leri ve emekleri ile Türk 
camiasının kıymetli uzuvla
rıdır. Bu itibarla amele ve 
iıçilerin hayat ve haklarını 
ve menfaatlarını göz önünde 
tutarız. 

6-Serbest meslek erba
bının rnilll Türk mevcudiyeti 
için çok lüzuaılu ve faydalı 
olan hizmetleri Fırkanın 

daima takdirle gözü önünde 
tutulur. 

Beyannamenin mütebaki 
kısmında bi•yük ticaret fab
rika ve çiftlik sahiplerinin 
teıvik ve himaye edilecekleri 
memurların her türlü huzur 
ve refahn layik oldukları, 
ordu mensuplarının daima 
hürmet ve şeref mevldiııde 
tutulmasına itina edileceği 
tasrih edilmekte ve Halk 
Fırkasının umumi sivaseli 
§U kısa cümle ile ifade edil
mektedir: 

"Yurdda sulh, cihanda 
sulh için çalısıyoruz.n 

Beyannamenin son kıs· 
mında fırkanın ehemmiyet 
vereceği bazı noktalar tadat 
edilmekte ve bilhassa şimen· 
difer inşaatına ehemmiyetle 
dpvı:m edileceği beyan olun· 
maktadır. .. 
Gazi Hazretlerinin 
müntehibisanilere 

beyannamesi 
Ankllra, 20 ( A. A. ) 

Cumhuriyet Halk fırkası 
umumi reisi Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri u beyan
na meyJ neşir buyurmuşlar
dır: 

"Cumhuriyet H. fırkasına 
mensup muhterem müntehibi 
sani arkadaılarım, Cumhu
riyet Halk fırkası namına 

bazı intihap daireleriı ek r.ok 
san namzet göstereceğine 
dair 15·4·931 taTihli riyaset 
divanı kararı malumunuz 
olmuşt•ır. Fırkamız namına 
namzetlerimizi reylerinize 
arzettiğim bugün aynı nokta· 
ya temas etrr.eAi münasip 
gördüm. 

Fırkamızın millete arz
elti~i esas noktalar dahilin· 
deki mesai 'e faaliyetin bi
zim fikrimize Vf. aörü~ümüzc 
ietirak etmiyen millet vekil· 

leri tarafından tahlil ve tenkit 
edilmesini iltizam ediyoruz. 
Bunda bilhassa beklediğimi:ı 
fayda fırkamızın candan va· 
tanperane gayretlerinin teıri· 
hine, tevsiine fırsat bulmak 
ve ekseriya tahrif edilen ha
kil<aılerin iyice anlaıılmasmı 
kolaylaıtırmaktır. 

Y aptıfını bilen ve hizmet 
yolunda tedbirlerine inanan 
mefküreciler olarak kendi· 
mizt tenkide muhatap kıt· 
mayı lüzumlu görüyo uz. Bu 
sebeplerdir ki ıizden fırkanı• 
menıup arkadaılarımdaP 

bizim programımıza tıı· 
raftar olmıyan namzctlere 
rey vermeniz gibi aiır 

bir fedakarlık istedim· 
Bu f edakarhğın memleket 
idaresi ıçın fırkamızdar1 
meb'us aeçmek vazifeniz kil· 
dar mühim bir maksndB 
matuf oldu~una emin olunuı• 

Baıka programdan seçe• 
ceğiniz meb'uslar için fırks.• 
nıın müntehibi sanilerif1e 
dikkat noktası olarak göS" 
terdiğim evsaf yalnız lai1' 
cumhuriyct~i, n illiyetçi "e 
samimi olmaktır. 

Açık lm aktığım yerler' 
için hiç bir şahsiyet lehiJ1; 
de veya a eyhindc herhallS' 
bir telkinim yoktur -ve olı11 1• 
yacaklır. Açık yerle~ 
namzetliklerini koya en 

• ktı" lar kakkında vicdanı lı 
naatinize göre rey erme 
haneten rica ettiğim husuf' 

tur." 1 
Cu n huriyet Halk fırka' 

Umumi Reisi l 
Gazi Mustafa Kefll11 



Bir kıaım aıiretleri au gdtürdü ! 

Nehrin azğınlığı .. 1 

köylerin vaziyetini öğren?.1ek"ıçını 
gönderilen kayıklar dondu 

Se h suları pek az ameleden lki•I auda boful· 
f '1 an Ob mut nç6 kurtulmuıtur. 
arklı olarak akıyor. a Harekeliden atla çakabl· 

lcaylert benOz kı•m~n su A 
içindedir. Sularm çektldiil len ç·fçi batı Mehmket i~ 
illa.haller murla doludur. gellrken suda akan 1 1 cese 

ça haber- .ıarmüıUlr. 
Milisten alınan Eıkl Aptl oflu denilen 

Iere ıöre su ıçtade kal•: ve Ceyhan kenarında bulu· 
lc67lerln vaziyetini anlama nası köy halkından haber 
için 16nderilml1 olan kayık kt I yo ur. 
MiaJae d6nmGıtGr. Bura ar· Bunlar sularıA ilk hücu· 
da nlfurça zayiat yoktur. mundıA kaçmadıkları söyle· 

Halk salim noktalara çe-
kllmtıtlr. Adanadan Misise 
atnden Abli otlu k6yOden 
Hacı Musa sade Mehmet 
efendi tarafından tedarik 
edilen alb torba un bu gün 
kayıkla Apti ofluna g6nde· 
rUecektlr. 

K6yde aatlam ve tehli· 
keli• bina olarak Safa Bey 
Ye Kibarlar çlftllil kalmıttar. 
K6yl8 bu iki bina tlatünde 
toplanm11tar. Ceybanın yak· 
aelm••l muhtemeldir, küprii 
bomk delildir. 

Trenler hareket etmit 
Halep cihetinden ıelen tre· 
nln lokomotifi btlytlk oldu· 
tu için her ihtimale ka111 
Adanadan 16nderllen ki· 
çlk bir makine ile vaıon· 
lar ıetlrllmltUr. 

niyor. 
Su içinde. kalan köyle· 

rln kurtulması için Ceyha· 
nın 2· 3 metre kadar lnmeıl 
lazımdır. 

Nahlyer.lu Adalı, Bebeli, 
Kesik, AUcız, lirlafaç, Ka· 
ıraıılı Dedeler öreni, Bey· 
köprG, Kırhasan havalili 
su i\:indedfr. 

Buralarda sular artmak· 
tadır. Yeni yapılan Karatat 
k6prüsüne Adanı• cihetinden 
iki Karataı tarafından bir 
metre au ıelmiıUr. Buradan 
leçllemlyor. 

Geç vakit aidatımız ha· 
bere pre sular Sefa Beyin 
çlflJfinden prmlt ve çiftlik· 
teki e11a kurtufamamııtır. 

Ge1han nehri tekrar yük· 
selmefe baılamııtar. 
IZMIRDE ESNAF BANKASI 

lamir esnaf ve ahali ban· 
Ceykanın yirmi beı san· 

tim lndifi anlaıılmııtır. 
kasının alelade bi11edaran 

Çotlu bucafında sular 
umumi heyeti içlimaına alt 

lçl.nde kalan aıayirden olarak alciıtımız mal6mata 
Seyidin oflu Ali Ye Şeyh ıare 930 1eaesi zarfında 
Ali aılretleri efradı ailele- memuriyete ıayan ye ümitli 
lerile sel suları içinde bo- neticeler elde etmıı bulun· 
iularak kaybolmuttur. AY· maktadar. 
rat mezarın daki su iOik Bankanın 111belerl 1eni 
içindedir. açılan ıube ile bete balti 

Çıfllk elamı GsUlnde çifçi olmaktadır. 
baıı Çolak Ali At• ile yir- ÇiFTÇiLER KOOPERATiFi 
illi bet kiti k&lmqtır. Adana çiftçilerinin itti· 

Aptt otlundan yilzerek raklle yapılan pamuk koo-
Ohlz amele ıelmifllr. peratlfi lktıaat Yeklletl ta· 

-·a.. be rafından taaUk olunmuıtur. D6n k6yden ~an ı ·- __ ......... .,, ................................ ...--....... . d ' 
Piyasa endışe e · 

Yeni aenede b_uğday fiatlarının 
fazla dllşmesinden korkuluyor 

a • noksanına 1ımdiden alıTere 
Bufday tadrlerl aon ıun· 1 pıh1or le aatıı ar ya • 

rde çok ukıpk bir vazlye· iki ay 10nra yeni mab· 
te dltmüılerclir. aul çakmala batla)'lllca 

Tacirler bulJlnkCi yazi· bufday plyaıasınm fena bir 
)etten tfklyetçl oldukları idi alacalı ve fiatların dl-
llbı iki ay 10nraJ1 da endi· .~::Celi .aylenlyor. 
le ile bekliyorlar. Bu sGn elde 4.5 aylık ih· 

Bunun aebe bi ıudur: ttyaca kafi ıelebilecek buiday 
Bu14akü bufday fiatları stoku vardır. 

S. 7 kuruı araundadır. Buna nazaran ıelecek 
Fakat 1 asada fiat· mahıul senesi bol olacak ye 

'-rııı daha p i.sıa dlıece· en aplt iki aylık bir ıtokla 
efl L rd B •---a bu mabıul senesine rtrecek· .:anaau ya ır. u a.au 

Uaa nettceıl olarak 20 para tlJ'. 

'1eksikada müsade~ı ........ Kudüste Müsademe 
Kudas, 20 (A,A.) - Ma· a Jeront1no, 20 (A.A.) - yerayl f8rla karakoJlarma 

.,:&da takllerln yaptıkları mensup iki asker Nedt ka· 
ite çapul e1na11Dda albaa bllelertnden birinin bGcuma· 
l nclUertnden olmak bere nu tardeclerken telefolmuı· 
O kiti telefolmut ve 20 kiti ur.t Birili de yaralanmıttır. 

t•ralaallllfbr. D()Fl.OSU VURAN DELIMIŞ 
p4RLAMENTE FESH Parla, (A.A.) -Hupette 

EDiLECEK Dufloa' .. yarala7an kadının 
ı... BGk,"'f, 20 (A.A.)- Par· ltlaaf cinnetine mlbtell ol

eıato S.b atlnCi fethecllle- dulu aöJlenmekte •e ken
=-~· lnuhaplara bir ay dlslaln bapaedllmell taaav-
-....r• '-tlanacalmr. "' ~· 

YADf 

Poliste: 

intihar 
Yine bir aşk işi 

D6n ıabah Cerrehpata· 
da Hubyar mabalesinde o
turan muallim Eylp Sabri 
B. in kızı 25 yaılarında 
Nüzhet H. tavana batladılı 
ipe kenclisial asmak sure· 
tile intihar etmlttb·, 

Ni&bet H. mın intiharı· 
nın sebebi henüz maldm 
deiilaecle bir atk meselesi 
oldutu rivayet edtlmektedlı. 
Zabıta ve Adlt1e tahkikata 
baılamııtır. 

KAZA 
Dolmabahç_.de Le his tan 

sefaretine alt 250 numaralı 
otomobil ile 230 numaralı 
tramvay çarpıımıttlr. 

Otomobilde bulunan Le· 
histan sefirinin refıkaıı H. 
hafif ıurette yaralanmııtır. 
Zabıta tahkikata tevveıill 

etmlıtir. 

CÜRMÜ MEŞHUT 
Sabıkalı Ayı uamlle 

maruf Menmet kendisine 
müıteri ıiisCi vererek Tuha
fiyeci M.m. Kepinin dtlk
kinma ıirerek bir kutu 
kadın çorabı çalarken clr· 
mG mtthut halinde yaka· 
lanmııtar. Polis tahkikata 
batlam11br. 

TRAMVAY KAZAŞI 
Asker Haaan dan Tak· 

ıimde tramvaya binmek is
terken muTazeneünl kay· 
bederek tekerleklerin altına 
ıitmlıtlr. Ha1&nın yaloız a· 
yalı hafif surette ezllmlıtir. 
Mecruh . berayi tedavi Be
yoflu haıtahaneılne kaldı· 

rılmlfbr. 
YAKALANDI 

Avukat Dlmltri Efendi· 
aln tabteklrlık suretlle pa· 1 
ra11nı almala te,.bbaa ecleo 1 
Kal isminde blrlal elen polta 
tarafından yakalanmıfbr. 1 

ÖLÜMLE TEHDiT 
Ankara birahanesi sahi· 

bi Emin ve ıaraon Zeki 
Ef. ler eYYelce dalfm .,._ 
lundukları k6ftecl Halli •• 

Adliyede 

M. Troçki 
Ağırcezada 
M. Troçklnln evinin yan• 

ması üzerine ev aablbl 
aleyhine da va ikam~ ettiilni 
yazmııtık. 

Beılncl müstantiklik tah· 
kikatla metıuldOr. Pek ya· 
kında dava Aiırcezada bat· 
!anacaktır. 

SANASARY AN HANI 
DAVASI 

Sanasaryan hanı davası 
evrakının mabkel temyiz· 
den nakzen geldllinl yaz· 
mııtık. ikinci hukuk tah
kikat hlklmi tarafından dava 
evrakı berinde tahkikat ya
pılmaktadır. Dava bayram· 
dan eyvel Gçlncil cezada 
rüyet edilecektir. 

ŞIŞLlDEKI YANGIN 
Şı,lıde Ahmet B, soka· 

tında Kibar Ali zadelerin 
f.abrikaıının yandıfını ya:&· 
mııtak. Bu huıustaki tabkl· 
katla Miiddeıumuml mua· 
vfni Ahmet B. meısul ol· 
maktadır. Tabkika1 biter 
bitmez atırcesacla da•• 
r6'yet t>dilecekUr. 
FEYZiNiN MUHAKEMESi 

Bundan bir mOcldet ev 
vel Kadık6yinde Hasanı 
tabancı ile yarahyan Fey• 
zinin muhake...Une dGn 
Atırcezacla de•am edilmlf" 
tir. 

feyzi Muazzez Hanım 
lıminde pnç bir kızı 1ev· 
mekte ımtı. Bu sebepten 
Haaanla aralarında kavıa 
çıkarak Hasanı yaralamıtbr. 

Şahit celbi Jçln muha· 
keme talik edllmlftlr. 
OKTRUV A suUsTIMALI 

Oktra•• ıul HlmaHnden 
mamun Nureddin ye Sadık 
8. lerin muhakemeüe dtln 
alır cesada de•am .ıtlmft· 
tir. 

Heyeti blklme Ehil vu· 
kul raporunun tamlkl için 
mahakemeJi baıka bir 16· 
ne talik etmtıtlr. 

Nimet tarafından dan Be- "mantarcılık Tak'uı kay· 
yoflunda l.tlldll caddesin· cleclllmlftlr. 
de darp ve 6llmle tehdit Bu cihet pollı mGdlrG· 
edilmlılerdtr. Pollı tahkik•· nln de anan dikkatini cel· 
ta baılamııtır. betmııttr. Poltı mldlrllll 

POLiS VAK' ALARI bu huıuıta ikinci ıube mi· 
Ç~ALDI dlrlQGııe verdifl emirde 

Son ıiinlerde sirkat man· urilderln ve taycalann tid· 
tarcılık ve tavcılık ıtbl vak'· cletle takip eclllmelerlnl ye 

alar çofalmııtır. Yalnıs ıeçen bu albi vak'aların vukuuna 
aylat bu a1 içinde yiislerce ı meydan verllmemealnl bil· 
sirkat Ye o kadar da tavcılık dlrmtıttr. 

-···~su ne-hihaf -ışr·-
Men'i tağşiı kanunu çıkhğı halde 
talimatname bir türlü çıkamıyor! 

Men'i taltlt kanunı> bir MUceabıl bu Odalara bildir· 
tOrll tatbik edilemiyor. Hal· mltUr. Bunda taltmabla .. 
buki.bu kanun bir aene evYel maddelerinden bir kıamının 
meriJet .. mevkime prmlttlr• benb ikmal edllmecllll, fa· 
Kanunun tatbik edilmeme- kat ikmal edilmek o.ere 
linin aebebl tudur: oWutu ldkreclilmlttlr· 

Kanunun tatbikına laıkla Talimatname çıktıktan 
yerecek olan talimatname IODr& men'i taifll qlerile 
el' an allkaclarlara tebhl harici ticaret oflal megul 
ecldmemlftlr. olacakbr. 

Bir çok Ucaret odalan 
bu talfmatnamenln kendile- VEKALE1TEN CEV APGELDI 
rtne bildirdmemeainden U· Af100 duacab me1'elell m6· 
caret mldlrlyettne ılklyet• nuebetı ile Ticaret bona• 
te bulunmuılarcbr. Çlnkl mn lkbsat YeklleUn• çektlll 
bu ıttıbsal ve ihraç 1tlertle telsrafa cevap plmltttr. 
flcldetl• alikadar bulunuyor. Vekllet ihracatın mea

0

l ha
TICU'8t .illeri,... ...... L... ... ... teblp ~-

Bir Sırp takımı şehri
mize geliyor 

Fenerbahçe Galatasaray 1 pek az bir zamanımıs kal· 
Ye Beıiktat kulüplerinin da· m11br. 
Tetlle tebrimize bir Sırp Levlıki ııbı bir takıma 
futbol takımının ıelecell mafldp olmanın acı11nı daha 
mal6rndur. unutmadık. Vaktimizi bey· 

Bu takımın ne ,ann hude yere ıeçirmiyerek ça· 

..brimiae ıenlecefl beniiz lıtalım. 
ma16m olmamakla beraber Hiç olmazsa tlmdiden 
bayramda ıehrlmlzde d6rt IOnra iyi neticeler alalım. 
maç yapacafı kat'lyetle ta· G. SARAYIN SEY AHA Ti 
karrur elmJttlr. Galatasarayın seyahata 

Takımın kuvetl hakkın· çıkac:afı doiru delildir. 
da kat'ı malilmat ıelmemlt· Galatasaray futbol takı. 
tir. mının bu bavram lzmtre 

Maamafıh bu takımın ıtdecefini bmir ıazeteleria· 
Milli takıma bet oyuncu den 6lrendlk. 
~erdtfi sliylenımktedlr. Bu haber hakkında all· 

Bu lttbarla maçlara fu- kadar klmaelere mlracaat· 
la ehemmiyet vermek llaım la, b6yle bir ıeyyahatln 
ıell1or. dolru olmadıfını, ancak 

Bayramın d6rt ,On6nde Ankara1a attmek lıtenlld~ 
yapılacak maçlar ııraslle tini fakat :sarp takımının 
Beıiktat, Galatasaray Fe- tehrimlze ıelecell tahakkuk 
nerbabçe Ye bu Gç kull- etmekle bu tasavvurdan 
bGn muhtellttle olacaktır. aarfınaur edildtflnlj 6lren· 

Bu mtlbim maçlara dik. 

-J.p;nyada inlııldP-·he;.6;. bit;.;.;Ji 

F asta isyan mı çıkb? 
Tevkif at devam ediyor 

Madrit, 19 (A.A.) - M. 1 
Lerroux, Faı'ın lıpanya'ya 
alt mıntakasında lıyan auhur 
etmiı olduiuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir. 

PRENS DON JUAN 
Palermo, 19 (A.A.) -

..... , ................ Doa 
Juan, Cebelattariktea plen 
•Roma., npuru ile buraya 
ıelmlıttr. Mumaileyh, Ce· 
nen tarildle ae1ahatlne de· 
Tam edecek Y• oradan Pa· 
rlse ıidecektlr. 

papazlara aleyhtar olmasına 
ve slyaaetln sol cenaha mii· 
teveccih bulunmasına ral· 

men kiliıe aleyhinde sarih 
bir harekette bulunacafını 
yamyor. 

SON VAZİYET 
Naclrlt, 19 (A.A)-Bltftn 

darillflııunlarda denlere ya· 
rmki pazarteal ,aninden 
itibaren baılanacaktar. 

TEVKiF AT 
Seville, 19 (A.A.) - Si· 

yaıl mahiyetteki tezahtlr -.e 
TEVKiF 

Maclrlt, lı ( A. A ) nlmayfılere askerlerin itti· 
Dahiliye nazın, mahkeme raki menedilmiıtlr. KomG· 
tarafından karar yerfldill aiıtlerln tabrlkile vukubulan 
takdirde, ceneral Berenauer· son !arbedeler dolayisile 41 
yl tnklf ettireceilnl ı6yle- kiti teYklf edtlmlıttr. 
.... tir, MEŞRUTiYETÇiLER 

MUTAVAAT Madrit, 19, (A.A)- Met-
Valence, 19 .A) rutlyetçiler Certeı meclisince 

Baı piskopos cumhuriyet meırutiyeU tanıyacak olan 
idarealne mutaY&at etmlıtlr. yeni hlk6metle bir ar•da 

TEKZiP çalıtacaklarclır. 
Madrtt, 19 ( A. A ) - ESKi BAŞVEKiL 

Nazırlardan biri aorulan bir Madrit, 11 (A.A.) - Sa-
ıuale verdlll cevapta, Corteı bık baıvekll M. Berenıuer 
mecliılerfnin ıelecek Teırl· kendillfinden Madrit'e d6n· 
nleYvelde toplanmafa daYet mlftilr. 
edilecellne dair f&Jl olan --
haberleri tekzip etmlttir. ı·--K-ü_ç_ü_k_l_ı_a_n_la_r_I 
Nazır bu mecllılerln pek , _ 
yakında toplanacaklarını KiRALIK KÔŞK 
a6ylemlfUr. Acıbademde J<ızJarafası Çef" 

DOŞES .KAÇIRIYOR mesinde Ali Fuat Beyin vbi 
MUYDU ? bahçeli köşkil kiralıktır. içinde

kilere müracaat ediniz. 
Salat· Sebutten,19(A.A) 

Gtlmrtlk memurlan dGn hu· 
dudu seçmekte olan Dlft•ı 
d'Albe'ın GstGnG aramıılar, 
bulduklan 750 bin peçete
nin 5000 ini .......... 

etmltl•r •• Git tarafa de· 
te• namına olarak bankaya 
7abrılmıılardır. 

Katolikler 
Madrit. 19 ( A. A. ) 

Katoliklerin flldrlerlnl net· 
retmekte olan El Debat ıa· 
zetell, flımdlld lalk6metln 

* KIRAUK DAiRELER 
Heybeliadada Rovayyal oteli 

yanındaki 8 odalı sabık Bigadillcr 
oteli binası daire daire veya ta
mamı kiralıktır Arzu edenlere 
mobelyede temin edilir. Anadolu 
Ajansı ilinat şubesinde Bürhan 
Beye müracaat. n. 22735 

* ZAYi 
fski mührümü zayi ettim. Bu 

mühürle kimseye borcum yoktur. 
Aksaraylı 

Halı~ Yaıar 

• 



Sahife 6 

lstanbu 
Cuma 

intihabı 
Günüdür 

İstanbul İntihabıMeb'usan Hey' eti 
T eftişiyesinden: 

Büyük millet meclisi dördüncü inti
hap devresi icin İstanbul meb'uslarının 

' 
intihabı 24 lVisan 931 cuma aünü icra 
edileceğinden müntehibi sanilerin maz .. 
batalarile birlikte zirde gösterilen sırayı 
takiben Beyazıtta Darülfünun konfe
rans salonunu teşrif /eri rica olunur. 

Saat 
8 ili 10 
ıo ila 12 

13 ili ıs 

ıs ila 16 

Fatih, Eminönü kazaları müntehibi sanile ri. 
Beyoğlu , Beıiktaı Kadıköy kaznları müote· 
bibi aanileri. 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar , Adalar, Bakırköy 
kazaları ve mülhakatı müntehibi sanileri. 
Sırasında limazeretin geçiken müntehibi~ 
saniler. 

BüyükT yya e 

p angosu 
4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
g.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. .... . . . . 

"J . . . 

Tütün inhisar Umu
mi m ·· dürlüğünden: 

Berliye markalı yeni bir binek otomobili satılıktır. 
Müzayede9·5-931 Cumartesi günü saat 11 de Galata' da mü· 
bayaat komiıyoouoda yapılacaktır. Almak isteyenler her 
gün mezkur komisyondan malumat alabilirler. Müzayede· 
ye iıtirak edebilmek için 200 lira temloa t akçeıi vermek 
lazımdır. 

~Taşra Gazete Bayilerine ~~ 

MUJDE 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalatını 
en seri olarak ve en müsait şerait tahbnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve m~rgup 

rakısı dır 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 

abul ve tedavi eder. 

ZA Yl - Bahriye fiıenk
haneıi birinci bölüiünden 
aldı~ım askeri teskeremi 
zayi ettim. Yenisini alaca· 
iimdan zayi vesikanın bük· 
mü yoktur. 

Tophanede Karabaş mahallesi 
Hurma sokak 10 numarada 

AHMET 

1931 

onu 

212000 

Hepin!z iştira~ 
ediniz 

Size verilen 
bu fırsattan 

istifade ediniz. 

YARIN 

KOD AK 
Amatör fotofrafları Beynelmilel 
müıabakatı: 1 Mayıı~ 31 Ağuıtoı 

1931 

Mükafat yekfı 
nu 

212000 lira 

Bir tek resim 
23660 lira 
kazanabilir 

Resimlerinizi ı 
gönderiniz. 

-~MATBU ŞARTLARI İSTEYİNİZ~ 

HASAN KOVVET ŞURUBU 
Terki binde külliyetli 

miktarda iyot tanen ve 
fosfat mevcut olup en
sicei uzvi yeye sür' ati 
temessülü sayesinde 
kansızlığa, vereme is
tidadı olanlara ve bil
hassa emrazı asabiye 
ve zafiyeti umumiyeye 
tesirah şifaiyesi vardır 

Genç kızlarla, çocuklarda 
teıfrab nafıaıı pek ıeri olup 
renkıiz haıtalıklı, zayıf, ıı· 
raca veya kemik hastalıkla
rına müptela çocuklar az 
zaman zarfında dit çıkarır· 
lar. Çabuk büyürJer.TombuJ, 
olurlar. 

Sulitiyatla ıebavetini ve 
gençliğini ıuiiıtimal eyliyen
lere, ademi iktidara pek mü
e11irdir. Kanı tezyit ve taıfi· 
ye, hazmi teıhil, renge taze· 
lik ve veçhe taravet bahıe· 

der. bez, evram, ce~Çocukl~rın yüz ve baılarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekzemada pek 
müeııirdir.Hasan kuvvet §Urubu Avrupada birinciliği ihraz eylediği gibi alemi tebabette tak· 
dir tevlit eylemif, ecnebi ve memleketimizin etibbaıının raporlannı kazanmııtır. Şiıeıf 60, 
hüvi1k 100 kuruıtur. Deposu: Haıan eczadepoıudur. Eczacılara ve topdancılarıa büyük teazllit 

Doktor 

Hafız Cemal 

Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme s o· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden ıon· 
ra altıya kadar basta .. 
)arını kabul eder. 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. ofiu Mektep ıokak ı 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Or. Semiramis Ekrem H. 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir > 
Şerhli borçlar kanunu > > 

(İKBAL) kite hanesinde 

..... 

Niçin 

daima 

Reş clakikn evel müth i ş surette dişim 
'1grıyo rcıu. Muhakkak d _ü n ~kşam uşO
ınü)' oıaçağım. Fakat şimd'i tamamen 
gP.r.ti. 
Çü

0

nkü iki t"l> let " ASPİ RİN .. 'S~ 
aldım. A spi r in $İıirı de ağr ıl arınızı ve 
~-i ni r ler i nizi böyle çabuk geçireceğine ~ 
emi n im. 

o o k t ~.r - ~---11!!!!100•0ım0r----
Hayri Omer Fevzi Ahmet 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ye zührevlye Cemiye· 
U aza ıından Beyotlu Afa
cami karp ııraıında 133 
No. öl leden ıonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 

Cilt, Saç ye zührevi 
baıtalıklar mütehaı • 

Cumadan maada her , • 
saat 10 dan 6 ya kadar b "'ita 
kabul edtlir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon astanbul 3899 

Niau 21 
zız=: ·=== 

TiYATRO SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Kadm lstua~ı 

i laveten 

,\ifime11ili 
Lili Damita 

Çayır Kıralı 
Gelecek proeram 

Kamerde Kadın 
ıstanbııl birinci iflas memıırlıı

ı1undan: Evvelce ilanı iflasına ka
rar verilen Çemberli taşta Tavuk 
pazarında ya2'cı hanında mkbilya 
tüccarı i. tasimos Vamvakas hak· 
kındaki muameıatı ifla:;iyenin al
dığı vazıycti tetkik etmek üzere 
alacalı:Jılarınnııı ı 2-5 - 931 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 de 
Adliye saraymda Birinci iflas 
memurluğu toplanma salonunda 
bazır bulunmalari ikinci defa 
olarak ilan olunur. 

İstanbul 4 üncü icra da· 
ireıioden: 

Panayot Efendinin Vasil 
Efendiye olan borcundan 
dolayı mahcuz, Beyoğlunda 

Hüseyjnağa mahallesinde 
Karanlık Ka rna vola soka· 
ğmJa a tik 8 ve 28 müker· 
rer cedit 5 No. Jı maabah~ 

çe hane, Y eniıehirde Keres· 
teci sokağında 10 numaralı 
bir kıt'a arsanın icra kılınan 
temdit müzayedesinde hane 
3200, arsa 50 lirada talibi 
uhteıinde olup kıymeti mu· 
hammineden 825 Jira nok· 
ıan bulunmaaı cihetle her 
iki aayrl menkul tekrar bir 
ay müd,letle temdiden mü· 
zayedeye konulmuıtur. 

Hanenin hududu ve me· 
ıahaıı: Halen ıağ tarafı 
Eftim ve İ lya hanesi, ıol ta· 
rafı Ofroko araaıı, ahare ait 
hane, cephesi Karanlık Kar• 
na vola ıokağile mahdut 
olup, 85 metre araziden 60 
metro bina, 20 metro bah· 
çedir. Müıtemilitı: HaneniO 
l<argir ve zeminle beraber 
dört kattan ibarettir. 2 tat• 
lık, 3 sofa, 7 oda, 2 mutbak• 
1 kuyu, 1 ıarniı, 2 kömür' 
lük, 1 çamaıırhane, 1 kiler· 
2 hal ve aydınlık mahalli .;e 

bahçeyi ve fahniti muhte' 
vidtr. Eleni H. kiracndr· 
Kıymeti 4025 liradır. 

Arıa, halen ıat tar•fı 
V asilikl H. haneıi, ıolu Mı' 
miko arsası, arkaıı Y o~'' 
vereıeıi bahçesi, cephe~ 
Kere&teci ıokaiı ile mıalr 
dut ve 148 arıın terbnndt' 
dir. Kıymeti muhammıne~ 
220 liradır. Tali pi erin ~ 
fazla mal(imat almak il~ 
yenlerin 34 l ·2765 doıya .,ır 
marasile müracaatları ~ 
müıterilerin kıymeti ,oıl' 
hamminelerinin yüzde 011 

'J' nispetin~e pey akçasını ,~~ 
neye teıhm ve ihalei kat fyı 
günü olan 25·5·931 taribftl' 

"ş' de aaat on bet buçuğa ş' 
dar dairede hazır butu11ıı1 
ları ilan olunur. __/ 

TAKV!_M 
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21 
Salı 

1931 ·" Sabah 5,18 ~ Akşaıtı ~ 
Otıe 12,14 Yatsı 'J.. 
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