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T eşkilitı esasiye kanunu yalnız neşr için yapılmış de -
ğildir. Hürriyeti tefekkür . baltalanmamalıdır. Davamız 

bu mukaddes 
' r: . 

içti1ha;dın davasıdır. 
' ' • ,. - - 1 

Arif Oruç B. dün akşam geç vakta kadar Adliye kapılarında 
bekleyen halkın alkışları arasında hürriyete 'kavuştu. 

Dün kapılara ka -
dar yığılan halkın 
ın u v acehesinde 
llıiiheyyiç müda -
faamız yapıldı. 

Mahkeme karar 
verdi. 

Arif Oruç ve Şem-
8ettin mahkum e

dildi! 
Saat 1 O Ağırceza mahkeme 

~lonu bugüne lcndar görülmerniı; 
fr manzara gösteriyor. Eıkl 

tine.yet ve bugünki ağırcezn 
llle.hkemeıl nadiren, büyük ve 
~Ghım davalarda hınca hınç dol
~llflur. Fakat dün yalnız mah-
tıııe ıalonunda dPğil büyük kori

~tda, kapı diplerinde, merdiven 
h ılarında ve adliye önünde 
-u, kitleleri dalıalar halindeydi 

~4'1bUn ıaraları dolu, localar do-
u, hlktmlerln, müddeiumuminin 

)'-.ıa tarafları, pencere içleri, 
:eııp geçilecek bütün yollar 
ltiolu. Halk birbirlerine okadar 
b hUenmıı yapıımıı ki ortada hiç 
bir vücut yok, yalnız yüzlerce 

Arif Oruç ve Şeınsettin B.ler dünkü göriUntenu"ş /uılaballk arasuula adawl J..·artu·ı beklerlerken. 

-· aör6nüyor. 
b Saat 1 O l:>uçuk. Halk arasında 
b lr Ufultu. Yüzlerce ağızdan tek 

lr kelime çıkıyor : Geliyorlar. 

Ve bat muharrirlmlz Arif Oruçla 
Şemıetlin 2 jandarma önünde 
mahkemeye ıellyorlar • Ha
kimler 3 dakka f aaala ile yer
lerine olurdular. Ortalığı de
rin bir ıükut kapladı. Ağırce
za retıl müdafaa •eklllmlze ıöz 
verdi. Şimdi avukat Nuri beyin 
tannan vakur ıeıl ltltlllyordu. 

Kelimeleri, c6mle
lerf bir liv halinde 
yüzlerce tnrkün 
dimağına akıyordu. 

Bu genç ve ateıtn 
hukukcunun ihtl
laıındakl vQı' at , 
tahlillerindeki ku,ı
ret hitabetindeki 
cazibe ve ıeyyalı
yet bütün aamilnl 
teıhlr ediyordu. 

. Vekilinıizin 
ınüdafaası 

Müdafaa veki
limiz Avukat Nuri 
B. ayağa kalka
rak büyük bir 
leılr ve helecan 
uyandıran müda-
f aanameıint Irada 
baıladı. 

l>GQk 6 •nheyyiç rve ateıtn" müdafaaıile kalpleri 

Relı B. ef. or
tada müvekkille
rim Arif Oruç ve 
Şemıeddın B .le
rln huzurunuzda 
hesap ve kitaba 

tehziz eden 
Avukat Nuri Bey 

davetlerini mucip ve gay
ri tabii btr tezahurat ve ne de 
bayi' bir ıayri tabii bir tezah
hurat ıubheıinl callb hiç bir ha
reketleri yoktur· 

Bu ıebeple tamim vicdanıma 
lercıman olmak için ıöylerlmkl 
tayin ve tehdidi~ cezamıza t_ mü
tedair bulunan talepleri evel ve 
ahir eıaıi iddia ve talepleri ve 
kararname gibi hiç bir delile 
iıtlnat etmemektedir. 

Müekkillmin redaetl ahlikl
ye ve delaleti ruhiye ıahlpleri 
mücrimler için bir elem ve aza
bu ıztarap mezarı olaİa içinde 
adalet, kefareti zünup, viaayetl 
hukuk, cemiyet nazarlyelertnin 
hükmünü icra elllrdiit baplıa
nenin harfmi felaketine gitmeleri 
için en ufak bir ıebebi kanuni 
bile yoktur • 

Arif Oruç Bey hakkında irat 
ve ikame edilen bu davanın biri 
ıafhal tplldalyeye diferl ıafhal 
tntihaiyeye mütedair olmak ve 
her birili ayrı ayrı .. tabii tahlil ... 
ve tetk•k iki safhaaı vardır : 
Garip bir iltzar nıüzekkerm~i 

İlk tahkikat aathaaındao tah
kikata tatlntaklye evrakın letki

l katından da anlaıılacağı veçh üz· 
re Arlf~Oruç B. hakkındaki ilk 

r tahklkat olbaplakl mülkiyetle 
akabmda tastir olunan ve ıekll ~ 1 

t,tnfazı)pek , ıarıptve .. ıayanı .. ~. 
ret olan 5 - 930 tarihli bir ikrar 

müzekkereıi ile dairei iatintaka 
6 nlıan tart nlnde getirilen Arif 
Oruç B, ilk tahkikatı açılması
na muhalefet ettiğini ve çünkü 
hukuku amme duvaıının kabule 
ıayan olduğunu delailden kami
len arl olan bir ceza da vaaının 
deill alelade üç kuruıluk bf r 
alacak verecek davasının bile 
reddi pek tabii ıöylemfı lsede 
talebi vaki kabul olunmamııtır. 

Arif Oruç B. ıorwuya çektlmfı 

ve hemen tevkif edilmtıtir. 
Yirmi beı günde hazırlanan 

tik tahkikat Evrakı Arif Oruç 
beyin Yalnız iki f fadeıile iddia
name ve kararnameden baıka 
bir evrakı muhtevi deiildir. 

Bir tahkikat yapılmak iÇin Açı
lan ve yirmi beı gün devam 
eden bu ilk tahkikat aafha

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ari( Oruc ve nıütlafilcri 
~ 



Sahife t 
5 

YARIN , ıs MaJI!,, 

esasiye kanunu yalnız neşr için yapılmış değildir• 
tefekkür baltalanmamalıdır. Davamız bu mukad

feşkilih 
Hürriyeti 

des içtihadın davasıdır. 
[Birinci sahifeden devam ] satırı arasında ebebiyetin bile ı tin ıiyaıetf maliyeıl olarak gös-

larınm makamı iddia hiç bir delili ihata edemiyecefl kadar büyük teriliyor. Bundaki becerlkıtz-
kanunl bulamadılt ıtbi cemi de- farklar vard•r. Bu farkı iddia ilkten bahıolunarakbüküm çıka-
lail makamı olan dalrei istintak da makamı bile iıaret buyurmuıken rılıyor. 

k b k k ı f b Bu bükümü müekkllfm Arif 

1 rada lisana gelip (Ben efkarı teh
yiç edecek ıuret veya mahiyette 
aılf olmayan havadisim beni bi
lerek neır ettiniz) diye feryat e-

Y
irmi beı snnlük tahkikata rağ- aramameye u arııı 1 n u 

kadar kanıık a ı h t Oruç bey çıkarmamııtır. Abdi be•' men htç bir delil bulunmadı. eeçmes ne ayre ı 
ederim. namındaki zat aileılne yazdıfı 

Knrarnamede neler vaı· 3 - Arif Oruç beyin tevkıf- mektupta (Bankalar krediyi kea-

d~cek degildir . Nefesi mantuku 
neıriyat t:lenilen ıeJ gazete nuı
halarıdır. Kanun efklrı umumi
yeyi tehyiç edecek surette bile-

Buna rağmen bir kararname haneden dalrel lıtintaka verdtfl diler. Borçlular borçlarını vere- ı 
tanzim kılındı. Bu kararname t.tldası itiraz latidaıı değildir, mediler. Beni iatlbara eevk eden 
Arif Oruç bey tarafından ya- tahkikatın teılrlnl havi bir tıtt- Amil fktfsadlyattakl fenalıktır. 
zılan yazıları muhtevi gazete- danamedir, ve nihayetinde sera- Afaetkarıcığım diyor) bu mektu-
lerin tarih ve numaraılle bu baten ., delılsfz beni mahkemeye ba nazaran bu hükmn çıkaran 
yazıların yukardan ve aıadan ıevk buyurmamamzı ve tahkikat Arif Oruç bey değil Abdi bey-
ve ortadan bazı parçalarını ikU- yapmak için açalmıı olan tik tah- dlr · 
baıtan ıonra (izah ede1lm) baı- kikatı tahkikat yakarak tesri Arif Oruç beyde bir vatan-

}• altındaki ıllıllet neırtyat etmenizi bOrmetlerlmle reca ede- daıı intihara sevk eden amilin 
'fkirı tehyiç edecek muıanna rlm ef.,, cOmlelerl vardır, dairef iktfıadtyatda ki fenalık olmssına 
lVadlı mahiyetinde görOlmekte lltfntakın bu lıttdayı ilk tahki- nazarı dikkati 1celp ederek bu 
.l .,bir meb'usun yuz bin lira katan açılmasına karar verfldik- itin bir meı'ulG yokmu diyor, 
ftıvet aldıfı .. kllndekl neırtyat 

1 

ten ıonra bu küıat kararına mu- ~nu ıoruyor. 
.3GyOk Millet Mecllıinl tahkiri halefetten bahfı fUraz fstfdaıı ad Bir sıuıl 
tazammum etmekte clenllmektedtr. 1 ve telekkı ederek beyanı m6ta- B da 
Arif Orul" B.ln te-klfhaneden O" J u tarz ıonna çıirJnı açan 

... ,.. .. aaya gfrfımesl Arif Oruç bey A f o B d ~ ı..ı• O 
Aç ...n. ... ıonra verilen lıtfdada f rl ruç • e.ı uır. ç ıene 
u ...... tara mdan talep olunmayan bir ı i b 1 A d 
hukuku amme davasının kabulü eve stan un vrupa an bir 

feyi talep olunmuı gibi röıter- ıenç dönmfif, denizden karaya 
ıayan olmadıfına dal r ahiren mekti 

r. paıaportu olmadıfı cihetle çlk•-
dermeyan olunan itiraz varit ol- 4 K d bi bi - ararname e ç r rılrnayan bu zavallı genç vapur-
madıfı sibl vllcudunu aradıiı ve delil zlkrolunmamıı ve mahke- dan kendisini denize atarak lntf-
talep ettl)U delillerin ynkarıda m ı bil h4 J d 11 ı ıP en ze e m a el namı i e har etmiıtt. 
birer birer zikir ve tadat ddlldlit makamı lddıaca hiç bir ıey ne ırat Deniz merkezinde ne merkez 
veçhile tedablrlni neıretmek nef- ve ne de ık dil k ame e memiı 1 en memurune komlıer muavini nede 
ıl mantukunda mevcut bulundu- k d "d 111 ararname e e l erin yukanda Pollı ve nede sefine ıuvarlıl ol-
x.u cihetle itirazı saire dahi ka- bi bi ık d d ı 
11 rer rer z r ve ta at e l - mayan ve. vak'adan haberi bulun-
bule ıayan lf6rlllmemtı ve diler dtil hil d le ı veç e,, eni n satır an mayan İıtanbul vallıi Süle1man 
gazetelerde bu kabil tek bir neı- ı u k b 

ure cereyanı va a ve ma &retl Sami beyi bu h6k4met mes'ul adde-
riyata bile tesadüf edilmemesi meıelenin tamamlle hillfındadır. derek tahtı muhakemeye almadımı, 
sibl haller neıredilen mOheyylç 5 lı•- tabkı'-- ld k - " .. t aça ı tan Ve latanbul valisi hakkında t•aslm 
havadiılerln aılı olmaclıiına en ·--·a L• .. bl ltlr _._., _. __ . ..,1_ --- ua,, r as .... -uıaa olı.anan 16aamu mahakeme ltara-
barlz bir delil tetldl e7lemekte laaW. kararnamede ltlrazah rar• mudblnce temyb mahake-
bulunmuı denilmekte ve Arif saire dahi k b 1 .. "I a u e ıayan goru - mesinde muhakeme olmadımı?. 
Oruç beyin harekita Türk ceza memlı Jbaresfle diğer bütün ga- ArJf Oruç B. haberdar olma-
kanununun 1611ncl maddeıinln zetelerde bu kabil tek bir neırı- dıiı bir vak'adan valiyi ılyasetl 
blrlnd maddesi bGkmann mGI- Jata bile tesadOf edilmemeıl ıtbı dahtliyeılnde tahtı muhakemeye -ı 
telzem bulunmakta denilmektedir. hallerin Arif O.uç beJ aleyhinde alacak kadar efradın hukalunu 

E/ karı tehyiç meselesi kı en bGJGk delili teıktl ettilbıl himaye ve menafllnl muhafazaya 
Bu mevzuda bazı mutalaat beyan eden d~irel fıtintak kı1aımı azmeden bir bGkdmetl ikaz ve 

1erdine mecburiyet laaııl oldu: her hantt bir katilden Maznun lrtat makaadlle bu yazıyı yaz-
ı - KaramameJI tanzim bir maıum adama (ıerçl ıenln mııtır. 

len hakimin elhtlel Mtriyatı aleyhinde bir delil Joldur amma Makamı iddia buyuru1orlar ki: 
ikirı teyhlç edecek musanna batkalarını katilden tahtı zanna Bu mekale heyecanı mucip 

d h 1 alınmamıı olmaıı ıenln bu fJll j ıva iı ve ma iyette aörme eri olmuotur, m6heyyicUr. 
endi ilimlerine ve harekeli kalllln fatlt olduiuna delalet eder) Mucibiıheyecan olan delJl Irat 

tıkriyelerine taall6k eden bir kıy asile müıa vi gördüğümdan ve ikame edilmedlfi gibi mübey-
me1eledir. mütalaa ve tahlJlden azade bulu- ylç olmaıının da hiç bir esasa tı-

Ve llimi hakimin biç bir zaman nur. tlnar etmedlii zahirdir. Çünkü 
büküm ifade etmedlii ve ede- 1 Zannederlmki evrak ara- makamı iddia dedtlerki: ''Her rftn 
meyece#I hukuku tabliyenin pek 1 ıındakl reıml kuyut ve vesa- bir çok adamlar ticaret ınahkeme-
malum mütearlfeıldlr. Tahkikat ika müsteniden vaki ıu izaı )erinde iflas ederler. Edeblllrler. 
hakimlerinin delailln mahiyetini 

1

. batım ile müekkıllm Arif Belki intihar eden de olur. Bunun 
tahkik Ye taktire hakları Oruç beyin ilanı ithamını mObey- sebebini hüktmetten aramak hak
ve ıalahiyetlerl nasıl yokıa 

1 

yln olan kararnamenin hl ç bir ıızlıktır. lkttıadl .abada bnton 
kendi lllmlerlni kendi ka- kıymeti hulukıyye ve kudreti f dOnyada buhranlar ıöral(iyor. 
rihalarında buıule ıelecek fikir- ı kanuniyeyi haiz olmadıfl ve te- Bunlar büyOk barbın avlit ettlft 
terini delil addetmelerlne de 6y- mamfle indi mutalaat ve fhtlyarat l elim vaziyetlerdir. Temenni ed,.r-
lece hak ve salihiyetlerf yoktur. *lalıetlnde bulanduiunu iıbat dtk ki bu vaziyetlerin tılahı için 
Glrlllyorki karamamenln tan- etmlf olclam. çare, tetbtr, maraza ilaç ı6•te-
zlmlnde bu kaıde1e hiçte riayet Müddei u11ıumiye cevaplar rllmtı olıun. Halbuki makalede 
edllmemJıtlr. M6teaklben mGdafaa Tekili- bunlar bulunmayor. intihar mü-

2 - Kararname de ., bir miz Nuri Bey davayı hey'etl u- sebblbi olarak hOkumet mevzuu 
meb'usun Jilzbln hra ruıvet mumlyeıile tafsil ve izah etttk- babsedtltyor. Bu y~zı baıtan 
aldıtı ıeldtndeki neırtyat B. M. ten ıonra ittlhama medar olan apfı m6heyyiçttr. ,, 
Mecllıtnl tahkiri tezammun et- "ı2. makaleyi okuJ'Up tahlil et- l Bu yazı baıtan •f&İ1 mn-
etmekte,, demliyor. mit ve bunlar hakkında mGddei heyylçtir cümleılne kadar ki maka-

Rica ederim 1 O Mart tarihli nOıha umumi tarafından tayini ceza mı ldcUanın beyanatı allyelerl 
tetkik buyurulıun. orada bir meb'- 1 iıtenden hususta nakli kellm tafsili mOddeaya tealluk eder. 
usun y\iz bin Lira rlt•el alcbiı ederek devam eylemlttlr. Tafsili müdc!ea ise hOkme 
teklindeki neıriyat dt79 bir neı- - Yann ıazeteılnln 4 Nı- eıaı olmaz çGnkil dellile istinat 
rtyat 1okdur belki hennan kepa- san 980 tarihli ve 11 O No lu nO•- 'ı etmeyen tafılll ınüddaa mücerret ı 
zelllt bir meb'use yb bin lira· haeında lmatrdeld intihar facia- tekrar iddia demektir. Tekrar f 
mı vermlıler • Baıbfı albncla lalr llDID meı'ult7etl dolruclaa dol- iddia ile hak ıabit olamaz. Be-
Deplpt vardır. ra1a lımet p&f& kablneelatn malı ı hemhal delll lıter. 

Hayreı at7a1euadeld klfafetlahfe yGk- Havadis feryat etmez 
• B lettı..ek ilamdır. , ., 

lr meb'-.a -- L.•n il· Ba 1 d k 7 - uı ılıklı olan makale hakkında Muıtantlk B. e ararname-
ra rGfvet aidatı -... de ı ) makamı iddia bUJ'lll'llJorlatkı iz-

1 
ıtnde (Nefeıi mantuku neır yat 

11

Herman kepazebll - W ::y.liıllıe. tnUllır .t.a Ahdi lteJln eliyorlar. 

rek neır diyor. Kanun efkarı 
umumlyeyi tehyiç edecek mahi
yette aslı olmı;an havadisin bi
lerek neıri diyor. 

Nefesi mantuku neıriya~ yal
nız neırln bizatihi kendiıidir. 

Umumi efkarı tehyiç edecek 
hal, umumun emniyetibi umu
mun ıelimetinl tehyiç edecek 
bir hal fevkalde olabilir ? 

1elıyiç ne ı/,enı-ktir? 
T ehylç kelimesi hakkında 

Lugati Naci 302 inci sahlfeıinde 
tehyiç ( heyecana getirmek, he
yecan vermek, verilmek) diyor. 
Bahaeddin B. türkçe Luaattnde 
384 inci sahifede .,heyecana ge
tirme,, diye tarif edl1or. 

A hterllkebir 1-' 1 f ncl sahife
sında " depretmek, tahrik gibi,, 
diyor. 

Vaz ve tayin ve tahılı olu
nan manasına nazaran bu teh
yiç kelimesi her halde manayı 
teksir ifade eder. Binaenaleyh 
yazının yalnız bir fikrin veya bir 
kaç f•krln tehyiç ve tehenüçe 
ıelebilecek suretinde y1ı:11lma11 klfi 
deiddlr. Cemaati lıeılrenln her 
•W• eflırarı k ... renln tehJ'IÇ ve 
tehenGctne ııdecek tekilde 
yazılar ıart ve llzımdır. 

Makaleleri ben bir çok arka
daılarla okudum hiç öyle bir efki
rımızda tehyiç Ye tehe1J6ce 
delalet eder bir ıey zuhur et
medi. 

iddia makamı dediler ki: 
Bunlar bOyQk harbin tevlit ettiği 
elim vaziyetlerdir • Bu cümle ile 
makamı iddia da vaziyetin elim 
bu1unauğunu kabul ve teılim edi
yor! Arif Oruç bey de vaziyetin 
elim olduğunu ( meıul kim ) ma
kaleılle anlatmaktan baıka btr 
fey yapmamııtır. O halde tayin 
ve tahdidi cezamızı IJteyen ma
kamı iddia bizimde müdaf aatımı
zın merkezi ıiklet ve ruhunu tetkll 
ediyor. 

20000 nıenıur lıaberi 
4 Niıan tarihli Yaran ıue• 

lesinde 20000 ~ memurun açıkta 
kalacai111& dal r neırfyat tddfaıı
na gelince, iddia makamı (buda 
hem hilafı hakikat ve hem de 
müheyylçtfr. BüUin Türkiyede 
elli bin memur var. Yarasına ya
kın bir kısmmm tılnden çıkarı
lacafını yazmak taYıtf etUlfm 
tekilde bir harekettir. Bu yazı 
dolayısfle sade memur defli, ef
radı aileside m6tee11lr olmuıtur. 

Belki esnaf bu yGzden haki
kat anlatılıncaya kadar bir kaç 
gün için krediyi kesmfıUr. Bun
da tehyiç vardır. Sehvi mGretUp 
dediler. Ôyle ise ertesi ıGnG niçin 
rakamdaki bu yanlıılıfı taıhlh ve 
•aztyetl tevzib etmediler ? Bunu 
Y•Pmamıı tardır. Halbuki llzamdı) 
eliyor. 

5 Nisan akf&IDı tevkif edilen 
bir zattanm 4 · Diıanda Jazılmq 

Bu telefon haberinde ylr-
bin memurun açıkta kalacafı .,r 
zılmıı deflldfr. yirmi bin ...,.., 
tahıisatının çıkarılacafı ynzıbdıt• 
Tahsiıat n çıkarılması baıkaca bit 
tedbirin bulunamaması ~ 
delildir. Ve çünkü bGkGmel •*
değildir. 

Bu yazının tehyiç sebeblll'" 
de makamı iddia:,, Belki e•rıJ 
bu yüzden hakikat anlaıılanc:JfS 
kadar bir kaç gün için kredlfl 
ke•mlıtir ,, diyor. Bu kredi ~
kırd11anı anlayamadım. B
memurin maatı ile delil ~ 
ile yaııyorsa ve makamı ıddfa 
bunu teılfm ve takdir ediyofll 
ahvale maliyemiz Arif Oruç B.ylll 
tecziyeıl talep olunan ve ..... 
kamı iddıaca müheyyiç ,a..oı
(mes'ul kimi) unvanlı makal_...
de pek bak lı olduiu anı.; 
maz mı? 

B~r hükumetin yirmi bin _. 
muru maaıı ile defli esnafın keJI" 
dllerine verdikleri kredi ile ,,,. 
çinmek mevkUnde kalırsa bu eO 
bnyük tehlike delil midir. 

İd'-lia ınakanıı (Belki) a;gor 
Belki kelimeıl katlyet ifa.il 

etmlyen tereddüt ifade eden bit 
kelimedir, mücrfmiyyet cezflll 
ile katfyet ile mümkündür. Ha" 
klkat •uzuh ve sarat at ve k•'" 
tiyet ile tecelli edebilir. 

Büyük valuilar ıneselesi 
Mecllıin büyük vakalara aalr 

ne olacağı havadlılnl de müber 
yt~ bulduklarını .&yledller. Mu'" 
sannadır dediler. Biz •hararetli 
müzakereleri murat ettik deıol'" 
tiz,, olabilir. Kadınlara beledi'" 
yeler için intihap hakkı vereO 
kanundan baıka bir .. kanun ç,k
mamııtır ne kabine relıi istizaha 
ugramıı ve ne de izahat vermır 
tir. Maliye vekilinin izahab be'" 
yanalı daha evveldir) dediler. 

Mecliıl alide kadınlara belr 
diyeler için intihap hakkı vereO 
kanun bizim 11eıriyatımızdan bit 
iki tin ıonra çıkmııtır. Mecllti 
alide bundan daha mGbtm bur 
elan daha ehemmiyetli blr ,,ak' 
a mı olabilir. 

16 t inci maddenin tahakkO"' 
ku için efkln umunriyeyl tehylf 
edecek ıuret veya mablyetl' 
aıla olmaya• bavadlı ve P 
muıanna neıirln bilerek vukull 
ıarttır. 

Umumi nizam ve intfzamlll. 
gaye olduğu tekil ve tarz rohlr' 
de tebeddill ve tahavuGlclen .,.41 

blı ıibl. 

Hadiıede bayle titr balıll 
tur ve bu memlekette ba1le W 
ıeyden babaa kıyam edecek Wİ 
fertte yoktur. Çtbıkll camlaarf' 
yetin llimndaabert hiç bir ~ 
bu yolda bir bahıe mı ~ 
etU ve nede fevkallde ... .-.. 
melercle dahli oldutu halde ~ 
bir mahkemede bö;le bir ........ 
keme oWa. ıu halde 1UÇU11 191-
rlncl uuuru badlMde taİa.wJıı 
etmedi. ldnci ve pek •il d 
unsara nliace ld oda itilerek-" 
keyfiyetidir. Bu nokta h~ 
ae bir iddia, nede bir debi .,.ı 
Ye ikame edildi. 

Türk 11ıilleıi IMtJice 
muhtaçmı'I 

Rela B. Ef. 

·· ıa yOz bin liramı vermııter. in......._ eabep •• :amn hİLAml Nefesi lllalttuku aeınyat bu· 

Yazıauı tekztbini bekliyorlar! 
Tekzip için bir tahkik muame
leıl tart defll.mtdir. O tahkik 
muameaı 2'- aatte olacak kela~ 
1eylerde11< 1D1dlr. 

Kanuni aaaııra tddt••• _., 
mi tevafukunu arz9elzah etttktell 

_..,. haclfHde ID'9Ymll ............. 

1 ( Dn-. 1 inci sahlf_.. ) 



Mayıa YARIN 

F Yeni_!~iyet" \ İçk~_!!~leri j •Valinin dayağı davası! 
... nlanet her yerde dogunı Yeni nizamatdün- v alı B. mahkeme huzuru-

ev]Prİ açıyor ı ı 
Yeni belediye kanununun be- den itibaren fatbi- k b d f 

lediyelere tahmil ettiği vazife- 1, kebaşlandı l lna çı maya - mec ur ur . 
~rden biri de imdadı sıhhi mer· ..--

-te:~~eeritmaeçkmtlark. ve doğum evleri İstanbul Beyoğlu ve sair ma- Dün Beıvog.,lu ceza mahkemesi suc, lu 
hallerde bulunan m.eyhaneler ve 'J 

Eman t b h birahane ve sair içkili yerlerin t T ı · • •h hk f • oo~r-1. e u usuıatın bu ıene va ının l zaren ma emeve ge l-
a u en Jl idaresi hakkında polis müdlriye- 'J 

ıtiyaca binaen derhal • 
t~tbik k ti vehremaneti maliye memurla- ·ı . _J • r ettı ını ararlaıtırılmııtır. Ema- rl mestnae lSTa 
n t b randan mürekkep hey'etler tara-

e ududu genit ve nüfusu fazla 
ol b fmdan içkili yerlerin vaziyetine Dün Beyoğlu sulh 2 inci ce· 

d"an elediye mmtakalarında göre tanzim. edilen talimatname d ""l d l d 
ort ve küçük mıntakalarda da za a ög e en evve saat 1 O a 

lkı D. Vekaletince tasvip edildiğin- Vali muavini ve fehr emini Mu-

ve mahkeme huzuruna teırife 
lütfen tenezzülleri iktiza ederdi! 

Vali B. Yalovada imiş I cat~:/mdadı sıhhi merkezi aça- den di'nden itibaren tatbikine bittin Bey aleyhine şoför Ahmet 
bnolanalmıştır. Hamdi ef. tarafından açılan da- Maznun vekili buna mukabele ile 

Bu merkezlerde bir doktor Yeni talimatname polis mer- yak ve hakaret davası Valinin müekkiline kanuni ve nizami bir 
~e lüz•\mu kadar sıhhi malzeme kez memurlarına tebliğ edilmiı gelmemesi yüzünden bir az teeh- ıekllde tebligat yapılmadığına söy· 
k ulunacak, müstacel vak'alarda ve polis merkezlerinde idarele- hürle baılamııtır. Bundan evvel- lemit ve buayı vazife Yalovaya 

&2:•lara doktor yetlıecektlr. rindeki bnr, birahane ve sair iç- ki mahkeme safhalarında bir ve- gitmesi hasebile vekillerini gös-

Sahi(e a 

Poliste .. 
Kaynar su tenceresini 

başına geçirdi 
Eyüpte yavebut mahallesinde 

oturan Havva hanım komıusu 
Makbule hanimla dir mesele y{l
zünden kavgaya tutuımuı veni
hayet ocakta kaynayan su dolu 
tencreyi yakalayarak Makbule 
hanımın baıına geçirmlttlr. Mak
bule hanım kaynar banyo altın
da bayılmıı ve Havva hanım ya
kalanmııtır. 

l3irahane<le bulunan 50 
Jira kinıin 

Gala tada, garsonlar arasında 
bir hadise olmuıtur: Dimitrl ta· 
mlnde bir garson; Foskolo bira
hanesinde otururken birdenbire 
ceplerini telaıla aramağa baıla
mıı ve 60 lirasının kaybolduğun
dan bahsetmlıtir. 

8 ı f k termlo olduğunu, aAır cezayı müs-

k 
undan baıka stanbulun a- i içilen yerlerin sahiplerine kil bile göndermiyen Muhittin 

ir kadlnları için her semtte blldirilmiıtir. beyin bu defa iki vekili gelmioU. telzim olmayan kabahatlarda maz-
on " t Jır. k " Yeni tal•matname mucibince Resmi tahltfden sonra müıteki nun Tekillerinin mahkeme hu-

Halbuki birahane müsteciri 
Hiristo ile Miço ve Agop ismin
de 2 garıon; biraz evvel 60 lira 
bulmuılar, fakat Dimitri parayı 
isteyince aralarında bir kavğa 

baılamııtır. 

b 
,,a a1ıı tecavüz etmeme uzre • 1 

birer do~um evi tesis edilecektir. meyhanelerde umumiyetle birer vekilJ söz alarak Muhittin 8.fn zurunda isbaıi vücutetmesi i e 
ou evlerde her tiirlü fenni telefon bulunacaktır. mükerrer tebligata rağmen muhakeme rüyet edilebileceğini 
"eıait bulunacaktır. Kezalik genç kız ve genç er- gene mahkeme huzuruna çık- iddia etmittir. 

- -----.-;r41e~Q~".c;;;;;....,--- keklere içki veren yerlerin ıa- makta teallül ettiğini söyledi ve Müıtekt vekili bunun üzerine 
'\,. dedi ki: 
ı eni bir n1otör fa brik ası hıpleri hakkında takibatta bulu- behemehal huzuru hakime gel- l I 

nacaktır. meal noktası üzerinde aarar etti. 1\1aznun n1ah ien1eye ge -
açılıyor Gençlere mahrem içki ve- Buna maznun Vali Muhittin B.in nıeye ınecburdur ! 

f ıcromhot isminde bir motör renlerin dükkanları kapanncak- vekilleri ıu cevabı verdiler : -MuhfttlnB~yin vekilleri ka-

,.;b~ikası tarafından Halıç fene- tır. içki satılan yerlerde sabıkalı - "Muhittin U.ye mahkeme- bahalın aiır ve hafif cezayi 
il e btr montaj fabrikası açıl- I k den hiç bir tebligat vakı olma- müstelzim olmasına fazla istinat 

Paranın bir müıterl tarafmdan 
düıürülmüı olmaıı thtlmaltne 
mebni birahane mütteciri; Dimit
riye vermek iltememlf, politl 
davet etmiıtir. poliı tahkikat 
yapmaktadır. 

İki otomobil kazası 
Şoför Eyubun idaresindeki 

otomobil, Divanyolunda geçer
ken 55 yatında Selanlkli Hadice lllaktadtr. garsonları çalııtaran ar, sir nt ve ediyor. Bunda çok yanılıyorlar, 

kanla vukuata sebep olan içki mııtır. Kendisi Ankarada gazete- hanıma çarpmıı, kadıncafızın 
~ ) Ağ1rceza mahkemeleri adi b b 
>.Jar < den1İr yoJlarına bir yerleri hakkında~da takibat y4- lerden bunu haber almıı ve vekil hafif cezayı müstelzim davaları yaralanmaııoa •e e fyet vermlı· 
senede girip_ çıkan eŞ)'a pılacaktır. tayin etmiıtır. Vekiller de mah- ve aulh ceza mahkemeleri tae tir. 

Aynı zamanda dün akıamdan keme huzuruna gelmiılerdir.,, 1 Şoför Alinin otomobili de 
Yapılan bir istatistiğe göre itibaren Sirkeci Galata ve Bey- 11 b hk ağırcezayı müstelzim davaları Fatma ilminde 8 ya•ında bir ço-

g V eki er gıya en ma emenin riiyet edebilirler. İkinci noktaya ı 11 

eçen ıene zarfında Şark demir oAlunda uyğunsuz kadınların de- davayı rüyet edeblleeeğini söyle- cuıun bacagını kırmıı ve baıandan 
Yolları vaııtaıdle memleketimiz- vam ettikleri meyhane lokanta diler. gelince Muhittin Beyin gerek va- J ağır surette yaralamııtır. Her 
~en harice 2 milyon 61g bin 480 ve sair içkili mahaller saat on- l\1aznun ınuafiet zifest gerekse ikametıahı lttan- 1 iki ıoför yakalanmııtır. 
L llo eıya ihraç ve 11 milyon 41 o dan gonra kapa tılmıya baılamıı- "d l 1 r 1 buldadır. Hatta taırada da olsa l ı· ı . ı d h 
1>ln kilo efYa ithal edilmiıtlr. tır. ] oasln( a nu ? f kanunun davetine icabete mecbur ! {} cer 1 a a 

Vaılurlardan vergi ---·~,..·· ,...__ Müsteki vekili buna itiraz etti: ldurl.tebkliıhalın b:ekli i~rasına ıelince 1 BeyoğlundakJ Sinagokun bek-

B. d I d - Muhittin beyin ihzarı hak- ve ev i iç r yer e maznunun ciıi Osman dün·, Hk meydanından 
l k ır sene e ne \:a ar g·az d bl ğ d ı l a ınaca kında bundan takriben 3 buçuk ı bizzat ken iılıne te i e i mez. geçerken bahçıvan Lütftnln ken-

Lı b ve benzin vaktık? H ı h Ik d h hangi h nükumet hazirandan iti aren ., ay evvel mahkeme harar vermlt anes a ın an er diline havlayan .köpeğine vur-
) arıçten satın alınacak vapur- Yapılan bir iltatiıtiğe göre ve polis marifeti ile kendisine birine tebligatın yapılmıf olması muı buna canı sıkılan Lütfi Os-
Srdan gümrük resmi alacaktır. geçen sene zarfında gaz vapur- dtıtrhal tebliğ edilmitU. Daha 0 kafidir. manı bıçakla arkasından yara-

u hususta gümrük idarelerine ları tarafından limanımıza 34 mil- zaman 4 ıubattakl mahkemede ~1ahkeınenin kararı lamııtır. 
'ittir verllmtıtlr. DIAer taraftan yon 262 Hn kllo Petrol 37 mil- bulunmall lazım geldiğinden pek Vekiller arasında bu esaslar ikinci bir vakada Emlrainda 
~"Purcular birliği buna itiraz yon 891 bin kilo benzin getiril- eyi malumatı olması icap eder. üstünde bir hayli münakaıalar- yıkıcılık eden Velf; Mehmet ta-
jderek vekalete müracaatta bu- mittir. Bu istatistikten memle- ı Muhittin B. \kendilerinde anlı- dan sonra mahkeme ıu kararı rafından b'ltına sandalya vuru-

l\ unnıuıtur. ketimlzde en çok Rus petrolları- yamadığımız bir muafiyet hakkı verdi : arak yaralanmııtır. Mehmet ya-
UadoJuda kuraklık tehli- nın sarf edildiği anlatılmaktadır. ğördüler! Tebliğ vakı olduğu de- - "Suçlu Muhittin beyin \ kalanmıı, tahkikat baılamııtır. 

kesi )'Ok Ancak bu iİler, netice itibarile lali ve vesaik ile müsbet olduğu kanuni ve nizami surette kendi- H ·ı r d " . t 
d 1 t bli t 

~ arı <ze egan apar man-
Bu hafta içinde yağan yağ- bütçe ile alakadar ır. Emanet halde bir tarihten bir kaç gün sine Y"PI an e ga a ra ..... en 1 

ltıurlar orta Anadolu köylüleri- bu sene bütçesini de geçen sene sonra keyifleri için Avrupaya gelmediği ve kabahati aaır ce- }arında yangın 
nıı~ı pek sevlndirmiıtir. Bilhas- bütçesinın aynı olarak tesbit et- seyyahatta bulunmuılar ve 4 ıu· zayı müstelzim bulunmakla hiç Laleli hartkzedegan apartı-
;- Konya ve Afyon gibi kurakla- mittir. Bu itibarla bütün yeni battakl muhakeme için bir vekil bir surette muhakeme huzuruna manlarının 15 numaralı daire-
- maruz kalması muhtemel olan itler bittabi bu sene bütçeaile bile tayinine lüzum görmemiıler- gelmekten muaf olmıyacağı ve sinde ütüden luvılcım sıçrayarak 

~l&yetlerimiz bu tehlikeyi atlat- yapılamayacak, bir kıamı gele- dlr. O zamandanberi her halde teyidi ihzarı ile muhakemenin yangın çıkmııtır. Derhal yetlıen 
~tlar _:=:d!_::::r::,;. ~~~~~~=~~~~;;c~ek~s;e~n;e~b;;ü;;t;çe;;s;;in;;e;;b;;ır;;a;;k;;:;ıl;;a;;c;a;;k;;tı;r ·~eb~u~t~eb~l~iı~a~t~ta;n~h;;a~b;;e;rd;a~r~o~lm~a~la~r~ı ~~2~6~m;;a~y~ıs;;a~ta~l~ik;;ı;;n~e;,,k~a;;r~a~r~v;;;e~r;;il~d~i.~~lt;;f;al~y~e~y=a~n;;g=:ın~ı~•Ö~n~d~ü~r~m~ü::ı~t=ü;r ·~-"= 
~ef rfl{a No: 28 18 ~iayıs 1930 

Anka~~da bf maceri) 
- Of 

d ' Yoruldum dedi ve 
urdu. Rüzgar d h · a a s t . 

kuvvetli sagnaklar ter esıyo~, 
._ b l l d . epeJere ço-ll{en u ut ar an Ya~nı . 
tileri savuruyordu. ur •erpın-

Gece vaktı ıaaız yerlerde do
laırnak insanın tüylerini ürper
tiyor yaprak hııırtıları ve rüz
a&r uğultularından baıka bir •es 
\re •eda itlUlmeyen bu anlarda 
~-iplere belirsiz bir ürküntü ge-
1Y0r. ilerde Arnavut bekçinin 

cek\rlz afaçları arasına çatığı yük
•e 
lık çe çardakda titrek bir aydın-

ıııldıyordu : Bu küçük bir fe
llerın 
8-ıı cansız ziyası idi besbelli. 
ar" arın sınırlarındaki çalılar 

•ından toprakları dökerek 

Yazan: AY JIAN 
kuru otlar arasına kaçan haıa· 
ratın otlara sürtünmesini itidl-

- yorduk ve Handan yüzüme ba
kar gibi oldu. Beyaz ve yuvar
lak sima11 çok, pek çok güzelleı

mitti: 
Gözleri birer nokta gibi görü 

nü yor. Kaıları ile küçük aizı 
latif ve silik bir gölgeye benze
yordu, fmldadı: 

- Ceviz ağacına kadar git . 
•ek diyorum. Tereddüt eder gibi 
oldum: 

- Dinlenirdlkte .. dedi .. 

Bizim ihtiyar arnavudumuzun 
kavalının sesi (Dikmen) cenah 
rında uluyan rüzgara karıımıı 

bize kadar 2ellyordu. Yaimur 

yağmak Qzereydi, yunıuıak ve 
ıerin daneler . üzerimize dökülü
yor, nemli bf r toprak kokusu 
yayılıyordu onun ıslanmasından 
endiıe ediyordum hem geriye 
dönmek mecburiyeti de vardı. 

Evvel davranırsak biraz sonra 
sürekleıecek olıtn kuvvetli yai
murdan kurtulabiltrdıkte. Ge
riye dönmemizi rica ettim : Is· 
lanıraınız diye endite ediyorum. 

Yumuıak bazularının hara
reti kollarıma kadar &'eçiyordu. 
Arkamızdan savrularak önümüz
de dönemeçleyip geceye doğru 

yükselen toz kaııraaları içinde 
ıehre doğru yürümete baıladık. 
Birden korkduğum baııma geldi. 
Ansızın ıtddetlt bir yağmura tu
tulduk. Bana, daha ziyade so
kuluyor, daha ziyade koluma 
asılıyordu. 

Caddede kimseler kalmamıı · 
tı. tazyik aören tulumbalar aibi 
bai aralarından teklenerek ta-

ıan ıular yandaki harklardan 
gürültü ile akıp gidiyordu, süratle 
geçen otomobillerden ki rll ıu bl
rlldntileri sıçrıyordu. Ve apart
man kapısına geldiAlmlz zaman 
gittikçe baıınızla vücudunuza 
afır basan ıapkalarımızla elblse
lerimt:ı.den sular sızıyordu. Han-
danın yüzü çok sararmııtı. Man
tosunun genlı yenlerinden yağ· 
mur birikintileri damlayıp sü
zülüyor, ıslanmaktan çiçekleri 
bozulan ıapkaaından yanak
larına ıeffaf taneler yuvarlanı
yordu . kolundan çekerek içe
riye attım ve kapılarının önünde 
eyi ve müsterih aeceler temenni 
ederek ayrıldım. O gece ıon ge
ce oldu sabahleyin vücudunda 
bir kıramlık olduiunu iıittlk, 

- Hasta dediler, ziyaretine 
aittim. Y atıyormuo gecesi vali· 
desi hararetin in arttıiını dokto· 
run tavsiyesi ile derece koyduk
larını ateıinin otuz dokuz oldu
funu söyledi. 

İki gündenberi iittlkçe aAır
laııyormuı. Hatta doktor zatür
reden endlıe ediyormuı. Bununla 
beraber, hakikatın ertesi ıabah 
anlaıılabilecefini söyliyerek glt
mif bütün 1ıeceyl buhran içinde 
geçirdim. Ya, zatürrie ise? Di
yordum. Ya, bir daha kendini 

1 
göremezsem? Diye, yanıyordum. 
Ah hasta da olsa yabancı bir 

1 erkek bir rıenç kızın yatak oda-

! 
sına nasıl girebilir? nasıl bu 
arzuyu izhar edebilirim? 

Safiye hanım ona dair sordu 
İ gum ıilallere ıefkatla yüzüme 

bakarak cevaplar veriyor. 
- Hep öyle, Feridun bey, 

diyor, bir defa : geliniz, kapıdan 
olsun bakınız, demiyor, hasta
lığı humma imtı. Görseniz, 1ıöz
lerl ne kadar bnyüdü. Avurtları 
ne kadar ıöçtü, diyorlardı. Hem
ıtreılni sayıklayor, benimle ede· 
bi münakaıalara airiılyormuı. 

(Devamı var) 



S.hJfe 4 

Tıbbi sirkat 
........... ..--

mahkemesinde iki Dün Beyoğlu 
doktorıın davasına 

Dnn Beyoğlu 2lncl ceza mah
kemesinde ıayanı dikkat bir da
va vardı. Et fal hastaneıi doktor· 
larından Kazım lımail ve İhsan 
Hilmi beyler araıında bir intihal 
davası. Vak'a biraz evvele alt. 
Bundan alta yedi ay evvel Etf al 
haıtaneılne bir akıam 4 yaıında 
bir çocuk getiriliyor. Bu çocuk 
gayri tabii arzular izhar etmek
tedir. Ve akıam tehlikeli bir 
hastabk arazı göıtermekle hasta
haneye getirJlmiıtir. O akıam 
haıtahanede nöbetci doktor Ka
zım İsmail beydir. Ve çocuk va
him surette hasta olmakla der· 
hal muayenesini yapmıt hatta
neye yatırmııtır. Bu gece çocu
fun ıon gecesi oluyor ve sabaha 1 
doğru öliiyor. Nöbetçi doktordan 1 
gayri doktor bulunmadığı cihetle 1 
sertabibln emri ile lımail Klzım } 
bey fetf meyil ameltyeslnl ve 
bu vesile ile hasta üzerinde hu· 
suıl etGtler yapıyor. Ve bunları 
da neıredlyor. 

lıte meı' ele de buradan çı
kıyor. Hastaya alt fethi meyitl 
yapmak ve baıta hakkında etüt 
neıretmek hakkı hastanın alt 
olduiu f ube ıeflne verilmit bir 
baktır. lıte liııan Hilmi bey de 
bu hakkının gasp edilmlı oldu· 
tunu ı&rerek arkadaıı hakkında 
hakkımı gasp etti, tıbbi slrkatta 
bulundn demff. Bunu ıeref ve 
haysiyetine yediremlyen Kazım 

lsmail bey de mahkemeye mü
racaat ediyor. Kendialntn bırıız
bkla lttiham edildtjlnl aöyllyor. 
Mes'ele daha evvel de etıbba 
odasında ve doktorlar araaında 
teıekkül eden divasıı haysiyette 
tetkik edllmlı ve iki taraf ı3da 
banıtırmıya çalııı lmııtır. 

Laleli cinayeti 
-~ 

Mahkemesine dün 
devam edildi 
Diin afır cezada Laleli clva-

nnda bir evde kıskaoçlık yuzünden 
tabanca ile Adnan beyi cerh ve 
katleden Baarinfn mahkemesine · 
devam olundu. 

Kariferlmlzln mal6mu oldniu 
Yeçhile Basri bey Adnan b · yl 
zevcen Cavide hanımı kııkan 

dağından katletmiıtfr. Esnayı 
muhakemede ıahit olarak bir 
kac Hanım dlnlenmlıttr. Basri, 
bey, müdafaa ıahldl olarak Mar
maralı Hacı Şevki Bey zade Hak
kı Beyi ve Yavuzda makine yüz-

ba1111 Emin beyin zevcesi Mediha 
Hanı•ı g6sterdi. ve bu ıahitle· 

rln dlnlenmeılnl lıtedl. Heyeti 
hakime l.nıtte bulunan Mediha 

hanımın istinabe suretile lf ade
lerinln alınmasına ve burada bu· 
lunan ıahltlertn c lbine ve mu
hakemenin aı mayısa talikine 
karar verdi. 

Silahı denemiş 
Vefalı Ataullah Saik• .a

lf(itte aarbotlukla havaya alllb 
atarken yakalanmıı, tabanca11 
alı ....... 

Saldırnıah herhoş 
Galatada oturan ata Fub 

evvelki gece ıerhoı olarak. ._ı. 
dırmasını çekmlı, Öteye bert7e 
.. ıdırırked yakalanmııtır. 

bakıldı 
Mahkeme mesele hakkında bir 

kanaatı vicdani hasıl etmek için 
mezk6r divanı haysiyet azala
rını lıtlmaa karar vermiıtt. 

Tevfik SaJin1 paşa ne 
diyor? 

llk ıahit Tevfik salim paıa 
demittirki. 

- Etfal haıtanesl ıervls ıefl 
lhıan Hilmi B. bir mektupla e
tıbba odaıına m\lracaat eıti ge
rek fethi meyil hakkı gerek hak
kında etüt neır etmek hakkı 
kendine ait olan bir hastanın 
fethi meyitinin ve bu huıuıdakl 
etütleri makam ve ıahılyetlnl 
çigne.yerek tcra ve neır eden lı
mall Kbım beyi tlkiyet etti. 
Of;la relıl olmak dolayiıi ile iki 
tarafı da dinledim ve telifi bey
ne çalııtım. Fakat razı olmadı

lar ve mesele divanı haysiyete 
verildi . Divan vakanın lhıan Hil
mi beye alt olduğuna ve Klzım 
beyin bu vakayı tesahup etmesinin 
muhU olduğuna ve fakat bir ka
bahat addetmlyerek ademi tecziye 
sine karar verdi. 

Burada lımall Kazim beyin 
vekili divanı haysiyetin verecegl 
karann adli ve hukuki bir ma-

hiyetle olmıyacagınl söyledi. Bu 
diyanın yalnız ilmi hüküm ve 
kararı verebtlecegini iddia etti. 

Tevfik Salim pafadan sonra 
diler divanı haysiyet azalarının 
da ııraıı ile ıehadetlerlne mcıra
caat edildi. Hemen hepıl aynı 

mütalaayı beyan ettiler. 

Neticede hakim diğer bir asis
tanın da tahit olarak celbi için 
mubakemeninl talikine karar 
verdi. 

Bir kaza! 
... c ... 

44 teneke peynir denize 
düştü 

l>Gn Sirkeciden su lıkelesine 
gelen içinde 44 teneke peynir 19 
teneke lor bulunan kasımpaıalı 
Seyfettlnin sandalına Unkapa
nından gelen kara musalh Riza 
kaptanın Ciir' et motöru çarpmıı 
aandalı k11men parçalamıı, için
deki ;>eynir tenekeleri kimllen 
denize dökülm61,ıandal1n içinde
kiler de denize dütmüt tıede cüm· 
lesi kurla rılmııtar. 

~1üşteri1er şöförii soydu 
Ev;relkl gece Çubukluda otu

ran 1455 numaralı otomobil 
ıoför6 Mehmet Salahın otomo
biline binen iki kiti Eyupta 
Dıbağlar çeımeslnin önnne ael
dikleri 11rada tabanca "Ve bıçak
larını çekerek ıoförün cebindeki 
1 O lirayı ~gasbetmiılerdlr. 

Yeniyapı içinde bir çocuk 
Beıiktaıta yeni yapılan bir 

evin içinde 20 aünlük bir erkek 
çocufu bulynmuıtur. Çocuiu 
kimin bıraktıfl tahkik ediliyor. 

Bir simit yüzünden 
Eyupta Mehmet bey mahal

leılnde oturan Fuat, Klzım Ziya 
efendilerle ılmltçi Salih uıtanın 
fınnında hamurkir İbrahim 
Hakkı, Mustafa ve Cemilin ara
s11ada bir simit yüzünden. kavıa 
çakmıı Fuat, Klzım ve Ziya 
ef...ıalerl aopa ile d6vmOtler 
~~. 

YARIN 
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Meclis içtimaları Amerika müttehit hüketlerine karşı bir 

Bütçe için her gün top
lanılnıası muhten1el 
Ankara, 17 (Telefon) - Ye

ni bütçe müzakeratının devamı 
müddetince Büyük Millet mecli
sinin her gün içtima etmeıi muh
temeldir. Meclis ruznamesinde 
bütçe ınüzakereılnden baıka bir 
ıey yoktur. 

Ne olacak? 
Yunanlılarla ihtilaf hal 

edilebilecek mi ? 
Ankara, 17 (Telefon) Allna

da cereyan eden müzakerat 
hakkında Atina sefirimiz Baıve
kalete ve Hariciye vekaletine 
malumat vermlıUr. Vaziyetin 
ne ıe~ il alacağı henüz maldm 
değildir. lhtilif mübadillerin 
emllkine aittir· Burada netice
den hali iimlt vardır. 

Çin karıştı ! 

Avrupa foderasyonu tahakkuk ediyor! 

·Bugün Fransız hariciye nezareti 
muhtırayı bütün devletlere verecek 

Parh,) 16 ( A.A) - Dünya
nın baılıca payıtahtlarında intlıar 

edecek olan muhtıra 16 sahife
den mürekkeptir. Muhtıra yek
diğerinden temamen mütemayiz 
3 kıımı ihtiva etmektedir: 

1 - Gayet mühim bir mu
kaddime olup bunda federasyon 
planının tanzimine saik olmuı 
olan umumi mütalea ve mülaha
zalar izah ve teırih edilmekte
dir. 

2 - Bu kasım adeta bir ıü~ 

alname olup bütün hükiimetler 
bu ıüallere cevap vermeie 
davet olunmaktadır. 

3 - Neticeyi ihtiva eden ba 
kısımda da bir takım umumi 111• 
lahazalar bulunmakta ve Avrupa 

birliii mlıakının sür'atle akdi lr 

hindeki eıbab ehemmiyetle ka· 

yit edilmekte ve hükümetlerdeO 
15 temuzdan evvel cevap veril
mesi talep olunmaktadır. 

Bütün nıilletlere tebliğ 
Paris, 16 (A.A) - Haricly• 

nazareti Avrupa federal birllil 
teıktline müteallik muhtırafl 

yarın bütün devletlere tevdi 
edecektir. ______ ....., ..... ~·--;;....--~-----

Hindistan da ihtilalcılar öteye beriye 
bombalar atmağa başladılar ! 

Bütün gemiler ve lngilizler bir taraftan vaziyetin düzel
şehirler yağma ldiğini bildirirken hapisar,eler doluyor 

ediliyor 
Şankay, 17 (A.A)- Haydut

luk ve korsanlık artmaktadır . 
Dün akıam Y ançıkyan nehri 
üzerinde 3 gemi korsanlar tara
fından yaklaımıt ve lemamen 
yatma edilmiıtlr. Y olculalardan 
bir çogu telef olmuıtur. Şankay 
nahlyeat dahilinde bir çok kaaa
ba lar yağma edilmJotı~. muhtelif 
orduların kaçaklo.iından mürek
kep olan çeteler Hautcheou'yu 

muhasara etmektedırler, Kuomın
tang' daki niza ve ihtilatlar bükd· 
met erkAnı arasındaki tefrıkayı 
artırmakta, anarıı harekltanın 
artmasına sebebiyet vermekte 
ve bu ıurettle memleket dahili 
ecnebi memleketlerle tedrici 
surette temaıını kaybetektedır, 

Daves gene ortaya çıktı! 
Vaıington, 16 (A • A) - M. 

Daves bahri muahede hakkında 
M. Hoover ile görüımek üzre 
Amerika ya gelecektir· 

Paris'in göbeğinde anarşi 
Rar11, 17 ( A. A) - lvry'nın 

komünlıt beldlye reisi anarıi 
· çıkarmak gayeıile askerleri ltaat
ıizhAe teıvt\c ettiğinden dolayı 
tevkıf edilmlttlr. 

Yeni Bulgar kabinesi 
Sofya, 17 ( A . A) Meb'uıan 

meclisi yeni Liyapçef kabinesine 
büyük bir ekseriyetle itimat beyan 
etmitllr. ·-········ .. ···•······································· 
Yeni telgraf n1akincleri 

için kurs 
Bu ıene poıta ve telgraf baı 

miidiriyetinde, yeni gelen Hülk 
telaraf makineleri için kuralar 
açılacaklar. Kuralara hariçten 
müsabaka imUhanile 1 O memur 
ahnacakbr. Talip olanların Fran
ıızca bilmesi ıarttır. Kuralarda 
tedrisata Haziranda baılanacak
tar. 

Ne arıyordu ... 
Eyupte Mustafa pat• tekke

sinde oturan ıimitci Osman ırece 
yalarken kapııını iterek içeri at· 
ren meçhul bir pbıı tutmak iste· 
mlıttr. 

Şabıı meçhul bıçakla Oımanı 
iki kolundan 7aralaau1 kaçnuıtır. 

Kalküta, 16 (A.A)·Hovvrab 
polis karakolunud alt katına bu 
sabah bir bomba atılmııtır. O 
esnada uykuda bulunmakta olan 
komiler ile zevcesine ve çocuk
larına hiç bir ıey olmamııtır. 

İhitlalci kabileler 
Pepver 16 (A. A.) Milli kon 

graya ittirak eden 1 O kadar ifçi 
zabıta ve asker tarafından tev
kif edilmittir. 

Peıaverde vaziyet tabii hali
ni almııtır.Geçenlerde bir lngiliz 
ileri karakoluna yapılan taarruza 
lttirak etmtı olan kabileler ef
radından 20 kiti, tayyareler 
tarafından yapılan nümayif ü
zerine kendilerini rehine olarak 

1 teelim etmlılerdtr. 

Tevldf atın önü alınnııyor 
Sholapuf 16 (A· A.) Birkaç 

Jt • 

ıün evvel çıkan karıııklıklar 
neticesi olarak kapılarına kapat· 

mıı olan iplik imallthaneleri bu 
sabah yeniden açılmııtır. Hiçbir 

hadise olmamııtır. Vaziyette sO· 

k6n vardır. Alıt verit yeniden 
baılamııtır. 10 kiti daha tevkif 
olunmuıtur. 

Açlık grevi yapanlar 
Ahmetabat, 16 ( A.A ) 1 Sa· 

barmaki hapishanesine nakledl· 
len ve arka daılarından daha iyi 

bir muamele gördükleri için açhk 
grevi yapmakta olan mevkuflar 

kendilerini hapiıhanede hulunall 

diğer mevkuflar gibi bakılması 

ve muamele edilmesi ıartile bu 
greve nihayet vermeie razi ol

muılardır. Bu mevkufların içinde 
M. Vallabbai Patel de vardır. 

Jt 

Kadın tayyareci 1 Nihayet ! 
Yolda b'o.';Ö.k müş-1 Fransı~i';;; . Alman 
kilattan sonra Si-1 arazisini tahliye 

yam' da ! ediyorlar 
Ludvvigıhafen, 16. (A.A) lr 

gal kıtaatına alt knlltyetll mık· 
tarda askeri levazım Franaaya 

Bonıkok, 16 (A.A) - Kadın 
tayyarecı Any Johnıon, Ranıo
on'dan buraya aelmlttlrr. 

Mis Johnson, bulutların ke
safeti ve yağmurun tiddeti yü
zünden dallar araıında yolunu 
ta1ırmıı ve mevkiinl 3 saat ka· 
dar tayin edeme mittir. Nihayet 
3000 metre ) ükıeie çıkmıı ve 
dalları aımağa muvaffak olmuı
tur. 

Sıngapur, 1 7 (A. A)- İngiliz 
kadın tayyarecısı Mıs Any John
ıon Sıam k&rfezl Ozerlnde Mala
ka yarımadaımın limanı olan 
Slnpra' da yere inmlıtlr. 

Beyoğlu .AdıiYe memur
ları hala maaş almadılar! 

Beyoflu adliye memurlarının 
mayıa maaıı Yerilmemııttr. Her 
tarafta maatat bayramda Yeril
mit olduiu halde Beyoflu mal 
müdürliliüne merbut bulunan bu 
memurlann maaıları hlla verll-
memlt olmaıı .. ıllacak ı•J de
lil midir? 

ıönderilmfıUr. İtaal kuvvetleri 
kumandanlan bir çok apartıman· 
ları, cephane depolannı, talllll 
V4! endaht meydanlannı Alman 
memurlarına teslim etmlılerdır. 

Tahliye tertibatı 
Parls, 16. - (A.A) M. Tar

dieu, M. Berthelot, ceneral Vef 
gand ve ceneral Gufllaulll 
Yung planının resmen tatbıldaı.1 
den ıonra Ren eraziltnln 8 ilncl 
mıntakaıından geri alınacak olall' 
Franıız kıtaatının bu mıntakayt 
tahliyesine alt tertibat hakkın~ 
g6riltmOılerdlr. 
-----~-..,.~~..:>'~~---------

Tashih 
Diinkü nusbamızda "tiyatrob 

bir hadlıe,, serlevhliitle Şehza• 
de batında Ferala Uyatr08Uacla 

hadiı olmuı bir vakaya clalr bir 
havadlı vardı. 

l>Gn icra ettll6'niz tahkikat 
neUceıfnde bunun aalı olmadı· 
it anlaıılmtıtır. Şadi beye beyaill 
tee116r ederiz. 

1 

• 



l 2 inci sahifeden devam ) 

te hytct heyeti umum iyesi ile ifa
de etmek isterim. Türk milleti 
tehyiç ve teheyyüce gelmek için 

Ve ınüekktlim Arif Oruçun neşriya-
tından hamlei kuvvet alır ve ne
de hiç bir kudret ve kuvvetten 

Bu iddianın encanh §ahld.i 
bu milletin bizzat tarihidir. 

Türk milleti teheyyüce gel
diil zaman kırk klıilik sallar 
Rumeliye geçti. Türk milleti 
teheyyüce geldiği zaman Bosna-
dan Buraya kadar bir hudut 
Yarattı. 

Türk milleti teheyyüce gel
diği zaman Padlıah keUelerlnl ke
ıf P Divan yolunda sürilklemekte 
tereddüt etmedi. Bu millet te
heyyüce geldiği zaman bütün 
cihan husumete karıı yürürdü. 

Bu vak'aları tevlit eden ahval 
Ve eıbap ile müekkilimin dört 
•atırlık h•avanili teemmül ve tak
tir ve mukayese buyrulsun! 

Bu millet hl ç bir zamanda 
haksız ve sebepsiz teheyyüz 
R~ıtermez. 

/Jir hakikat 
Bu nokta hakkındaki müaf aa 

tuna hitam verirken pek mühim 
bir haklkattan bahsedeceğim 
takı makamı iddiaya temamile 
cevap vermif olayım •. 

Reis Beyfendi : 
15 Şaban 1255 tarihinden 

evve} edebiyatı cezaiyemtzde 
fetva müessesesi bütün terhibin 
eıa.ıını teıktl ederdi. " Vücudu 
l&ııın olmamakla katli caiz olur
nıu olmaz mı ? El cevap ! olur" 
la.rzındaki manasızlıklara fetva 
llaıxu verildi ve mes'ulleri, mü
tecasırleri tarihin ebedi lanetinden 
kurtulamazlar ve kurtulmaları 
llzundır. 

1255 tarihinden 324 seneııne 
kadar geçen zemanlardada em-
lllyu millete ve selameti ümmete 
daır hiç b;r vadü ahid de veril
lbedı. 

1293 den 324de kadar intiıar 
eden devlet saloamelerının ba-
l•nda kanunu eıası ile Mitat pa
dayıı yazılan hat altun gümüı 
)'azılı müzehhep ciltler içinde ba
•ıldı. Tevzi edilirken kanunu 
et&ıiden bah11edenler neflyden. 
t•Uıııten kurtulmadılar. 

"824,, ten Cümhuriyetln ilanı
ile. kadarki meırutiyel zamanla
rında göya hürriyeti kelam hu
rlyeli neılr vardı. Divani harp-
~rle polis müdlriyetf nio, merkez 
it uıııandanlığınm bodrumlarlle 
•lııı bir hürriyet! 

Reıs Bf. 
Bugünkü devri odevirlerle kı

Ye.s etmekten millet muvacehe-
•lnde hicap ve azap his ederiz. 
b Bu gün ıu veya bu ıe~ 

eple huriyetin hiç bir vakıt tah-
~lt edilmedlil ve edilemeyeceği 

lr devirde bulunuyoruz. İnsanı 
~ayvandan tefrik eden en büyük 
ark olan huriyat Cumhuriyetin 

~\t;ı~-:::b• kefaletindedir. Mü-
1 ti bl er•tı bu zıman kefa-
e n r nı ıaneıı 1 k T 
kilatı esasiye k 0 aca ve eı-
d k llnununun tab e

lime için ye.pıltnlld x 
•ısını ispat 

edecektir • Huriyeu tefekkür 
baltalanmamalıdır. Bizi-. d 

dd 
.... ava-

llıız bu muka es içtihadın da-
"" ııd ır ! ,, 

~enısettin JJ. in 1n iid.afrıası 
Nuri 8. Arif Oruç B. h,k

lcında ki müdafaatını burada 
btttrı:ntı ve sözü Şemseddin beye 
llalclederek demiıtir ki: 

- Şemseddin Ertuğrul beye 
aeltnce: 

h kendtai 7 Nisan tarihli nus
•da ( Bizi m n edemezsiniz ) 

•erllvhalı yazının yazılması do-

laylsile bur:-~--;elmfıtir. Bu 1 etmemltklblzim bu manada 
yazıyı aynen okuyorum. söylediğimiz iddia ediyorlar. 

Bunda hiç bir ıey yoktur. Hatta makam bile maksat 
Yazı temamen iktisadi mahiyett- hükumettir demekle haldkaten 

ediri. dl k"• "Şem- tahkir vaki olmamııtır diye bilirim. 
ddia m'lkamı yor ı. 1 Ş ıeddin Ertuğrul B. Arif Oruç Acaba mecazen oldumu. em-

8 i t vkifiot müteakip bun- seddln beyin ahvali hususi-
ey il· e ' 1 ) T 1 •f h dan galeyana gelmff, mes u yeslne ge ince gençtir. ev n a-

müdür olmayınca çıkmaması nenin harim felaketindedir muh-
icap eden gazdtede bu makaleyi kemetdan hasıl olan kanaat mu-
neıretmfıtlr. n malleyhfn safiyet nezahat iatikamet 

Arif Oruç beyin tevkifi- ve hüsnü niyeti müdafaya imkan 
ni müteakip Şemseddin beyin 
galeyana geldiği bir hakikattir 
çünkü ıekli tevkifin mahiyet 

vermlıtır. 

İkinci celse 
ve tarzına nazaran bundan Avukat Nuri B. müdafaasını 
müteeslr olmamasına imkan yok- burada bitirdi. Muhakeme tatil 
tur. 

Tesir pek tabii idi. iddia me
kamı c la de diki mekalede 
memleketi latlsmar etmek isteyen 
zümre, ıandalyalarından ayrılmak 
istemezler halbuki böyle bir ka
ziye yoktur makalede memleke
tin siyasi hayatında bütün benli-
ğini iatfsmu etmek iıteyen bir 
yilmre vardar. ıözü mevcuddur · 

Zulüm ve ııddet ancak mu
vakkat bir zeman icrayı hüküm 
edebilir. 

Şeklindeki cümlelerle hüku
mete zulum isnat edflmlt halkı 
ezdigl Aç çıplak biraktıAı bunun 
için mahvolacağı ceza göreceil 
yazılmııtır. Makamı iddia bu 
kadar kat'iyetlesöyledikten sonra 
maksadın hnkumeti fltihtaf etti-
ği aıikardır cümlesini istimal ile 
bizzat kendıleri ıüphe ve te
reddüt içinde bulunuyorlar 
timdi bendeniz makaleyi tahlil 
edeyim. Makaleye siyasi keli
mesi yerine iktıaadi kelimesini 
koyup müsaadenizle bir kere de 
öyle okuyayım. Makaleyi okudu. 
Görülüyor ki bir ıey yoktur. 

J/iUalnwı, ve siyaset 
Şimdi iddia makamına cevap 

veriyorum. Makalede siyasi ke
limesi vardır. Bu siyasi kelimesi 
hükumet demek değildir. Çünkü 
siyaset kelimesinden gelen si
yasi kelimesi muhtelif manalar
da kullanılan bir lafızdır. 

Siyaset kellmeıi ahlaksızlık, 
edepsizlik, soygunculuk, vurgun
culuk, manitacılık manalarında 

istimal olunduğu gibi siyaset ke
limesi : 

Dirayet, fatanel, zekavet, 
ıeytanet manasında da istimal 
olunur. 

Poletika manasında da istimal 
olunur. Tabasbus manasına da 
gelir. lktiıat: manasına da lfelir. 1 
İntlrlka manasına da gelir. Şem-ı 
settln beyin kelimeyi bu mana
lardan biri ile kullanmadığı 
neleri tle sabittir. ı 

hükümet manasında kullan-
dığına dair gayet kuvvetli kari 1 
neler vardır oda mekaleoin en 
son cümlesi reis devlet ve hük6-
metten bahsediyor mümessili 
zikrediyor hükumet bu makale 
ile tebcil edilmittir. Hı\ki'ımetln 
kuvveti tasdik ve teslim olun
muıtur. 

Makamı iddia bu yazı ile 
hükumete zulüm isnat edilmit 
diyorlar. Sıgal nakJi iıtlmal 
ettiler. Anlayorum ki makamı 
iddia dafrei nakilde dolaııyor! 
biz ise ıu izaha ve tahlil ile da
lrel nakilde değil daire! akılda 
dolaıtım akıl ve nakil tearuz 
ettikleri vakitte akıl asıl 1tibar 
ve nakil tevil olunur· 

Binaenaleyh mekamı ldanın 
delil bizim sözümüz asıl itibar 
olunmalıdır. 

t dilerek karar vermek üzre oğle
den ıonraya talik edildi. 

Öğleden ıonra mahkeme ıa
lonu sabahtan dttha kalabalılc ol
muı, hnlk kapuların dııanların
da dahi karardan bir an evvel 
haberdar olmak için beklemiıler
dlr. 

Karar 6 buçukta tefhim edil
mit ve Arif Oruç B. k11a bir 
muameleyi müteakip tahliye 
edilmiıtlr. 

Arif Oruç B. hür olarak Ad
liyeyi terk ederken kapılara yı
ğılan halk tarafından alkıılarla 

ve fevkalade samimi tezahüratla 
karıılanmıı, tebrik olunmuıtur. 

Dün öğleden sonra matbaa
mızın telefonu da mütemadiyen 
iılemiı ve telefonla mahkeme 
kararı sorulmuıtur. 

Ankara 
mahkemesine 

Arif Oruç B. üç gün sonra 
maliye vekaletinin açtığı haka
ret da vaıında hazır bulunmak 
için Ankaraya gidecektir. 

Mahkemenin 
kararı 

Yediye çerek kala karar 
tefhim edilmittlr. Karar sureti 
tudur: 

Yarın gazetesinin 105,106, 
107,108,109,110,ı11 ve 85 lncl 
nüshalarındaki makalelerle ef
karı umuaıiyeyi tehyiç edecek 
ve Millet mecllıin'n ve hükume
tin ıahıiyeti ınaneviyeslnl tah 
kirden maznun ve mevkuf Arif 
Oruç B. ve keza mezkur gaze
tenin ı 12 numaralı nüshasında 
"Bizi men edemezsiniz" serlav
halı ve telefonlll "Mec liste mü
him sahneler olacağından" bah
seden yaz11ından maznun Şem 
sellin beyin yazısile, 11 O numa
ralı nüshasının birinci sütunda 
" Mes'ul kim n serlavhah yazile 
diğer yazılar o kundu. 

"Son dakikan ıerlavhalı ma
kale makamı iddianın da söyledi
ği gibi bu 20 bin memurun çıka
rılması havadisi ve "Millet mecli
sinde bazı sahneler ,, olacağı 
makalesi na• üzerinde teheyyücü 
görülmüıtür. Arif Oruç Bey tara· 
fından Asılsız ve eıaaaız bir ıe
kllde olmadığını ve nıürettip ha
tası olduğu söylenen 20 bin me
murun açığa çıkarılması da mü
heyyiç görülmektedir. Çünkü 
Arif Oruç B. 6 Martta tevkif 
olunmuıtur. Ve bı.: yazının çıktığı 
gOnle tevkif olnnma11 arasında 
24 saat geçmlttlr. İstenllıeydl bu 
haber tekzip edilebilirdi. 

Vazıın vaz v• tayin ey
lediği manada istimal olunan la
fızdır demlıtim. Slyaıet kelime
sini vazi nıanayi sabitte ve btl-

Şemseddin beyin " Bizi men 
İ edemezılnlz,, serlevhası altındaki 

1 
yazıdan Hükumetin ıahslyett 
maneviyeslni tahkir ettiği tehak
ttku etmiir. mseddln 8. hüku-

lıaua ınekamı iddianın dedi ğl 
gibi hükumet manasına da kast 

metin ıahslyetl ınaneviyeıini 
tahkirden dolayı harekltına te
tabuk eden Matbuat kanununun 

12 inci ve ceza kanununun 159 
uncu maddeleri delAleUle 168 in
ci maddesi mucibince üç 
ıene afır hapse ve tehiçten 
karunu cezanın 161 inci mad
desi delaleti le 7 O inci maddenin 
ikinci bendi mucibince 1 O gün 
ağır hapıe, ce'man üç sene 1 o 
gün ağır hapse, 25 lira ağır ce
zayı nakliye ve 31 inci madde 
mucibince hidematı ammeden 
muvakkaten men'ine, Arif Oruç 
beyin : Memurların açığa çıkarı
lacağı havadiainden kanunu ce-

ve mütebaki kıaım da gene aynı 
kuvvette iktisadi fıler demek 
olan sıhhıye ve maarife ili.ve 
ettik. Bu suretle iktisat bC.tçe-
ıine geçen ıeneye nazaran bir 
misle yakın nisbette bir Ha ve 
yaptık. Şunu da ilave etmeli
yim ki bu miktar iktisat proğra-
mımızrn baılangıcı karıılıgıdır. 
V aridatınıızın normal inklıafının 

vereceği fazladan büyük kısımlarher 
sene bu sahaya ayrılacağı bibi 
gene bu maksada hadim ve he
defe müteveccih olmak üzere 
bankalar vaaıtasile ve hüknmet 
tarafından bankalara verilecek 
mllyonlaı la mühim yardımlar 
esasları yardımlanmııtır. Bütçe 
mukayeseleri: Cümhuriyet büt
çelerinin takip ettiği tekamülü 
göstermek:için rekamları üç nok
tadan mütalea ve mükayese ede
ce~im: 

1 - Tahsisat noktasından. 2 -
masraf noktasından. 3 - tahsilat 
noktasından. . 

Tahsisat noktasından muka-
yese : - Bütçe ile verilen tahsi
sat : 1926 senesi 190,103,544. 
l927 ıeneıl 194,454,619. 1928 
seneıi 207, 169,378. 2929 senesi 
220,500,49 ı. 1930 senesi 222, 
604,023. Tahsilatı muozamme ve 
fevkaladeler ve müdevverler. 
26,501 ,832 - 23, 4 79 , 096 - l 2 ' 
744,770 - 2 . 045.124 mühtellf 
kanunların ili.vesi rakamsız fa11l 
lar 17 ,450,609 - 7,500,000 15 , 
l 05,579 - 3,535,22. imha olunan 
ve mevkuf tutulan 2750001 ,261, 
l ,990,089 - 400,000 ıafl tah
ıllat yekünu 233, 770,985 -
224, 172,630 - 35,23a,o, 9,658, 
2215,688,823. 

Masraf noktaıından mukayese 
Nakten tediye 1926 senesi 

164,420.849,1927. seneıi 189, 
161 ,865 1928 senesi 196 673 
836 emanete alınan 7, 766, 036 
7,070,016 4,459,176 ertesi sene
ye devrolunan bütçe borcu 7, 
791,409,3,486,899,3, 1ı6,433 ve 
zne ve banka· mevcutları 3,964 

637, - 5,888, 220 - 19, 829, 182 
hizmetlerin yekunu 179,978,294-
199' 717, 780 - 204 '249, 443 

Henüz hesabı kat'iıl tanzim 
edilmediğinden cetvellerden top
lanmııtır. Sabık düyunata re. 
kamsız fasıldan tediye edilen 
miktarlar bu yekundan hariçtir. 

Tahsilat noktasından mukaye
se: Sabıka ve haliye tahstllt 
yekunu 1926 senesinde 180,363-
25 /-1927-de 198, 747, 135-1928 
de 222,030, 788 liradır. 1928 
tahıilAtmdan 6 milyon llra11 fev
kalade bazı varidattadır. 

Ve 9 milyon lirasına hüku
meti sabıka düyunu ve 
bazı kanunların iatilzaın etti
ği irat ve mahsuplardan mü
tevellit olmakla bu senenin adi 
ve daimi ' artdatından hakiki 
tahsilatı bütçe tabnıinatı olan 
207 milyona temamen tekabul 
etmektedir. 

zanın 161 inci maddesi muci
bince bir ay, Millet Meclisinde 
bazı ıahneler olacak ~ya:a1111dan 
harekatına tetabuk eden ka-
nunu cezanın 80 Jncl mad
de.si mucibince 6 tffün afır 
hapse, ceza kanununun 35 in
ci maddesi mucibince mahk6m 
olduğu nınddet kadar imzaslle 
yazı yazmamasına Abdi B. yaz11 

mektuba müstenit olarak yazıl
dığından beratlna ve dlier beı 
makalesi ilmi oldufundan bera· 
tına ve maıarift muhakemenin 
kendilerlndeın alınmasAna kabili 
temyiz olmak üzre müttftkan 
karar verilmltUr. 



Sahife 6 

, Dikkat!~-.. Gayri n1enkuJ malların 
· açık artırma ilanı 

lıtanbulda (Yarın) gazetnl 
114lllDD& Abona yazan hiçbir 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
balka veıile:lerle berkim berhan 
bir mOe11eaeye m\iracaat ederıe 
mOracaatmın katlyeD nazarı 

itibara alınmama•• l&zımdır. 
Aynı samanda hemen 1.

tanbul (4248)• telefon edtlmeıl 
rica olunur. 

ÇDnkil bir takım adamların 
ıuetemfz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
~r alınmııtır. 

Bu atbi miracaatlar idare
ye yahut poltıeıhaber ver.il· 
meae idaremiz hiçbir meıu'liyet 
kabul etmlyecektlr. 

~·························'\ : TİYATRO VE SİNEMA : • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
BEYOGLU MULENRUJ 

SALONUNDA 

bu gece ıan'atkar Naıtt bey, 
kdtnlk Şevki bey ve kumpanya

ları büyük alla aaütamere 

Anui umumi üzere 

Afacan 
aülOnçlO komedi 3 perde 

Duhuliye 30, 60, 75 

'* Oıktıdar HALE ılnemaıı 

Büyük /üitnler tterisirulen 

Kiralık zevce 
M6ıne11lli 

Lora Laplante 

Sultan Ahmet Sulh 
l\1ahkc.'n1esi üçüncü Hu
kuk dairesiııden: 

letanbulda Sultan Hamamın
da Çarıulu Handa ticaretle 
meıaul iken elyevm lkametslhı 
meçlıul bulunan Yaıef Eıkenazl 

efendi1e Alberılyon ve biraderi 
voklll Avukat Kabu oilu Boda· 
.akı .efendinin aleyhinize ikame 
eyledlll bedeli icardan miltevel
llt alacak dava11nın gıyabınızda 

ceTeyBD eaen muhakemesi nett· 
cemade Jlz kırk liranın maa fa
iz ve metarlfl muhakeme ve 
ücNtl vekllet ılzden tahılline 

5·4-930 tarihinde kabili temyiz 
olmak Qzere ııyabınızda karar 
verllmlı oldufundan hnkma 
mezkara karıı tarihi lllndan 
itibaren ıeklz ıün zarfında tem
yizi dava edebıleceflnfz ve akıl 

takdirde hnkmii meakAr keıbl 
kat'ı1et edecell hukuk uıul mu
hakemeleri kanununun 407 inci 
~d~ıl hOkmGne tevfikan f ıbu 
bq ~tip tlıbar varakası ilanen 
teblil olunur •. 

lıtanbul 4 üncii icra memur
lulundan: Açık artırma ile para
ya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduiu: Derununa cari tatlı suyu 
ha vl müıtakil arsa. 

Gayri menkulfln bulunduiu 
mevki mahalletl ıokafı, numaruı: 
Boiazlçl Arnavutköy Köık cad
deıl ı. a. a m. c. 7/1 No.lu. 

Takdir olunan kıymet: 275 
arıın 18 parmak terbllnde araa
nın beher 11rıını 6 l.dan (1651) 
lira 8 kuruı. 

artırmanın yapılacafı yer, giln 
saat: lst. 4 ündl icra dairesinde 
21-6·980 t. cumartesi 14 tll 16 ya 
kadar. 

1 - lıbu gayri menkulnn ar
tırma ıartnamesl t O· 6· 930 tarihin
den itibaren 930 - 50 No. ile 
lstanbul 4 üncü icra dalreılnln 
muayyyen numarasında her keıln 
ıörebtlmeıl için açıktır. lllnda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak lıtey,.nler tıbu ıartnameye 
ve 980 - 50 dosya numaraıile 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya itllrak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat ıöıterllecektlr. 

3 - Hakları tapu ılctllle sabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla 
diler allkadarların v' lrtlf ak 
hakkı ıablblerinln bu haklarını 
ve huıuılle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını tıbu il&n tarihin
den tubaren yirmi giln içinde 
evrakı müıbttelerile birlikte me-
murlyetlmize bıldlrmeleri icap 
eder akıl halde baklan tapu ılci
lile sabit olmayanlar satıı bede
lini 'l paylaımaıında hariç kalırlar. 

' - G6aterilea ailnde artır· 
maya lttlrak edMaler artuaaa 
..,....... •• ~ •• ll•umlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmft ad ve itibar olunurlar. 
Oıtünde bırakılan gayri menku
Uin bedeli zamanında verilme11e 
gayri menkul Jklncl bir artırma 

ile 1ablar ve bedel farkı ve mah
rum kalman yüzde bet f alz ve 
dt ğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kalmak11zın memuriyeUmlzce 
alıcıdan tabıll olunur. Beı nu
marah fıkradaki ıart tah11kkuk 
etmek kay dile üç defa bağırıl

dıktan tonra aayrl menkul • çok 
arfıramn GıtOnde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezıe artırma ı•rl 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - Artırmanm birinci veya 
lldncl olmaıına ve ıayrl menku
le tealluk eden kanuni hekka 
ve ıatııın tarzına k&re diler 
prtlar. 

Verıt, Belediye, icra ve bfl~ 
cümle ruıum müıteriye aittir. 

Y azalan arsa yukarıda ıöıte
rllea 21-6-9aO tarihinde lıtanbul 
~ a.ccı !cııra •ı-rluiu odasında 
ltbu ll&D ve pterllen artırma 
ıartnametl dalretlnde eablacajı 

ilin olunur. 

p:1=:m1mı:J====~~~ggg~::~.s=~==~ 

İSTANBUL 

U. Hapisane Matbaası 
Ucuzluk ve süra't 

Maltkıirıtini:n san,' al sahibi ol11ıaları icin tesis • 
ol1Mııuı41 lıer türlü ~aiti/ enniye ile 1nüceh.Jın ltay-
•lı bir ıııüessesedir. 

er nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
güu si~.rı· ~bul edilir. 

Maabul Sultan Ahmet U. Hepleane 

YARIN 

Güzel Bebekle 
Bu yafa kadar uykunuz 

muntazamdır. Ç6nkü: Cildiniz
de plıtk, ılvilce, kızartı hOlba 
ıizl iz' aç edecek bir ıey tahaa-

ıul edemezdi. Ebeveynlnlzln bO· 
yük bir lıabetle lıttmal eyleblfl 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

sizi pür neı'e ve temiz b•r hal
de bulundurdu. Pertev Çocuk 
pudraıını evllyal etfale bir kere 
ıorunuz. Muhasaenabnı ılze 
ıöyllyeceklerdlr. , .. 

Kaçırmayın ! 
Fotoirafcıların ve fotofraf 

malzemesi tlca1et1 yapanların 

kaçırmamaları llzımgelen bir 
fırıat çıktı: B:ttün teferruata 

ile yeni ve mükemmel bir 

Agra11<lis11unı makinesi ve 

Tomaon markalı yeni bir 

Vanttldtör pek acele ve yan 

flatlarına ıatılıktır. 
isteyenlerin hergün ıaat diSrt

ten ıonra idaremizde 11 N,, beye 

müracaatlerl. 
~ ................ . 
yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

Samsun vapuru 

21May1sÇarşamb 
a0nQ. ahwmı .aat O da(8'rkecl) 
nbtunmdan hareketle dolru: 

(Zonguldak, lnebolu, Sam-
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve:Rize)ye gidecektir. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Y elkencl ) hanında (Yellcencl 
vapurları) acenteliltne milra-
caat. Telefon: lı: (1515) 

. 
ıcra İstanbul 5 inci 

n1eınurluğundan: 
Mahçuz ve satımaıı m1.1karrer 

bir adet Fiat markalı hurda oto
mobil 21/5/930 Çarpnba giln(i 
ıaat on ikiden iUbaren Nttanta
ıında Meırutt1et mahallesinde 
madalyon ıokatında 39 N: lu 
Htıaeyln efedlntn ıaraJında açık 
artırm• 1Uretlle tatılacalıadaa 
talip olanlann muayyen ~akıtte 
mahlllnde hazır bulunacak me'
mura milracaatlan il&n olunur. 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıofuklufu, cilt, 

tedavthane.t 

Camadan mada her giln 
saat 10-6 ya kadar halta ka

bul edlllrr 
Adres Ankara Caddelll N · 4: 9 

Telefon lıtanbul 9899 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 5. İNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keıtdeler; V~llyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat ye 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapıhr .. • 

Büyük ikramiye 

{ 50,000) Liradır 
Her keıldede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

Bandırmada fabrika 
tamiratı: 

Tütün inhisarı umum müdür1üğünden: 
Bandırmada deniz kenarında muhterlk fabrikanın çatıalle d6tr 

melerl, kapı ve pencerelerinin lnıaatı kapalı zarfla mQnakaaaJ• 
konmuıtur. Mezk6r lntaata alt reılm, tartname ve ıal ,eıl iki tıra 
mukabilinde verllecaiindea taliplerin ldarei umumiye mlmuı ıubr 
ılne müracacaUa almaları ve 24 may11 930 cumartesi ıllnCl saat 
10,30 a kadar zarflarını Galatada mübayaat komiıyonuna te•dl 
etmeleri. 

( DEVLET DEMİRYOLLARI l!;~~LARf .1 
65 bin ton maden kömirü kapalı zarfla münakasaya konmu,W• 
Münakaıa 26·5·930 pazartesi güntı ıaat 16 da Ankarada De..ı.& 

Demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu•akkat 

teminatlarını aynı atinde 1aat 15.30 kadar MOnakasa komlıyonu kl• 
tlpllflne Termelerl lizımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerlnı 20ltra mukabilinde Ankarada, 
Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa Vezneıinden tedarik 
edebilirler, « « 

2452 ton me19, ailr•en, çam odunundan kapalı zarfla mllnakaaa•• 
9 haztl'an Pazarteıl sGntl •at 15 le Ankara Devlet Demfryollatf 
tdareılnde yapılaca\rtır. 

lıttrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temlnatlarıoı 
aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler m\lnakaaa ıartnamelerhıl beı Ura m'lkablllıade Malıye 
ve muhatebe itleri Reltllitnden lstanbulda Haydarpqa maiuasın~ 
tedarik edebilirler. 

:····························ı $}) Doktor 

SAGOP VESSAYAN 
Lavta ve J)ahili Kadın Hastalıkları mütehassısı 

Lanıada camtıertf ıokafında No. t 9 Huıall kablnetlnde 
Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder. ............................ 
mA•••~••••••••a•••••••••~~ 

M. NURİ ve ŞERiKİ 
Bilcümle Gümrük muamelatı ve nakliyat işleri 

kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. 
MALI ve iDARi lşLER DAHi TAKIP EDiLiR 

Adreı : Galata Havyar han orta oclal•r No. 4 

j Telefon: Beyoflu 4515 

iT•TYYTTTYYTYTTtTTTTTTYTTTTT , ............. , - .. 
• ~ 1 UYARIN,,I~ TA~VJM! 

• Veresıye - Mayıs 
• 1 Senet PAZAR s.n.11 1.--.. ---11!"-~~- 1 lzmır terzlhaneılnde ıon Rellblye 18 tftetlP 

lstallbul aslı"ye 3 ncü hu- moda, ehven fıatlarla, ton 1930 1318 
derecede ıubuletlt ıeraltla 

kuk mahkemesinden : erir.ek ve 'kadın koattımıer Namaz va ıtlan 
F tma ha serian imal olunur. Alafranaa Mustafa efencltnin a -
1 dl-. ıh Ankara caddeıl Vlll7et •· d. nım aleyhine ikame eJ e •• - ,.. __ 

h karııaında No. 1 7. uua.. 4:,,0 
tar davasının tahkikat ve mu a- 1\......1 

MUSTAFA v• KEMAL vy e 12,10 
kemeıi ııyaben cereyan etmlı ~ lktncli 16,08 
ve htıküm derecesine ıelmif ol· ........... Aktam 19,22 
dupndan hukuk uıul muhake- Tashih Yatlı 21,13 
melen kanununun 4 06 ıncı mad- im.ak 2 81 
deıl mucibince bet ıGn zarfında 5 -..,., 980 tarih 138 numa-
mezbure Fatma hanım hakkı iti- rah •vann. ıuet..ınta Adalet Zllhl9~ rpuu lıtlmaletmetl Ye akli tak- bumını ıl&nmda 16·18 d•llec:ek 1 
dlrcl• py~ında karar vertlecefa iken sehven S:6 de,ailt oldu-
llln olunur. fundan taılaih oluaar. 

Gine, 
Öyle 


