
Vataııdaş! 
.«Yarın» ı oku! çünkü ken

dı kendinin n1ali ve bina
enaleyh senin ınalin olan 

yegane gazetedir! -

Vatandaş! 
<«Yarın» ı oku! çünkü ken

di kendinin mali ve bina
enaleyh senin malin olan 

yegane gazetedir ! 
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... Müddeiumuır.i Arif Oruç ve Şemsettin beylerin agır ceza ~ 
mahkemesinde muhakemelerine karar verilmesini talepetti 

... Açık hesap! H. Rifat B.in mahkemedeki beyana
tının ~etinlerini neşrediyoruz! ---- -

Açık bir hakikata istinat eden sözler
de aranacak kast memleketin 

selametidir ! 
-2 - Haydar Rif at B. tezahüratla karşılandı 

{Dünkü nüshadan devam) tarmak için bütçede tasarruf 
H lb yapmak mecburiyeti haııl ol-

1 a uki, ecnebi memleket- ıruttur. Bu tasarruf: Ya ver-
erden mal satın almak için gil i t k 1 1 er ar ırma sureti e o a-

Yine ecnebi parasına ihtiyacı- cakb; yahut memurlardan. 
ltııı vardı. Paramızın ancak Yahut : "aciz" ilan etmt!k 
dahilde muayyen bir kıymeti suretile borçlardan ve faiz 
olac k lerinden .. a h. Hariçte ile, sataca-
aırıuz etyanın tutarından çok Biz buna da, hatta bubra-
aıaıı ve az olacağı için para- nın tiddetlnl hafifletebilmek 
mızın kıymeti yine bugünkü ümidi ile son iki çareye de 
Rlht f k 1 birden bat vurmak ıztırarında 

k 
'Ve ondan ar ı o maya-

ca tı. kalmıı degtlmlyiz. 

Demek ki, herıeyden evvel Evvela Oımanli düyununun 
ttıetnlekette istihsal ve lıtihlak Lozan muahedeıinde bize bırak· 
rn tıgı k11ım1n takıitl' ki üç buçuk 
e'Vaddı arasında bir müva- milyon İngilize yakin bir yük-

~~n~ leıislne mecbur idik. İtte tür. Bunu veremiyeceglmizi 
Ulun ıöylemek istediklerimiz ıamimiyetle anlatmıttık. Acze 

"e •oyledlklerlmiz bunların et- düıen bir devletin yapacağı 
.. afı d A. n aki neıriyattan ibarettir. enamusk&rane vazife de ancak 
ltı ttıa' biz haksız görülüyor- bu careye bat vurmak, ya fa 

dUIUz. O da ayrıca mutalea izleri hafifletmek ve ya borç-
: llecek hır teydir. Fakat ha- ları blrlettlrerek yeni bir il-

i ~aa.t ve neden sonra gidilmek tikraz akdetmek ve yahut ıon 
1 enen yolun tuttuğu istikamet ıenelerde emıall görüldügü 

tama b gibi borçları hiç tanımamak 
nıen izi teyit etmiyor 

mu? geçelim.. Daha olmazsa, Dahili bir is-
ı. Dünyada hatasız it olmaz. tikraz .. Bu, bugünün ıartlar ile 
ı•ıa lf mümkünmüdür ? 

r et onu vaktinde görebil-
-ek h Bu arada, maliye veka" le-
&Qd • l11edebtlmek ve derhal 
oğ Untn, bankalardaki mevduat-

tnek::;d~;.çıkara doğru gidebil- larını alarak kendi kasalarında 
M ı hıfzetmelerinl resmi devalre 

d
.. a iye ve ikt11at esasların-... ilin eden emri çok tehlikeli 
d 

1 
muayyen, tecrübe edile bir ıeydi, 

e 1 ~ e artık nazari olmaktan Düyunu umumiye vekillerı· -
Çolltan k 
btı b çı mıı düıturlar vardırki nln Ankara ziyaretinden son-
d unları bilmemezlikten ra, bütçedeki memur tasarru-
.::ğİ ~il varmaaada, düıün- funa itina edilmesi ehemmi-
kend~z ı1 ten kendi kendimizi yetlidir. 
1,1 

1 e lmizle bu günkü dar- Faizlerin hafifleıtirilmeai 
1o~· bugünkü mütkül vaziyete veya borçların (tevhit) edile-
ttta~uı bulunuyoruz. Bundan rek borç edilmeıi mes' eleıi, 
daıct'e ve ikt11at politikamJz- borç verecekle~n ağır ıartlar-
dedlld•aıların bozukluiu kas- la kartımıza çıkmalarını tabii 

8 
iiı anlatılır tabii... kılaçak ahvaldendi. Neticenin 

k lr defa her ıene varidat yakında, milli amala uygun 
••ını ll hırı e rnaıraf k11mı bir teldllerde bitlrilmeıi temeni 

b ne denk edilir ! ütçeıı d getirilen Türkiye 
ınek d n ekt tevazilne güven- Bütün \>unlar, hayatlarında bir 

Türk~lru bir ıey olmazdı kere bile olıun tetkik etmedikleri 
ol Ye hır ıanayı memleketi ne, ebeler de anlamalarına imkan 
il llladıiı için toprak lıtlhıa- olmadığlna kat'iyen emin bulun-
b ne, toprak gelirine kendtnl duğumuz bazı muharrirlere 
•ilaya blhrdl. Toprak mahıulü göre ( malQm olan ıeylerden) 

Yolunda &itmediği takdirde olabilirler. Biz, millete akıl ho-
v_,rıı de alamazdı, harice .. .,: cahgı edecek kudreti, onlar kada 
rıca milyonlar vermeğe de kendimizde garmek cüretlni 
mecbur kahrdı. Vergi alama- bulsaydık evvela kendilerinden 
Yınca, ziraat mahıulü boılu- batlardık. Bunula beraber, 
iunu harice para vermekle meydan açık olduğu için, bu 
kapatma~a mahkum olunca fırrtı her zaman bahıetmelerl 
da, bütçesi açılırdı. Bu bütçe •a ıraızbkla beklenir, memnu-

nıyete d 
açığı ta biati le devletin umumi Bu d ıayan ıeylerden ir • 
v nlu a hreçelim ! 
~lyetlni sa nar, buhrana sevk ddıaı 

ederdt. bir h karımıza gelince; açık 

N 
a lkate] i d 

r._ etekim ıon buhran bütçe sözler ve •Unat e en <Q;fiı ı d k lll\ltalealarda arana-
lır r M e tetkikata yol açmıı- cal yegine kasıt, menıleketln 

. emlekeUn ihtiyacı pek se Ametlnl düıüllmekten b k 
Çok, ıeltrt d ne olabilirdi ? •t a 
bllrla ı· e yoktu. Bu iti· 

... .._ ...... nı·a·ı~v:az:i~ye~t~lm:ı:z~ı.k:u~~~.!. ............ ~A~ri/ Oruç 

I . 

Muharririmize:görüyorsunuz ki neş' em yerindedir diyor 
Haydar Rtfat B. dün Anka

ra·~an ıehrimize gelmittlr. Hay
dar Rlfat beyin geleceğini haber 
alan bir çok hukukçu gençler 
ve doıtları kendiıini Pendikten 
çok ıamlmi ve hararetli bir ıu
rette iıtlkbal etmtılerdi r. 

r Ankarada ya- ' 
pılan tezahürat 
Ankara, 27 (Telef onla ) 

Havdar Rifat Bev 
J J 

ihtiyacım var. Mamafih netem 
yerindedir!,, demiftir. 

ıJfah kem:Jdeki beyanatnı 

asılları 
Haydar ,Rtfat B. in Ankara 

aıliye "mahkemesinde İftira hak
kındaki beyanatı telgıraf haberi 
olarak dün ve evelkl günkü nüı-

Haydarpaıa lltaay, nunda da 
bir çok ehlbbaaı ve pereıtltklir
ları tarafından karıılanmııtır. 

Haydar Rifat B. yorgun bulun
maıı huebile doğruca Maçkadaki 
apartımanına gitmiıttr. 

Mumaileyh dün öğleye kadar 
apartamanında lsttrahat etmlt, 
öğleden sonra büyük b!r teha
cüm gösteren doıtlarının ziya
retlerini kabul etmiıtir. 

Dün kendisini ziyaret eden 
muharrlrimf z memleketimizin bu 
büyük ve meıhur avukatını pek 
kalabalık müaaflrleri araıında 

yorgunluğuna rağmen büyük bir 

ıevk ve neıe ile görüıürken 
bulmuıtur. 

Muharrirlmlzi çok zarif bir 
nezaketle karıılayan Haydar 
Rıfat B. fazla rahatsız olduğu 

Gazi Hz. 
--~-

Türkocakları 
müzakeratını 

-.file diler 
Ankara, 27 (A.A) 

Türkocakları kurultayı bugün 
ıaat dört buçukta toplanarak 
müzakeratlna devam etmittlr. 
Bütçe encümeni raporu üzerinde 
yapılan tenkidata Hamdullah 
Supbi bey cevap vermıt ve bazı 
teklifler encümenlere havale 
edllmlıtlr. Yasa maddelerinde 
yapılan bazı tadilata dair mesai 
encümeninin raporu okunarak 
kabul edilmltUr. Hllallahmer ve 
Himayei etfal gibi kardeı cemi
yetler ile birinci mlntaka umumi 
müfettiıt lbrahim Tali beye ku-
rultayın selam ve muhabbetini 
iblağı ve teıekkiir yazılması ta
karrür etınlıtir · 

Reillcümhur hazretleri ıaat 
on bette Türk oaağını tetrif 
buyurarak kurultayın aktettlil 
celıe arasında müzakeretı din
lemlttir. Gazi Hazretlerinin salo-
nu tetrlfleri murahhaslar tara
fından ayakta karıılanmıt ve 
hararetle alkıtlanmlttlr. Retıi
cümhur Hazretleri iki celıe ara-
11nda kurultay ınurahhaılarını 
kabul buyurmuılar ve kendilerlle 
Tiirk tarihine dair basbıhallerde 
bulunmuılardır. 

İstanbula harekiti esna-
sında bir çok arkadaş
ları ve dostları tarafın
dan san1in1i tazahürat
la teşyi edildi. Do<;tları 
arasında bir çok hukuk
çular bulunmakta idi. 
Arkadaşları kendisine 

heycanlıe bir ta r z da 
muvaf f akiyet ve n1u
zaf feriyet temenni et-

. 1 d' 1 n1ış er ır. # -için ıtmdilik beyanatta bulun-

mayacağını ıöyleyerek: 

- "Görüyorsunuz, yorgunum. 

Yol yorgunluğu! Biraz istirahate 

halarımızda yazılmııtı. • 
Ankara muhabirimiz dün 

mezkur beyanatın aııl metinlerini 
bildirmiıtir. Bu metinleri aynen 
neıredtyoruz: 

" İftira cürmü irttklp olun
mak içfn 1 - ihbarname verilmek 
2 - Adliyeye ve ya adliyeye ver
meye mecbur olan memura ve
rilmek a - Bu suçsuz olduğunu 
bildiği bir kimıe hakkında ol-
mak 4 - Ligarazin olmak 5- zarar 
kaıtl bulunmak lazımdır . 

1 - Yazılarım layihadır, ih
barname değildir, kime . yazılan 
yazının ihbarname oldugunu ka
nun tayin eder: zabıtaya, Sulh 

hakimlerine, M. umumilere ve yine 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Kanunsuz hareketlerin 

1 

yazılmıyacağına millete 
1 bildirilmeyeceğine dair 

bir kanun yoktur? 
Çok açık bir düıünce hürrl- 1 Müddeiumumilik makamına 

yeti, ancak vatan sevgiıl ve 1 gelen, naııl ve ne için yazıldığını 
milllyet kaygısı ve gazetecilik va- ve yazdırıldığını Buımuharrirl-

zifeıl lcabatı olarak, çok tehlikeli , ,,.izin bugün B. M. Meclisi Riya
haltalıiına rağmen hala mevkuf 1 ıetin.e göndereceği istidasında 
Baımuharririmiz Arif Oruç beyin tafsil edeceğı tezkerelerin Baımu-
yazılarının efkarı tehyiç ve B · harrlrimiz Arif Oruç bey aley-
M. Meclisinin çok yüksek olan hine reıen açılan davalara ıebe-
maneTi ıahıiyetlni tahkir için 

1 

biyet verdirdiğini biliyoruz. 
yazıldılı oı taya atılmıtlı· Müteaddit tahrirab samıyel 

Halbuki gazetemizin kollek- ' vekaletpenahinin Müddeiumumi 
ıiyounu ve Baımubarrirlmizfn ya- Kenan beyin yalnız kalemine teıir 
zıları baıtan baıaa ara!tırıl~a e~ edeceğine ve bu teıirln bu hudut 
küçük makamın bile ıoze arıt daireılnd k -

1 d ğ görülür ve anlaıılır . e alacağına eminiz, çun-
tırı ma ı ı kü hiç b' M-dd Gazetemiz ve Baımuharrlrl- _ ır u eiumuminln ka-
miz Arif Oruç bey, yalnız ve leminin tabiiyeti hiç bir Müd-
yalnız muayyen ıah11lardan hah- delumuminin vicdanının tabiiyeti 
ıetmlıttr. Bu ıahııların yolsuz, ' demek değildir ve olamaz. 

1 
- ve kanunsuz hareketle- (Devamı 5inci sahifede) 

usu ıuz 
rlnin yazılmayacağma, tenkit r. b . •-. 
edılmeyeceğıne, millete bildırn- 1 Küı ür az bır 
ıneyecefine dair ne bir kanun, ı A • h 
ne bir mizan, vardır. 11 cemın eze-

Müddetumumi Kenan b~yin [ f 
'bu kadar açık bir hakikati Baımu- yan arı. 
1 

harrlrimizle beraber müdafaa \ - 2 inci sahif eınizde -
edeceil muhakkaktir. 



Sahife 2 

Küf ürb z bir Acemin 
hezeyanları 

Vaktile bir kitabında Türklüğe haka
ret etmjş ı.ılan bir Acem yazıcısı 
H:ıydar RifatB. davasına karışıyor 
Şurada burada dikit tuttu

ramadıktan sonra bir akıam 

gaz'!teainin kapı kulu olan b ir 
Acem son günlerde hernedense 
ciyak cly.ık haykırmağa, . ağa 
sola saldırmağa baıladı. Rastıkla 

ve düzgün lü gazetesine Galatanın 
mahut sokaklarında ltidilen ' 
küfürle ri ya nynna d ize rek iki 

sütunluk düzme b ir yazı yazmıı . 

Türklüğe ha karetle milletin 
lanetine bihakkın uğramıı ola D 
bu betbaht adam kendi karasını 

ııaklıyacağı yerde donkfşotvari 

bir celadetle İstanbul Barosunun 
e n yüksek ve en mümtaz ahsi
yetlne lgrenç bir taca vüzde 
bulunuyor. 

Behey adam senin bu işte , 

bu da va da işin ne? S en kimsin 
ve necisin? Türklük ve memle
ket irfanı için yazdığın mülevves 
kitabını unuttun mu? 

Sen Acemliği ni her şeyin 
fevkında gören ve bununla iftihar 
edetı ada m değıl misin? 

Mnhmut Es3t Beyin bu de
r,.ce eblebnne bir şekilde müda
faasını yazmak salahiyetini sa -
na kim verdi ? 

Mahmut Esat 8. bulunduğu 

vaziyetten kurtula bilmek için 
senin gibi bir a cemi avuka ta ih
tiyaç his etmilse, cidden yazık . 

Mahmut Eıat B için ne elim 
bir vaziyet ! 

Zerre kada r m uhakeme ve 

mantıktan nasibi olmıyan bu 
adam, rratbuata yaln~an bir va
kar ve bitara flıkla davanın u-

mumi hatlarmı teşr ih edeceği ye r

de bir kopı kulu şlvesile Haydar 'ı 
Rıfat beyin ilmine, irfanına ve 
ammenin hürmet ettiği şahsiye

tine sütun dolusu küfürler yağ- ı 
dırmağa nerden hak alıyor? Biz 
bu gibi kendini bilmezlerin bu 1 
derece sağa sola 1. alem sa vur- 1 
malarma müsa ade edemeyiz. ı 

Bilhassa Haydar Rifat B. gi-

Bu bedbaht adam bunları 
bilmiyecek kadar gafilmidfr ? 

Koca Türk matbuatı arasında 
heybetle yüluelen hakikatlere 
mugalata örtüsü kapatacak yal
nız bu adam mı kalmıfhr ? 

Bu meselede bizi en çpk mü 
teessir eden küstabane satırlar 
değil , bir Türk gazeteıinin,:mill• 

düyğularımıza hakareti vesika ile 
ıabıt ola n bir acemin, arasta 

"sokağı f evlsine has belagatine ' ~ 
yer vem esidir. Mahut yazıyı 

okuya n kariler füphe yok ki 
mahut muhauirfn mahiyetini 
pek iyi bilirler. 

Memleketin maruf bir avu
katına bu derece tecavüz dü;:

'yanın hiç bir matbuatında· - göJ 
rül:nüı değildir. 

Bir taraftan adliye makine
ıdn in düzeltilmesi için medeni 
insımlara yakııan bir tavurla 
yaralar neıterleniyor, saatlerce, ~ 
günlerce deliller ve vesikalar 
ortaya atılıyor . 

Diğer taraftan milli davalara 
karıfmak hakkı, vicdanı ammece 
nezedilmit bir muharrir taslağı 
sütun sütun mugalata ile bulaıık 
bayat küfürler savuruyor. Dava
nın hedefini anlamaktlln aciz bu 
kut beyinli, Haydar Rifat B. in 
iddialarnıı balçıkla aivamaya ça
lıaıyor. 

Haydar Rifat Beyin tabiri 
veçhiJe seııde yaya kaldı acem 

ağası, küfürbaz muha rririn yhzısı 

arasında ·buda b.r gaflet eseri 
olabak - intakı hak kabilin-
den olan bir cümlesinde: "Kü· 
für, niha yet küfür edenin ahlakı
nı göster mekten baıka neye 
yarar" d iyor. 

Zavallı adam yazdıklarını bir 
kere dnha okumuı olsaydı 
kaleminden kaçan bu cümleyi 
füpheslz derha l katlederdi . Ne 
ya p&in ki daima gaflet kuyusu 
içi ,ıde. 

Şimd i bu acemi kulaklarından 
bi milletin hiuiyat ve teessür 1 
alına bihaltkin tercüman olan bir 
fnhsiye ti olursa . ı çek ip kendisine hakikatlerı öğre· 

telim. Haydar Rifat B. l<imseye Şu cihet' h erkes bilmelidir ki 
avukat Haydar Rıfat B. bu da
vada valnız değildir. 

Adliyenin bugünkü halinde n 
müşteki bütün vatnnda ,Jar ken
dislle beraberdir. 

ıahııı garzı ve düırnanlığı olamaz. 
Senelerce Adli me11lekte zihin 
yorduktan sonra Türk adliyeıd
nin en yüksek bir teıkUAt adliye 
haline gelmeat icin H. Rıfat B . · 

~"fu:gfii 

ı·ef rjka No : lfi 98 N' 1 no( ) - ısa n , u o 

'Ankar~a9d~b~.~~~~) 
~m?:E~~~~~~~r macera 

O tomobil ne lmdor za m anda 
avdet edebilir ace bii ? 

- Bf r saate kadar hanım 

efendi . . Dedim . . Ankaranın 

acemisi olduğum için yolların 

mesafesi hakkında tam bir ka
naatim olmadığın ı ilave ettim. 

Memnun göründü. Garsondan ' 

bir viski istedim. Onlar b ir fe y 
talep etmediler. Ve birden ya
nımızda çok tık bir bahriye 
zabiti peyda oldu. Süzanın ön ün-

Ya za n : A }r llA 1\' 
H andan hanım insana baktık

ça, iceriai ezilir gibi bayılan 
ela gözlerjni, müzika ayak uy-
duran çiftlere dlkmitti . Bana 
bakaralc tebeaaüm etti. 

Bir feyler söyltyecek diye 
bekledim : 

- Süzan dansa çok dütkün
dür dedi.. 

- Güzel oyniyorlar efendim. 
Dudaklarını büktü: 

- Vakıa öyle demek iıtedi. 

5 Nisan 

---
Mecliste -

1 
Sanayi kongi'ası . 

-·~<- ı Zcytin yaglarına bandrol Is kin 
irtişa layihası mü- 1 yapıştırılnıası.na kaı·ar 

• j ver,d ı 
Teşkı1atı lağve

dildi zakere edılecek Ankar, 21 < A.A > 
Ankara 27 (Telefon) Ankara, 27 (Hu. Mu ) 

M. meclisi yarinki (bu gün) 
içtimaında huauwi eğlence ve 
istihlak vergisi layihası ile irtifa 
ve irtikapları görülen memurların 
sureti muhakenıeleri hakkında 
ki layihayı müzakere edecektir. 

Mübadil emlak 
Anka ı ·a .ı.;ef1ı·i11dc11 ytm i 
ıualıınuıt beklillorlarmış 

Atina, 26 
Baıvekil 'M. Venfzelos bu gün 

hariciye nazırile Türk Yunan 
mübadil emla kinin takas ve mah
subu mesallini konuımuıtur. Bu 
hususta bir karar vkrilmeden 
evvel Ankaradald Yunan sefirin-
den istenen mütemmim maluma
tın beklenmesine karar verilmiı
tir. 

Hüllumet mahıup teklifine 
çok ehemmiyet veriyor. Bu mese

-le aleyhinde Yunan muhacirin 
mahafilinde tiddetli bir cereyan 
vardır. 

Sanayi kongresi dün akıamkt 
içtimaında furunculuk, değir

mencilik ve ipekçilik hakkındaki 
raporlar1, bu sabahki toplanııın
da da yağ ve sabun sanayii fle 
sanayi tedrisatı raporlarını mü
zakere ve kabul etmittir. Bu-
• 

Bütçe encümeni varidat .,e 
masraf bütçelerinin müzakere· 
ıini ikmal etmlttir. Yeni bütçede 
lıkan teıkilatı kaldırılmakta "e 

1 bu muamelat Dahiliye Vekale· 
tine verilmektedir. 

günkü müzakere esnasında zey- 5 • J 
tin yağı istihsalinin bütün mem- mı yon 
leket dahilinde tamimi ve ihraç İktisat vekdlcti biitr·esine 

• 
olunacak yemeklik ve nefiı zey- zrun edili.t1or 
tin yağlarının nefasetine dair Ankara, 27 (Hu. Mu.) 
tahlil raporları ile birlikte bandrol 

1 

iktisat vekaleti biitçeşfne bLI 
yapıttırılmaıı mekteplerde kimya k" kt· d" 1 bet 
tahsiline fazla ehemmiyet veril- sene ı i ısa ı it er için 

· h ·ı • ._ . d ki milyon lira zam edilmlttir. 
meıı er vı ayet meru;ezın e . • l ıl 

sanayi mektepleri yerine adedi Leh se/ aretmde l'l'S JJI t ka ~I 
az ve kıymeti yüksek ve her ıu- ı' Ankara, 27 (Hu. M!!· ) 
be aan'atinin en ziyade müterakki Lehlstanın milli bayramına-
bulunduğu yerlerde yapılması j musadif olma11 münaıebetile 
keyfiyeti kongranın temenniyatı , 5. mayıst.a Leh sef arerhaneıtndt 
meyamna ithal edilmlttir. Kon- I bır reımı kabul yapılacaktır. 

gre bu akıam tekrar toplanacak- ! Ormanlarımız 
tır. · 

V ergv i Agv ırlıgv 1 ın,qıuz fll"'"P" ;ıc nlii:,akt',.r 
deva 11tda 

Fransa meclisi verğilc- Ankara, 27 (Hu . Mu) 
rin tenzili layihasını Ormnlarımızı tıletmege taliP Cevap hazırlandı! 

ı 
Attna, 27 (A.A) ! 

kabul etti! olan lngiliz gurubu ile tema• .,e 
müzakereler devam etmektedir· 

Parla, 26 (A.A) Türkiye hükumetinin Yunani
stana vaki olan son tekliflerin~ 
Yunan hükümeti tarafından ve
rilecek cevabın metini M. Veni
loı ile m. Mihlokoploı tarafından 
hazırlanmııtar. 

Meb'usan meclis vergilerin 
tenzili hakkındaka layıhayı 450 
ile kabul etmittir. Bu layiha ayan 
meclisince de lttlfaklu kabul 
olunmuıtur. 

teltfiike işareti 
Marıilya, 26 ( A.A) 

avukatlık yaparak değil ilmi ese- ' 
1 

Vaziyet e.11ilcşiyor1nuş 
Kalküta, 27 ( A.A ) 

Peıaverde vaziyet iyiliğe yüz 

Telsiz iataayonlarından btrl 
" Cambon ,, h.mtndeki yolcU 
vapurundan istimdat itaretl al
mııtır. Saat 4 - 14 de Bear bur 
nu yakınında bulunmakta olall 
gemiden bir az sonra büyük bir 
tehlike karııaında bulunmf\dığıııa 

rler yazmak suretile de hf zmet 
etmiştir. Mesleğinde temayüz etmif 
olan,bu hukukçu epey zaman ev
vel adliye korıdorunda bulandırıcı 
ve bogucu bir havanın estiğini 
müıahede etmit ve en aziz hak
lunı istimal ederek vaziyeti bü· 
tün ç ıplaklığile vatanın Büyük 
Adamına bildirmiıtir. Bundan 
baıka daha ne yapabilirdi? 

Sıfatı teıriiyesi olsaydı tüphe 
yokturki, Milletin hariminde se
sini yükseltirdi. Bu ıalahiyetlP.r· 
den mahrum bulununea yürüdü· 
ğü yoldan baıka bir yol var 
mı idi? O halde bu yaygara ve 
samata ne? Bu mühim davada 
avamfiripliğin yeri yoktur. Hele 
avam frtp bir acemin hiç yeri 
yoktur. 

oralardan geçenin zulmetlnde 
akisler yaparak bu re lara kadar 
gelen yüz binlerce halkın gul

gulesini getiriyordu. 

Süzanla kavalyaıı geldiler. 
Süzanın iri yetil gözleri canlı 
bir zevkle parlıyordu. Beyaz 
yonakları kn:armııtı · Y erhıe 
oturmağa vakıt kalmadan mü
zik, onu tekrar sıçrattı. Genç 
kavalyaıının koluna tekrar girdi, 
tekrar geniı müıtatil üzerinde 
küçük daireler cizenler arasına 

katıldılar ••• 

.tut~~ıtur ·. • • ve icap ederse yeniden haber 
/11gdizler111 verdu11 lllllliayışı . verileceğine datr baıka bir tel tilı 

1 1 
Parla, 27 ( A.A ) 1 ı daha alınmııtır. 

Londra ıehreminl refakatinde 
kalabalık bir heyet olduğu hal- 1 Arif Oruç B. in 
de Mayıs ıonuııa doğru Varduna j h k . 
gelecektir. . . . 1 mu a emesı ~ 

A ı'll.~lftrya baş ve/alt Para;te Bugün ve öbürgün 3 üncıı_ 
Viyana, 27 ( A.A ) 1 ceza mahkemesinde müddeiumuıılJ' 

Baıvekil M. Schober bugijn 1 nin ittirakini tahrik ıuretile Bar 
Parite gitmittir. ı muharririmiz Arif Oruç B· 

Alman kabinesini aleyhine avukat Sadi Rıza, Her 

ı 
man Splrer ıtrketi ve tirkel 

i.ı,;temiyorlar! memurlarından}likmet B. taraf-

Berlin, 26 ( A.A ) I larından açılan ve 17 dava seri-
Milliyetçl Alman fırkasının j sinin 7 - 8 - 9 numaralı davalar• 

idare heyeti Br nf ng kabinesine rüyet edilecektir. 
muhalefet edilmesin• tavsiye et- 1 Bugünkü davaya saat 13 bu-
mf ttlr. ı çukta baılanacaktır. 

teneffüs edip ciğerlerimi tltlriyor-
dum. Karanfili dudaklarının üstü 
boncuklaımağa baılamııtı, ılık ve 
muattar nefederi çenemde ve 
boynumda dolafıyordu. Gene 
yerimize döndük. Tekrar oyna
dık. Süzanla da bir polka oyna
dım sert ve çevik oyunlarla ge
ne eğlenmek istedi. Btlm•mf'z
liğe geldim. Garson otomobilin 
avdetlni haber verdi. Hararetli 
zamanlarda letafeti belli olan 
gölğeler gibi kalktılar, otomobi
lin yaylı döıemelerfnde ikisinin 
arasına gömüldüm. Süzan hanım 
•ağa. oturmuıtu. Caddelerden tek 
tük nümayifci bakiyeleri süzü
lüyordu. Handan inklllptan , 

teriyordu. Onlara Türk inkilab• 
hakkında bizzat okuyup, kulak
larımla tıittiklerimden bahıettiıtl· 

Karanlıkta aralık aralık binalar
dan taııp bize kadar gelen ay
dınlıkların yarı tenvir ettikleri 
Süzanın yüzünde gizli bir lltffı: 
za kırıtması dolaııyordu. öteld 
dikkatle dinleyordu: Bir rüya 
gibi, timdi bunlar hep, diye yıl-
dızlaıan gözlerile gözleriı1l" 
baktı. 

Evet, rüya .. Dedim Sü:ıaıı 
güldü serbest bir ingllfzce ile 

abla11na çıkııtı. bi 
- Aman. . itin yokmuf gl _ 

bu züppe ile münal- aıa ediyor 

Ablası ;:e-vaP 
ıun.. yavaıca 

verdi: 
- Züppemi denik ? hf çte 

değil.. bir 
Siizan ilerde kuvvetli 

de iki büklüm eglldı. Dans için 
müsadelerini niyaz etti. 

O, zaten çoktan böyle bir 

teklife muntaztrdı. Besbelli bu 
genç ile tamf idJle.ı. ilerlediler 
ve çiftlerin arasına katıldılar .. 

Süzgün nazarları, aıağılara , 
karşıya Çanlcaya taraflarına 
aktı . KuvvetlJ elektrik]eri kızıl
lanmıt yirmi metroluk caddede, 
dehhaı fener alayı ırgalanıyor
du. 

Handandan lutfetınesinl ni
yaz ettim: latıgna ile kalktı. 
Yumuıak ve çok hararetli eli· 
nl yanan avucuma aldım. Vü
cudu ateı gibi yanıyordu. Mun· 
tazam ve biraz ağır oynıyordu. 

1 
Döndükçe tatlı meltemlerin sert
çe ve hırçın bir darbasile ipek 

1 
kakülleri yanaklarıma savuruyordu. 

halkın teheyyücünden bahsediyor
du. Türk ihtilaline yetifemedi
ğinden tee11ürlerl~ bahsetti : O 
zaman bu yaıta olıaydım ne 
olurdu ? dedi : : 

d ıfor 
elektrik ziyası altın a 0~. lie-
maları parlayan üç zabit go 
sini göıterdl, gene İngilizce 

Milzlkın küçük bir faaıla11, ta 
1 Oh, saçlarından dağılıp yayılan 

hafif leylak kokularını katre katre 

Postane önünden sür'atle 
geçi yorduk, kapı üzerindeki 
saat aece yarısının aeçllilnl aö•-

mırıldandı : 
- Zarif Silt olacak.· 

(Devamı var) 



~8 Ntıan 

. Dayak! 
•)J IJıtılC• 

Şahitler biz gör-
medik demişler! 

Muammer bey hakkındaki 
la.hktkata hem vilayetçe ve hem
de müddeiumumilikçe devam 
edilmektedir. Vilayetçe ve Taksim 
polis merkezindeki dayak hadi
sesile alakadar olmaları lazım 
gelen efendiler celbedilerek ifa
deleri ahnmııtır. Bunlar Muam
rner .heye dayak atıldığını gör
nın edıklerini söylemiılerdir. Bu-

Ull .• 
ıçın vilayetçe mumaileyh 

ce\bedllerek iddiasında israr edip 
etrnedtği sorulacaktır. 
················· ······································· 

8 saat 
Jfesai usulü tle{jişiyor uıu'! 

Parla, 26 (A.A) - Beynel
lbllel mesai bürosu muhtelif ıanat 
IUbelerlnde çalııma müddetinin 
8 •-.atten ibaret olması hakkm
~ki 1919 tarihli Vaılngton mu-

avelesinin bazı maddelerinin ... 
Yeniden tetkiki hakkında İsveç 
hlurahhaaları tarafından ileri sü
~len teklifin tetkikine bugün 
~leden sonra devam etmiıtlr. 

ir lllüddet müzakereden sonra 
~clis bu meselenin tetkikinini 

ıtrana bırakmağa karat' ver
lllltllr, 

Bundan sonra gemicilerin 
Çalııınasına ait meselelerin bey
llelınllel mesai konferansında ne 
•uretıe tetkik edilmesi lğzım 
!~!dtı meseleıi hakkında görüı
ullllGır ur. 

Bir vapor ballt 
Berlin, 26 ( A.A ) 

dek" President Harding ,, ismin
-da i Yolcu vapuru Helgoland 
kt ~1 civarında lngiliz bandıralı 
l.ı r •ood gemlıile çarpıımııtır. 
p &iliz vapuru batmııtır. Tayfası 
dreıtdnt Harding gemisi tarafın
-il k h urtarılmııtır. Bu kaza 
,İkkında henuz etraflı malumat 
•llnıamlıtır. 

/Jeynelndlel serfji açıldt 
Ankara, 26 (A. A) 

hı Beynelmilel ıerği mutantan 
r aurette açılmııtir. 

Fra1ısız 'reisicıonult1t1'l4 
ictinıada 

N Raris, 26 (A,A) 
l'lta aıırlar meclisi reisicumhurun 
I O ;elinde bir içtima yapmııtır. 

futbol takınıznm iştiraki 
p Parla, 27 ( A.A ) 

loınb'-nsa kupası için bugün Co
lller tıte relaicümbur M. Dou
ffnafenın riyasetinde yapılacak 
iıtırak'~çına 107 futbol takımı 
~~ce~k~ti~r~·~~~~~~ 

r~9ikkat!4 il lıtanhultfa (Yarın) gazetesi 
'Ol anıına Abona yazan hiçbir 
eınurunıuz yoktur. 

Gerek bu namla ve aerek 
aıka veıtlelerle herkim herhana 
btr müe11eıeye müracaat edene 
mOracaatının kattyen nazarı' 
ltibara alınmamaıı lazımdır. 

Aynı zamanda hemen ls
\anbul (4243)e telefon edilmesi 
l'ica olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
•~temiz namına gene öteye 
herıye müracaat ettikleri ha
ber ahnmııtır, 

Bu atbı müracaatlar idare
Ye Yahut poliıeıhaber veril
~ezıe idaremiz hiçbir meıu'liye 

ez abul etmiyecektir.l 

Banka müdürlerinin müzakeratı 
!iCı 

Dünkü cemiyeti bel'!!Jı:;_,.içtimaında 

Rusum temin edenlere Zecri değil, tabii şerait 
mükif at kabul edildi isti yen borsa işlerimiz 

Duhuliye resminden ne toplanmış 
Cemiyeti umumiyei belediye 

dün Birinci reis vekili Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde içtima 
ederek Emanetin 928 mali sene
sine ait hesabi kat'i raporunun 
müzakeresine devam etmfttir. 

Bir· tekaiit 11ıes' efesi 

yerine laf parçaları tel, tuğla 
gibi ıeyleri kullanmalarından ileri 
geldiğl,evzan ve damğa muamelatı 
konturolu için halen istihdam 1 

edllmekte olan yedi memurun 1 
kifayet edemiJecği hakkındaki ! 
madde okunmuf tur. ı 

Bu madde epiyce münakaıa: 
yl mucip olmuıtur. Bazı azalar 
evzan ve damga itini yalnız bf r 1 
menbai varidat olarak mutalaa 1 
olnnmaıının doğru olmadığını ve 

bunda hukuku ammenin de düıü- 1 

Celse açıldıktan sonra sinnf
nin haddi nizamiye vasıl ohnuf 
bulunmasına rağmen tekaüde 
sevk edilmiyerek üç ay istihdam 
edilen Nezafeti fenniye memuru 
muavini Hüseyin Efendinin bu 
üç ay Zarfında almıı olduğu 270 
lira maaıın kendisinden istirda
dına lüzum olmadığına dair 
bütçe encümeni mazbatası oku
narak aynen kabul edildikten 
sonra merakibl bahriye resminin 
tahsilinde hizmeti geçen memur
lara, bir senelik yekunu 300 
lirayı tecavüz etmel\lek üzre 
ikramiye ltaaına makamı ema
nete mezuniyet verilmesi hakkın
daki bütçe encümeni mazbatası 
okunmuı ve kabul edilmiıtir. 

nülmesi l&zım geldiğini söylemtıler 1 
1 ve varidat masrafa tekabül etmes- j 

Danı,ija resmi 
Bundan sonra heıabı kat'i 

raporunun müzakeresine devam 
edilerek evzan ve damğa mua• 
yene reımi 6000 lira tahmin 
edllmiıken bunun ancak 4922 
lira 25 kuruı tahsil edildiği ve 
bununda, esnafın dirhem, metro 
arıın gibi ölçü ve tartma aletleri 

se bile halkın menfaatıda ema
netin fazla memur istihtamını 

ve bu hususa dair kontrol it le-

rlne ehemmiyet verilmesini tek
lif etmiılerdir, Bu teklif hey'eti 
umumiyece muvafık görülmüı

tür. 

1Jlür1triye ne duhuliye 
Bundan ıonra 775 bin lira I 

tahmin edilen müruriye reı min
den 928 ıenesi içinde ancak 1 
756808 lira tahsil edildiği, bu 

noksanın o sene fazla kar yağ

maaından ileri geldiği, 90 bin 
lira tahmin edilen duhuliye rea· 
mlnden 928 ıeneıl içinde 81820 
lira tahsil edildiği hakkındaki 

maddeler okunarak aynen kabul 
edilmiıtir. 

l 
1 

-----~·-v4
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Şarap laboratvarı\ 
-~-

Müskirat n1üdürü yeni 
bütçe için Ankara ya gitti 

Müskirat inhisarı müdürl Asım 
bey Ankara ya gitmiıtir. Asım 

bey idarenin yeni ıene bütçesi
ni Vekalete verecek ve barem 
tatbikatına teıebbüs edecektir. 

Diğer taraftan idarenin Ka
ba taı ta yaptırmakta olduğu bina 
haziranda ikmal edilecek ve 
lstanbul baı müdürlüğü bu bina
ya yerleıecektir. Binanın diğer 
bir kısmında da ıarap laboratu
varı teıfs edilecektir. 

Gazi kijp1·üsiinü11 
m ilnaka.çasi 

Emanet heyeti feniyesl Gazi 
küprüsü projesinin tetkikatını 

ikmal etmiıtir. Köprünün müna
kasa ıartnaması hazırlanmakta
dır. 

Torpil inılla edildi 
Karadeniz boğazı haricinde 

görülen ve aranmakta olan ser
leri torpil nihayet İzmir vapuru 
blrafından görülerek ihbar edil
ınıı ve Rus sahillerinden kopuk 
a~ldlit anlaıılan bu torpil imha 
0 UDbauıtur. 

Rekabet kalka
cak mı? 
~ 

Dün Ticaret odasinda 
vapurcular kon1isyonu 

toplandı 
Milli vapurcular arasındaki 

manasız rekabeti kaldırmak için 
Ticaret odaıında toplanan Oda 
vapurcular komiıyonu dün de 
toplanmııtır • Ictimada evvelce 
komisyon tarafından rekabetin 
önüne geçmek için hazırlanan 
maddelerin müzakeresine devam 
edtlmlıtir. 

:.---.---.... ~Q81t"'C-;;;;;;;.;;;--.._ 

Ekmek narhı 
Narh komisyonu dün ıehre

manetinde ictima ederek ha va
ylci zaruriye ffatlerini tetkik ve 
narhı yeniden tespit . etmiıtlr. 
Komisyon dün ıu tebligi vermit· 
Ur: 

Şehremanetinden : Nisanın 
yirmi dokuzuncu salı gününden 
itibaren Ekmek on iki kuruı 
otuz para ve Francala yirmi bir 
buçuk kuruıtur · 

İki Yıttuı1ılı lttr~~tz 
Meıhur Yunan hırsızlarından 

Haralambo ile Yani İıtanbula 
vapurla gelmiıler, fakat polis 
hızsızların ıehre çıkmalarına 
müsaade etmemittir. Hırsızlar 
geldikleri yere iade olunacak
lardır. 

Borsa mürakebe reisi B. ne divor? 
Bundan bir müddet evvel İngiliz 

lirası bir hayli yükseldi. Hatta 
1111 kuruıa kadar çıktı. Bu 
yükseliıte muhtelif sebepler var
dı. Yeni ğümrük tarifesinin tat
bıkı dolayJsile fazla ithalat oldu. 
ihracat durgundu. Bu gibi bir 
çok sebepler lngiliz lirasının bu 
kadar yükselmesinde müessirdi. 
Nihayet Türk parasını koruma 
kanunu diye bir kanun neıre
dildi. 

Bir de Boraa mürakabe 
encümeni tesiı edildi. lı yaP
mak isteyen her tacir ihtiya
cını bu murakabe hey' etine 
bildirecekti . O tüccarın da 
ihtiyaç listesi mürakabe hey
beti tarafından tasdik olunu
yordu. Bu suretle kambiyo 
almak ve ticaret yapmak 
mümkündü. 

Alıcı bu ıekilde kayıtlarla 
bağlı olunca satıcı da bu kayıtla 
bağlanmıı oluyordu. Bu suretle 
para lf le.ri zecri bir tedbir altın
daydı. Hele fazla bambiyoya 
ihtiyaç daha ziyade formaliteye 
tabidi. Bu zecri tedbirler orta
} a yeni bir mahzur çıkardı.Mu
amelat durmağa baıladı.Borsada 
Eıham ve tahvilatta satılmı

yordu. Zecri tedbirden ziyade 
tabii tartları ve tedbirleri isteyen 
para iıleri seyyaliyetinl kaybe
dince bir ve iki numaralı karar-

namelerin tadiline gidildi . 
Dünkü nüshamızda yazmııtık. 

İki numaralı kararnamenin tadili 
münaıebetile dünden itibaren 
borsada esham ve tahvilat satiı
larına müsaade edilmiıtir. Bir 
numaralı kararnamenin tadili 
dolayislle de yakında yeni bir 
tedbir alınacağı söyleniyor. 

Bu tedbirde bankalar gibi 
büyük müe11eıatın kambiyo a
lım satımlarında mürakabenln 
daha mutedil bir tekle ıokulmaaı 
suretinde hulasa olunabilir. 

Hatta bu [hususta fikrini öğ
renmek üzre kendisine müra
caat eden gazetecilere borsa mü
rakabe heyeti reisi Nurullah 
Esat B. in iverdiği cevap dikka
te fayandır. Süal ve cevabı ya
zıyoruz. 

- Kambiyo iılerinde büyük 
müe11esatın mürakabe heyetine 
müracaat etmeleri mecburimldlr? • 

- Büyük müessesat bu hu-
susta kendileri bize müracaat 
ederler.,, 

Diler tarftan borsa mecllıl 

dün tekrar toplanmıı ve tahvilatın 
ltkldasyonu üzerinde görüımüı 

olduğundan Nurullah Esat B.: bu 
mevzu etrafında da ıunları ıöyle-~ 
mittir: 

- Tahvllitın ltkldaıyon et-
rafında bu gün icra edilen mü
zakerat arzu edilen bir ıekilde 
ceryan etmlıtir.,, 

Aşırdığı paralar>n yerini gösterınemekistedi: 

F antoma Mehmet 
teşebbüsünde 

bir intihar 
bulundu 

Bundan bir kaç gün evvel 
Balıkpazarında sarraf Markonun 
kasasını kırdıklarından dolayı 
tevkif eclilmiı olan maruf kasa 

hırsızı F antoma Mehmet ile kar
deıt Apturahman ve Bulgar As-

paı hakkındaki tahkikat ikmal 

edilmiı ve evrakları adliyeye 
leydi olunmuıtur · 

Fantoma ve arkadaılarının 

kırdıkları kasadan çaldıkları al

tınların nerede saklı oldugu ni

hayet anlaıılmıf ve altınlar za

bıtaca istirdat edilmitlir. 

Fantoma evvela paraların 

Kumkapıda deniz kenarında 
bir kaya altınde ıaklı olduğunu 
ıöylemif ve bu yeri göstermek 

üzre mahfuzen sabile götürüldilğü 
zaman kendini denize atarak 
intihara teıebbüı etlDek iıtemiı 
isede elleri kelepçeli olduğundan 
ve yanındaki L nıemurların mü
manaatından buna muvaffak 

olamamııtır · 
Bu suretle yakasını sıyırmak 

k6r ev taharri edilmlt ve abla
sının haberi oımadan Fantoma
nın kömürlüee sakladığı altınlar 
bulunmuıtur. 

Poliste 
Cffiff 

A ceuli bis iklet<·iler . 
Ayvanaarayda oturan Rabla 

hanım dün bakkala giderken bir 
blııikletin sademesine maruz ka
larak sağ ayağından yaralanmıı-

tır. 

Fırmcıla1·a<la ne oldu 
Küçük pazarda Kantarcılarda 

Ahmet efendinin fırınında Kaı
tamonilt Mustafa ile Hüseyin 
kavga etmiıler, Mustafa Hüae
yint bıçakla yaralamııtır. 

111. F'ulyanzn başına 
yelen ler ! 

Şehrimizdeki anoninı 
IJirkeıler 

Şehrlmtzd '-• 
•~ ononim ıirket-

imkanı kalmadığını gören bu 

··--· Ha va 411---•~ cüretkir haydut nihayet her ıeyi 

Kara gümrükte Avcı B. ma
hallesinde oturan çiçekçi i•tlra
linin karısı Madam Folya ile 
deiirnıen ameleıinden Hikmet 
dün yekdiferile münazaa etmtı
ler ve neticede Hikmet Folyayı 
yaralamııtır. Carih yakalanmıt 
mecruh hastaneye kaldırılmııtır. 

ler bir senelik f aall ti Ye erini tes-
bit etmlılerdır. Şirketler komi-
seri bu ıirketlerln nettceı faali
yetlerini bir rapor hallinde lkt1-
ıat Vekiletine bildirecektir. 

I 

Rasathaneden : 
Dün azami hararet : 2 3, asgari 
11 derece. Bu gün hava hafif 
bulutlu, yağmur muhtemeldir. 

itiraf etmif ve paraların Aya-

10fyada Dlzdariye mahallesinde 
9 numaralı evde müstecir abla· 

ıının nezdinde saklı olduiunu 

ıöylemittir. Bunun üzerıne mez-

Tı·anıvaya binerken 
Beyoglunda oturan irfan 

efendi köprüden tramvayla ıeçera 
ken altın saatini bir yankeılci 

çar pmııtır. 



Hint isyanı etrafında 
Gandi diyor ki Hükfunet hareketin1i kuvvetlen
dinnekten çekinerek beni tevkif etnıek istemiyor,f aka 
adanılan tuzunu alacakJarn11s. Onu ancak beni öl
dürdükten sonra alırlar. İst~ oznıan Hint tam is-.. 
tikh\lini alır çünkü Hindistanda bir tek İngiliz kalmaz 

/Jmn baydan 11az1lıyo;· : 
Günden gün~ §iddetini arttı

ran, memleketin her tarafına 

sirayet eden, hazan da kanlı ha
diselere sebebolan silahsız isyan 
harekatına karşı Hint hükumeti
nin vaziyeti fevkalade müşkül
dür. 

Gandlyi taakibe teıebbüs ~tme
yip ona kendi silahile yani muı
lihane mukabeleyi bulunmutlar
dır. 

Hükumetin, gazetelerin bu 
nasihaUni kabul ettıği zannolu
nuyor, çünkü Gandinin tuz imali 
için gitmekte olduğu "Celalpur" 
mıntakasına, Gandiye mukave
met icin getirilen "Buluciıtan" 
kabaill vahı iyesin yerlerin iade 
etmif ve fakat ıehısların dokan
manıak, ancak imal edecekleri 

Bütün bu harekatın ruhu 
Gandi olduğunü bilen hükumet 
ihtiyar, zaif ve çıplak bu adama 
kar~ı ne yapmak ~lazım geleceği
ni tayin edemiyor, Gandfye do
kunmak bütün Hindistani yan
gına varmek dokanmamak ta 
isyan harekatının devam slyetini 
teshil etmek olacağını bilen 

1
1 

tuzu almak ve ahaliye dağıtma-

hükumet kendine bir hattı 
hareket tayinini düşün-
mekte iken Gandi sadık sagirt
lerile beraber köyden köye 
kasabadan kasabaya dolaşıyor, 
her yerde halkı tuz imaline, de 
polardan tuz almamağa, (ecnebi 
emtıasına karşı boykot icrasına 
sevk ediyor. j 

Mahatma her saat, her dakika , 
kendisini tevkif edecek jandar- 1 

maların, polislerin vusulünü 
bekliyor, bunların gelmedil:lerin
den beyanı teessür ediyor. 

Fakat Gandiden baıka isyan 
rüesaııına karıı §iddetli harekette 
beis görmeyen hükümet, bütün 
ıehir ve kasabalar hapishanele
rini vatanperverler ile doldur
muttur. 

Bütün hükumet gazeteleri, 

ıilahsız isyan hareketine dair 
yazmakta oldukları makalelerde 

larını men etmek üzre o minta
kaye kuuvetli bir asker müfre
zesi gönderllmiıtir. 

Gandi bundan haberdar olun

ca atideki nutku irad etmiıtir. 

Hükumetin beni ve yanımdaki 
sadık arkadaılarımı hapis ve 

te'Vkif etmeyeceğini söyliyorlan 
çünkü beni tevkif ederek isyan 
hareketini kuvvetlendirmek iste
miyormu~. 

Fakat adamlarıma, imal ede
ceğimiz tuzu zabt ve müsadereyi 
emrelmi§. Bakalım bunlar tuzu
mu nasıl alacaklar? hunu bende 
onlarda halkta görecektir. Ben 
ihtiyarlığıma, vücudumun zafına 
rağmen hükümet adamlarının 
tuzuma el sürmelerime meydan 
vermeyeceğim. Onlar tuzuma 
dokuna bilmek için beni öldür
meltdlrler, lıte o zaman Hindla
tan istiklalini alır, çünkü 
Hindistanda bir tek ingiliz kal

maz. 

Cocuk haftası müsamereleri 
' 

Garden bardaki çocuk 
balosu pek eğlenceli oldu 

Dün çocuk haftasının begin
ci gunu olmak münasebetile 
Gardenbarda pek cazip bir balo 
verilmiıtir. Salonu dolduran 
yüzlerce çocuk ve aileleri kesif 
ve nezih bir kitle teıkil etmitti. 
Sahnenin bir tVrafında mevki 
alan şehir bandosu ile müsa
mereye başlandı. 

ikinci numara olarak Cum
huriyet gençler mahfili azaları 
tarafından bir perdelik "Komiser 
Hanım,, namında bir komedi oy
nanarakçok alkışlandı. 

Gürbüz çocuk müsabakasına 
tıtirak eden elliye yakın mini mini 
yavrucuklardani Feyza Pertev 
hanım birinci, gün Ayhanım ikin-
ci, Emine Haydar hanım üçüncü 
ve Tomris hanımda dördCncüli ğü 
kazanmıılardır. Erkeklerden Er· 
den Süreyya birinci, Tuğrul 
Hakkı bey ikinci, Ömer Nebil 
bey üçüncü ve Rasim Saim B.de 
dördüncülüğü kazanmıılardır. 

Müsabakada kazananl..ıra muh· 
telif zarif hediyeler verilmiıtir. 
Bu müsamereye ittirak ederek 
salona neıe saçan Refik B. bütün 
çocukları toplayarak eğlenceli 
danalar icra ettirmf~tlr. 

Bundan sonra ıehrimizdeki 
ltalyan opereti heyeti temsi1iye-
sinden Madam T alerino ile Pi
yansit • matmezel Dimitriyadiıı 
sahneye gelerek Refik bey tara
fından ha.zıruna takdim edilıniı-
lerdir. Madam Talerino'nun aa
natkarane tagannilerl pek çok 

alkıılanmıştır. Bu aralık gene 
çocuk dansları devam etmiı ve 
on dakika sonra sahneyi kırmı
zılı yeıilli cübbelerile mehter 
takımı işgal ederek eski eser
lerden dört şarkı çalmıtlar ve 
en son çaldıkları "Sari Zeybek,, 
havasına birçok çoçuklar ittfrak 
ederek zeybek oyonu oynamıı
lardır. 

On dakikalık bir fasıladan 
sonra bcslekar ~ekip Memduh 
bay piyano baıına geçerek muh 
rik ve kalbi sesile ferahfezadan 
üç nef la ıarkı okumuı ve tiddet
le alkıılanmııtır. Bunların içinde 
ıair Hüseyin Rifat beyin bir güf 
tesi cidden fevkalade idi. Beı 

dakikalık bir fasıladan sonra güzel 
sanatlar birliği tiyatro ıubesi ta
lebeleri tarafından Ahmet 
Vefik pafa merhumun Mo-
lierden tercüme ettiği "Zornikah" 
komedisi temsil edilmif ve al
kıtlara mazhar olmuttur. Balık 
avı isminde ücretli ve tuhaf bir 
piyangoya çocuklar fazla rağbet 
gö&tcrmiılerdir. 

Bundan madi diğer bir pi
~ ango da ittirak edenlere zarif 
oyuncaklar temin etmittlr. 

Ocak reisi isll{a etntemiş 
Bir 1nultarrirbuize ne tliym·'! 

Dünkü ·rüfekamizdan birinde 
ocak çocuk reisinin bazı mese
lelerden dolayı istifa 'etmek ni-
yetinde olduğu yazılmıttı. Dün 
bu hususta malumat almak üze
re bir muharririmizi gönderdik. 

YARIN 

Haydar Rifat 13. davası 

Müddeiumumi 
Kenan B. in neşr 
ettiği mektup 
İstanbul Müddeiumumisi Ken

an B. dünkü Akıam gazetesinde 
ıu tekzipnameyi neıretmtıtir: 

"Avukat Haydar Rifot B. 
aleyhine açılan ve halen Ankara 
Ceza mahkemesinde görülmekte 
olan dava münasebetile gazete-
lerde münderiç ve mumaileyh 
tarafından Reisicumhur Hazret-
lerine takdim edilmit ve Cum
huriyet gazetesinin 25·4·930 ta-
rih ve 2144 numaralı nüshasının 
4 üncü uhifesinin birinci sütu-
nundaki birinci No. lı mektu
bu da ıabınma matuf ve muha
lifi hakikat ve ınah-zi isnat olan~ 
hususatı berveçhi ati red ve 
tekzip ederim: 

!;. 

.. Mumaileyh mezkur mektup
ta İstanbul ikinci ceza mahkeme-
ıinde tevhiden görülmekte olan 
gazete davalarını 31 kanunusa
nide Ankaradan gelip bir Şubatta 
Adliye vekaletine yazdığım ıef reli 
telgraf üzerine mezkür davaların 
batka mahkemeye nakli tensip 
olunarak muamelei müteakibesi
nin Vekaletçe ifa edildiii yazıl
maktadır. 

Halbuki: Adliye Vekaleti ce
lilesince Ankarada açılan Müd
deiumumilik kursuna ittirak 
etmek üzere 19 kanunusanide 
buradan hareket edip 7 Şubat 
tarihinde avdet eyledim. Bu hu
ıus kaydi resmi ile sabittir. 

Binaenaleyh, Haydar Rifat 
beyin mezkur mektupta bahset 
tlği tarihlerde lıtanbulda vazife 
batında bile değildim. 

Şu itibarla tarafından Adli
ye Vekaleti celilesine böyle tel
graf keıtdesir.e maddeten imkan 
taıavvur edilemez. Nakli dava 
keyfiyeti usulen ve resmen Müd
deiumumilikçe mahkemei Tem
yiz Baımüddeiumumiliğinden ta
lep edilmit ve talebi vaki mah-
kemeyi temyizce de kabul olu
narak davalar Bursaya naklo
lunmutlur. 

Mektubun diğer bir fıkraııın
da mahkemei teınyiz ilamında 
münderiç nakil sebepl~ri üzeri· 
ne ikinci ceza mahkemesi hey'
etinin istifaya karar vereikleri 
ve bu i~tif aya mani olmak için 
telefonla haberdar edilen Ve
kaletçe mahkeme hey' etinin 
taltif ve bu meyanda reis ve 
azaden birinin ınahmemi tem
yiye terfi edileceği vadinin ken
lerine tebliğine memuru edildim

yazılmaktadır. 

Halbuki : Mahmeme heyeti 
böyle bir arzu izhar etmedikleri 
gibi, tarafımdan dahi Vekaleti 
celileye maruzatta bulunulma-
mıt ve yazıldığı gibi tebligat ta 
v iki olmamıı tır. 

Bu hususa mahkeme reiıi ve 
azalarının pak vicdanlarını ithat 
ederim. Aynı zamanda hakim
lerin terfii hakimler kanununa 
tabi olduğunu muharririn bilme-
si icap eder. Hiç bir hakim 
terfi vadile tatmin edilemez. Ve 
vicdanını karalaması teklifi ta
savvur olunamaz efendim.,, 

oliıa - Ü'l'ıi;i; 
\ Ocak çocuk reisi Necdet bey 

muharririmlzl kabul ederek ıu
allerine ıu cevapları vermitlir. 

.. Reislik ten iıtif a ettiğim doğ· 
ru ~değildir, yalan, ah bilseniz 
nekadar müteessirim· Yazık ki 
bizim arkadatlar ancak bir gün
gazeteci oldular. Eğer onlar if-
baıında olsaydı bu yalanı bol 
bol tekzip ederlerdi. lnan bir 
gün itinin haıına gelmezse istl
f amı etmit olur efendim,,? bunun 
üzerine muharririmlz teıekküle 
ayrılmıt ve reis beyi metgale
ıine bırakmıftır. 

2sN~ 

H.Rif at b.i;·~~hke;~deki 
beyanatını neşrediyoruz! 

1 Birinci sahifeden devam ] 

b ddel
u kanuni mercilere tevdi edil \ olsun bunları ihbarname a U 

mek üzere valilere, kaymakam- timi, etmedimi?adclettiğinin de1i 
lara, Nahiye müdürlerine.. dava arzuhalindeki ~beyanatıdı~· 

Aceba davacı benim yazıla- Yukarıdaki bir ve iki numara ı 
rıma ihbarname diye bilmek için izahattan bunların :ıhbarnatPe 
kanunu mu bilmiyor, yoksa on· addine imkan olmadığı atikar 
ların takdim edildikleri yüce bulunduğu helde bu fahit hataY

1 

makamı bunlardan biri mi zan hağıılayalım. 
ediyor ? Madem ki ihbarname addetti· 

2 - Adliyeye veya adliyeye Dürüst ve vazifesine hürmetle~; 
vermeğe mecbur olan memura vekil sıfatile ne yapacak ;dı· 
bir ıey verilmemittir. Layihalar ilk hareket olmak üzere yapıla-
en büyük Türlce hitap eder. cak en basit ıey Adliye Vekili 
Adres, vaaıf; hitap budur O va- Mahmut Esat B. aleyhine tah· 
sıf Gazinin ıahsiyetindedir; Cum- kikat yapılmasını isteyecekti, 
hur reisi olup olmamasına bağlı Bunu Meclisten bir takrir j)e 
bir ıey değildir. İmdi yazılar isteyecekti. Madem ki bu laYl' 
Gazinin aziz ıah&iyetine yazılmıt- balar da kendi aleyhine ciirüf11' 
tır. Fakat farzedelim ki, Cum- lerden bahsediliyor,bunları oktl' 
bur reisine yazılmıı <. lsunlar. du, ihbarname olarak kabul etti· 

Bu farz ile beraber karıı- Aleyhine ihbarnam~ verilen ki02' 
mıza tu mesele çıkar : Aceba se kendisine emanet olan ıne\1· 
Türkiye cumuhur reiıi memur- kilo nüfuzundan iıtif ade ederelı 
mudur? ve fayet memur ise aldığı aleyhine olan isnatların örtba! 
bir kağıdı adliyeye vermeye, edilmesini nasıl temin eder· 
verdirmeğe mechurmudur? bu Yoksa Cumhur reuını melllor 
gün muhterem mahkemeniz tu ve aldığ layihayı ihbarnatPe 
dava zımnında bu meseleyi hal- ve Gaziyi bunu mercifne te\'dle 
etmekle mükellef bulunuyor. mecbur addediyorda, kendisfol 
Memur demek, mes'ul demektir. kanunun mükellefiyetleri haricio· 
Cumhur reisi hükümet itlerinden de görüyor ? bunu zannetmelll• 
mes'ulmüdür? Adliye vekili Mahmut Eıat 

Hakimlerime izaha hacet yov B. bu kadarla iktifa etrniyorı 
ktur ki cumhur reisinin hatta birde dönüp benim aleyhitPe 
kendi mukarreratından doğabi- iftira davası açıyor. Yanbf ta 
lecek mes'uliyet onu imza ve olduğu halde madam ki layth•-
icra eden bat vekil, vekile raci- ları ihbarname telakki etmııtirı 
dir. Şu halde mesul olmayan, onları evvel beevvel onların fçlO 
memur olmayan büyüke Türk yazı- de mücrim gösterilen Mahıııol 
lan yazıdan dolayı M. umumi han- Esat B. aleyhiee tahkikat yapa 
il hak ve salahiyet ve kuvvet ve bilecek mercie vermek kanuııerı 
cesaretle bunları " iftira mahi- ifaya mecbur bulnduğu bir 'Va· 
yetinde görüyorum. Ceza veril- zifesi olduğn halde bunu ira el· 
mesini istiyorum,, diyebilir. Müs- memesi kend!si için afolun111aı 
tantik de karar kikiml sıfatile curum teıkil ettiği gibi bil 
hu kararı terviç etmiıtir. İıte kadar elvermiyormuı gibi r-1· 
aleyhime açılan iftira davasınm umumiye aleyhime birde btl 
mahiyeti budur. Böyle bir dava iftira davasını yürüttürmesi ib' 
açan, bu yolda arzuhal veren ret verici bir vaziyettir ve ikirı· 
ah attan birif değildir. Hala adli- ci bir cürümdür. 
ya vekilletini itğal etmekte bu- Onlar ihbarname olsaydı, sa· 
lunan ve binaenaleyh azçok ka- ir ıartlar da tamam bulunsaydı. 
nundan anladığına ıüphe edil- evvela Adliye vekili bu cilrnııı 
memek lazım gelen bir zattır ki lerden teberri edecek, ondan sorı' 
bu suretle fecaat daha müteba- ra aleyhime iftira davası aça· 
rizdir. bilecekti. O bunu yapmadı, 

3 - Suçsuz olduğunu bildiği kendini Papalar gibi layuhti 
bir kimseye isnatla bulu~mak tuttu, aleyhine takibat talebtnill 
lazımdır. Adliye vekili ıuçıuz semtinden bile geçmedi ve bit 
olduğunu mu iddia ediyor. ıey yapmıı olmak, ortada ha' 
yokıa suçları atkın ve taıkın rekette görünmek bir takibat' 
olduğu fikrlndemldir. vücut vermiş olmak için, be01 

lıte aleyhime bu davayı aça- kendi yerine koydu ve kendi 
y:m derken de ağır cezaları aleyhine yapılacak takibatı berı~ 
müstelzim iki cürüm irtikap et- sırtıma ciro etti. Ve minelgaraiP 
mittir. Şöyleki: Gaziye bir takım ilk hatvede itte muvaffakta olll'ıJf 
layihalar yollanmıt, müıarün bulunuyor! O velfalet sandal)'". 
ileyh bunlardan ikisini baı veki- sına yapıımıı, kenetlenmif, oı>" 
line vermif, oda adliyeye havale istihkam olarak kullanıyor. 
etmit. Hat vekil bu evrakı adliye Bu dava münaıebetile birirı'1 

vekiline verirken al birader oku cürmü kendi aleyhine takibat 
e" senin kusurunu gören gözleri 

çıkar! elinde hükumet ·krvveti 
var, kullan, bunları yazan elleri 
kır, seni tenkit etmek nedir, oda 
bütün halkıda öğrensin mt dedi, 
yoksa "Bak, oku bunlar nedir 
bu ne haldir,, demekmi istedi. 

Birinci faraziye sahif bir 
tevehhüm olabilir. 

İkinci faraziyede dütunülecek 
ıudur: Baı vekil bunları Mahmut 
Esat B.e mi veriyor, Adliye vekili 
ne mi veriyor? Mahmut Esat 
heye ise, bir ıey ifade etmez ve 
bu iftira davası bu itibarlada 
kuru bir patırtı mahiyetini geç
mez. Adliye vekiline ise sora
rım: Adliye vekili yalan yanlıı 

yaptırmamak ıuretile memurl1 
tini sui istimal etmesi, lktndti de 
kanuni hiç bir vecih olmak••ı1" 

l h f dıt• a ey ime i lira davası açma•• bir 
Ceza kanununun, Itatya 

tırıen ed i r bunu esasından deiif 
mek üzere azim f aaliyettedit~ 
Fakat bunları Avrupadan alına 

"'p-
esasında samimiyetimizden fU 

d 
b kınıı· 

he e ilemez. Ohalde 8 ıııd 
Pandektin 23 ncü cildinin 420 
sahifesinde ne deniyor: lfttra a-
cürmü mevcut olmak için dıın"&J 

ol UI' 
dm yalan ve musanna cıu-
sabit olmak lazıındır · lnıdi 8 

bil
ye vekili aleyhime dava aça 
mek için evvela onun aleyhine e 
tahkikat yapılacak, l<tndfıill 



,!8 Ntıan 
----=-

isnat edilen cürümlerden teberri 
edecek 
d

.. ve ancak ondan ıonra 
on· d up benim aleyhime iftira 

E avuı açabilecektir. Mahmut 

8
1at B. bu doğru yoldan kaçtı. 
llakıı esaı olan takibata asla 

Yb~na~nıamak)a kalmayıp zannınca 
Y·rden beni buğmak istemif Ur. 
ıne Pandektin ayni cildinde 

:~6 ıncı sahifeıfndt guya ikimiz 
çın yazılmıı gibi iftira davan 
açılabilmek üzrer fU iki fatrt 
konmaktadır. 

h 1 - İsnat olunan vak'aların 
ıa telfğf muhbirin ıui ni ti 

Demek ihbarname olacakye ~ 
ini t 1 , su 
r .. Ye) o acak, ihbar edilen cü
ıını er muı ıub an na olacak, bunlar 

tu ~t bulacak, Garo bu bahiste 

8•anı kullanıyor: ~ fr ktmıe aleyhine iftira da
l aaı açılabilmek icin aleyhine 
•rıatt b lak a ulunao kimse hakkında 
~ lbat yapılmıı müıtantiklikten 
eya h t h arı h eye i it amiyeden men'i 
u ak ti eme veya bidayet, latlnaf 

bıllayet mahkemelerinden lehine 
b t hl üküm çıkınıı bulunmak ve 

un ark d attyet keıbetmek lazım-
k~r. lrndı beni iftira cürmile ta-

p etrnek isteyen Adliye vekili 
'"ve\A k eğllt a endiai huzuru kanunda 
t P 0 na teslim olacak, Anka-
t '\' İıtanbul, Eski ıehtr 
M irllf baı müdüriyetinden 
rı ' unıurnillklere telgrafları ah-
acak, telefonla verilen emirler 

•Utetl 
ltı h erı getirtilecek, kalemi 

a. •us evrakına vaziyet oluna
cak 
lata' hıeaela müdaheleye dair 

tetu~~ul üçüncü ceza retst Kud
iö a.h efendiden baılanarak 
Ya.•terflecek ıahitler ve bu me
ka.~da Yüzlere baliğ olan a vu
lenı ıtr dinlenecek ve çok samimi 

0 
erını ederim, alnı açık çıkarıa 

ıa.rn 
Yok an benimle konuıacak. ,. 
lab ~, kanun mecrasında, hali 

hde "T k 'ta.t 1 ut, oı, yakala, al 
krt ı. " ıuretinde dava ve hü-

\'e ~ö iaUh~ali " kabil olacağını 
leb·ı Yle bır hukmün taadik edl-

ı eceğt i n zanedenler varsa , 
ltınır R 
teı · esmen terceme ettirilip 

8 rnahk hu eınesine dağıtılan meı-
r terhin 2 " 49 uncu ıayfasında 

ıerek tıf h ra.d a t gerek hakiki ifti-
a, cürnıü t kk" d b 1 içi eıe ul e e i meal 

n nıesele dl ~, ... , Ye a iye memurlarının 
c. lYel t i zu- em f bulunma1'rı,, lü-
-u - t hı goı erilınittir. Hadiıe de 
t Vek'J 

h h 1 
• adliye vekili mevzuu 

a. •old .. 
~ uguna göre Büyük Millet 
~ e~lıai tahkikat Encümeni, ite 
~'ht d Lı e ecek demektir. 

-..aııı ? 
B. ? 'i Ya Haniya Mahmut Esat 

ha.ret oksa, adliye vekili kanun 
lllidtr? 

İnızasız ınektup 
liaydar R f 

ılnd i at B. muhakeme-
e, 8 k 

13 Ni 81 atıp T evftk Beye 
•an ta th ıaıız bi r ile gönderilen im-

tnektu r rnektup okunnıuıtur. Bu 
"K.p 8 Yllen ıudur: 

tn adriye Hanım davaıında 
ttı~ınun Ahmet Refik Pariıe &lt

ftir • Poltı tahkikatı bunun 0 Pa. n 
t raaız bir adam olduğunu göı-
erır. Bu kere alleıtnl de aldırt-
ltıııtar. Parlate yazıhane açmııtır. 

Bunları da öğrenmek kolay

( ır. Bu hakikat üzerine kuı ka-
alı Adliye Vekili, kurnaz Mah· 

blut Eıat Beye artık Tafra koy
tnak k b b alır ve ıüphe yoktur ki 

a ••ı her hafta lzmlre gelip 
~'t•d 
iinlfo " aartında Salt se rübeai 
h l'llıaaile hindi gibi gezerken 
erkeıe k 

duyd ınaı ara olduğu 11rada 
ker ~iu eblehane gururu bu 
tne~ı enddtılnln duymaıı bir hak 

eıı lr. 

~~~~--~~---~-~~~-~-~~~~~~~Y~ARJN~~~~~~~~~~~~-~-~~~""'!".""~~~~~:-:::~~~~~~S~a~h!!!'.,~ 
Kanunsuz hareketlerin yazilmıyacağına 1 "' 

millete bildirilmeyeceğine dair bir1 

kanun yoktur 

PE T 
KOLO.NY A 

l Birinci Sahifeden devam l SULARI 
Cümhuriyet düıünce söz ve 

yazı hürriyeti demektir, Bun
lara hürme-t fazilete ve Cüm
huriyete hürm'!ttir. Tenkide ta
hammül etmeyen ve edemeyen, 

tenkit ile tahkiri yekdigerinden 
ayırt odecek kadar kabiliyetten 
mahrum bulunanlar Arif Oruç 
aleyhine açılan davaların haki· 
ki maznunları dırlar. 

Kenan Bey BaımuharrJrlmfzin 
gazetesinde bu hesabı sorduğu

nu ve ortada bundan baıka bir 
ıey olmadığmı bilir ve bunu 
bilmesi pek tabiidir. Bu itibar· 
la Kenan Beyden celadet bek
lemek hakkımızdır. 

(_ 
&11' tt rrT> "'""-•m::.:::ı~~-ı;:..__:__:" 

Arif Oruç ve Şemsettin bu 
memleketin öz evladıdır. 

Bu celadeti göstermesi, Ke
nan Beyinde vazaifinin birinı ve 
belki birincisini teıkil eder. 
Müddeiumumi Kenan Bey kafi 
celadetlidir, 

Saraçoğlu Şükrü Bey Maliye 
Cumhuriyetin ve hüriyetin 

bani ve nigahbanl olan büyük 
Türk milletinin B. Mecllıine 

"Yarın" da hürmetten baıka bir 
ıey çıkmaz. ve çıkamaz Arif 
Oruç ve Şemsettinin kalemleri 
bu hürmeti teyitten baıka bir 

1 Vekaletine baı muharririmizin ten 

1 
kitlerini susturmak. sorulan hesap 

ı karımnda B. M. Mecliıine Baı 
1 muharririmizin haıa tariz etti-

'

, ğini ifade etmek, Baı mubarriri-
miz aleyine tahrikatta bulun
mak için gelmemiıtir. 

il' 
ıey yazmaz ı.ve yazamaz. 

Bu davaların açılmaıına st.bep 
olanlar, ıahsi menfaat kaygula
rile hareket etmekten tarih ve 
millet muvacehesinde korkma
yanlardır. Bu Herman İıplrer 
meı' el esi Maliye vekili Saracoğ
lu Şükrü Beyin Divanı Alide söy
liyeceğl ve cevap vereceil bir 
mea' eledir. 

Çünkü Cumhuriyet icra ve· 
kili olmak demek, icraatından 

her zaman heıaba amade bu
lunmak dem" ktir. 

İstanbul Müddeiumumisi 

Yangınlar çogaldı · 
24 saatte 3 yangın çıktı 

ve iki dükkan yandı 
24 saat içinde ıehfrde üç yan

gın olmuıtur. 

Bu sebeple Baımuharririmizin 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 

Bey aleyhine ikamei davaya 
hakkı pek tabiidir. Bu hakikat
ler Türk hakiminin asil ve gü-
zide huzurunda. anlaıılacaktır. 

İıtanbul halkının hukuku, 
hürriyeti, menafii İıtanbul Cüm
huriyet Müddeiumumisi Kenan 
beyin namus ve faziletinin tahtı 

zaman ve kefaletinde bulunuyor. 
Kenan bey vazifesinin ve· vicda
mnın icabatını yapacaktır. Kenan 
beyin namus ve vicdanından 
asla ıüphe etmiyoruz. _. if _. 

Vağon allnuln gelmi:;! 
Lüi isminde bir ecnebi vagon 

altında gelmiı burada polis ta
rafından yakalanmııtır. 

Otonıobil kazast 
Beıiktaıta tramvay caddesin

de töfar Luvizln idaresindeki 
1848 numarala otomobil ıeklz 

yaıında Karabete çarpmıt baıın
dan ve aalr mahallerinden yara-

1 Galatada Meıcit sokağında 
küfeci Bahri, Mehmet, Bayram 
ve Bahrinin oturdukları odada 
atılan sigaradan yangın çıkmıı 
ve tahtalar kıamen yandığı halde 
ıöndürülmüıtür. 

1 lanmasına sebep olmuıtur, 

2 - Feriköyde ayazma cad
desinde İzzettin B. apartmanında 
tüccardan Murat beyin odasında 
bırakılan bir sigaradan çıkan 

yangında yatak yorgan ve dö
ıeme tahtaları yanmııtır. 

3 - Beyoğlunda Haçopolo 
hanı bitifiğindeki İsta vrinin tu
hafiyeci dükkanından yangın 

çıkmıı ve bu magaza ile beraber 
Panayotun da tuhafiye magazaaı 
yandıktan ıonra söndürülmüıtür. 

Yangının neden çıktığı pollıçe 
tahkik olunmaktadır. 

Bir tay/(, denize kartşlt 
Haliçte Ayakapıda V asil Na

omun tamirhanesi önünde bulu
nan Fransız sefaretine ait Muı
ta tayfa 21 yaılarında Marael 
More dün gece sarhoı olduğu 
halde Muıa gelmlı ve atlayaca
ğı bir •ırada ayağı kayarak dew 
nize düımüı ve boğulup gitmiı
tlr. 

Maraelin cesedi bile bulun-

mamııtır. 

El çantasmı r-nrptyornıuş 
Evelki gece yüksek kaldırım

dan aeçen Bulgar namile maruf 
•abıkalı Mehmet çekoslovakyalı 
111

11 
•danı Yanyanın el çantasile 25 
raıını 

l 
Ç&rpıp kaçarken yaka-

anmııtar. 

Bu na.su 'nıisaftr? 
Beyazltta ç d a ırcılarda oturan 

hurdacı Ali Ef. evt f ne misa ir 
gelen Mehmet, uykuda tk ence-
binden 350 liraslle ıaat ve aa.i-
resinl çalarken cürmü meıhut 
halinde yakalanmııtır. 

~ Korkudan çocıığnu düşılrnıüş 
Akıarayda oturan Nediıne 

hanımın, evvelce ınetreıi bulun
duğu hallaç Mehmet,dün önüne 
çıkmıe ve kadını tebeit etnıiıttr. 

Nedime hanım bu tehditten 
korkmuı üç aylık çocuğunu dü

türmüıtür. 

~laarif Vekaletinin en1in
Iildere bir taminıi 

Maarif Vekaletinden maarif 
emlnliklerlne yeni bir tamim 
gönderllmtıtir. Bu tamimde hü
lasatan bildirilen ıey ıunlardar. 

Maarif Vekaletind n her vi
layete muallim adedi kadar ta
mim ve neıriyat gönderiliyor. 
Bunlar muallimlere tevzi edilmek 
lazım gelirken doıyalar tda kal

maktadır. 
Maarif Vekaleti yeni tamimile 

bunların tevzi edtlmeıtnt ve alan 
muallimlerin imzalarının ilk ted
rilat müfettiılertne verilmeıini 

bildirmiıtir. ,. 
Yartn 

İDARE: lıtanbul Ankara 
caddeıl. 

TELGRAF : lstanbul Yarın 
TELEFON : " 4243 
POSTA KUTUSU : 395 
ABONE:Dahil tçtn ıenelltt 140 

Hariç ,. ,. 270 

İLAN : Tarifeye tabidir· 

Fiatı 5 kuruş . ................... ~ 

Beı ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münaksa 26 Mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 de Anka?adn 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakaıaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 münakasa katipliğin 

verilmelerı lazımdır. 
Talipler münakasa ıartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasebe dairesinde lstanbulda Hf'l.ydarpaıa veznesh1· 

den te-darik edebilirler. 
.. .. 

Feyzlpaıa - Diyaribekir hatttnın 143-252 l<ilometrosu arası rav 
ferıiyati kapalı zarfla nıünakaaaya konmuıtur. 

Münakasa 26-5-30 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada 
Devlet Demiryt>lları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edecekl11rln teklif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde aaat 15 e kadar komisyon katip1iğinP 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini on lira mukabilinde Anka· 
rada. Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

Istanbul ikinci icraşından /,-.-HAL t s O ZÜ M DEN~ 
Mahcuz va furuhtu mukar

rer garidirup, karyola, laumana 
ilA hane eıyaaı ilk müzayedede 

kıymeti muhammenesini bulma

dı~ından karar mucibince 30 ni
san 930 tarihine müsadif çar-

ıamba günü saat 10,30 da ma
hallinde ve cadde üzerinde ikinci 

artırma suretile bilmüzayede satı· 
lacafından talip olanların ,yevm 
ve vakti ~mezkürda 929 - 10789 

dosya numaraaile hazır buluna-
cak memurunda müracaat eyleme

leri ilan olunur. 
-----

İstanbul 8 nci icra n1enıur
luğundan : 

Bir deyin dolayi: 
:l adet bir yetil bir siyah 

ıalvar takımı, 1 adet kanepe 
örtüsü, ı 2 adet çanta iılemeli, 
31 adet uf ak çanta iılemeli, 
45 adet bardak altı iılemell, 1 

adet sofra örtüsü iılemeli, 4 adet 
piyano örtüsü iılemeli, 1 adet 

piyano örtüsü iılemeli, 3 adet 
dört koıe yastık, 1 adet tılemeli 
bohça, 1 adet ıılemeli yastık, 2 
adet piyano örtüıü ipek iılemeli 
3 adet orta piyano örtüsü ipek 
itlemeli, ı beyaz kesme ltlemeli 

yastık, bir adet santıra,lı kanape 
ıılemeli, 2 adet dantel tılemeli 
çanta, 30 adet bardak altı, 7 

adet biri erkek altm kolye, l 

adet cama kan, 6 acem baıma11 
ı adet ıam bakır • iılemeli kap 

ve tepsi 4-5-30 tarihsnde ıaat 

ı 4 de Çarıuyi kebirde takkeci 
ıokagında 7 0-7 4: Numerolu dük-

kandan ıatılacağından talip olan
ların yevm ve vaktı mezkurda 
hazır bulunan icra memurlarına 
muracaat eylemeleri ilan olunur. 

·R A K 1 S 1 

Ali E ber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlita~ civarında 
N. 2 dükkan 

~-~~~~ 

SELANiK BA A i 
1888 de teıis edilınittlr 

Merkeıi umumi. l~tanbul 
SERMA YESI 30,000,000 FRANK 

TÜRKİYE ŞUBELERi 
Galata, İstanbui, İzmir, Samsun, Adana, menin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanlk, Atina, Kavala. ~ 
Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi {U.) 

akçe üzerinden heaabatı cariye, çek muamelatı. (U) 

~~~~~~e~~a:~d 



Mıizcıyedr Mulıammen 
bedeli kıymeti 1 kra: 

M e.rlımwtm cins ve nevi'le mevki 
ve 111itştemilut1 

Borçluııu11 
ismi 

Lira l.ir<ı So. 

3105 8045 

62!i 2848 

115 1800 

465 900 

1457 3869 

1070 2576 

2055 6940 

1555 15138 

862 Çengelköyünde Havuz baıı Çakaldağı sokağında 
eski 1- 2 mükerrer ve yeni 27-1 numaralı beı 
yüz yetmi~ arım üzerinde ahıap üç katta on 
beı oda dört sofa ve yüz yetmif arım arsa 
üzerinde ahır ve mutfak ve yirmi sekiz dönüm 
beı yüz seksen ar§ın bahçeyi havi bir köt kün 
tamamtle muhdes bahçe mahallinin zemin 
ve et' arının üç hisse itibarile iki hissesi. Nevıer 

ve Mecbure H. lar 

41 8 Galata'da Arapcamii mahallesinde Doğru ve 
Nafe sokağında eski 1 ·1 mükerrer 3, 8, 10 ve 
yeni 1, S, 3-1, ;~ -2, 8 , 10 · numaralı iki yüz 
arım arsa üzerinde kargir bir katta iki depo 
binasını ve altmış dört arım nrsa üzerinde ahşap 
bir katta üç depoyu ki seneden beı dükkan 
e\yevm bet deponun tamamı. Hasan Vasfi Ef 

595 Büyül<ada' da KostanUnidi Berbroğlu sokağında 
eski 34, 28 ve yeni 26, 24 numaralı yüz artın 
arsa üzerinde ahıap iki katta dört oda bir 
küçük sofa bir tatlık bir avlu bir mutfak bir 
daraça 16 numaralı hane dükkan iken odaya 
kalp olunmuf üstündede bir odayı ve on arım 
bahçeyi havi iki kunmdan ibaret bir hanenin 
tamamı Davlt Ef. 

fıG4 Çak:nakçılar'da Dayehatun mahallesinde Val-

768 

769 

139 6 

1628 

dehanı ikinci katı alt katı me,·kiinde eski ve 
yeni 39 numaralı yüz yirmi sekiz arıın arsa 
üzerinde karglr bir katta üstünde hana ait 
diğer eıhasın odalarını havi bila hava bir 
odanın tamamı . Hacı Kazım Ağa 
Kumkapı'da Çadırcı Ahmet çelebi mahalle
sinde eski Arayıcı ve yeni Arayıcı Tiyatro 
sokağında eski 5-5 mükerrer ve yeni 23 , 89 
numaralı yetmiı üç arım arsa üzerinde kargir 
dört buçuk ka tta biri beı oda mermer antre 
odun ve kömürlük bodrumda çini mutfak üı
tünde çini döıeli cihannüma diğeri üç oda bir 
uf ak sofa bir mutfak kömürlük cihannüma ve 
taraçayı ha°vi iki hanenin tamamı Y ov akim Ef · 
Kumkapı'da Çadırcı Ahmet çelebi mahllealnde 
Kumkapı caddesinde eski 13 ve yeni 13, 15 , 
1 7 numaralı ikf yüz kırk arım arsa:üzerlode kar
gir bir buçuk katta üstünde iki oda bir ıalon 
ve bahçede oluklu galvenezle inıa edilmiş ka
zan dairesinin kepenkleri demir kanat olup ve 
üç yüz on arıın bahçeyi havi seneden iki dük
kan maa oda bir dükkan elyevm rakı fabri
kasının yüz yirmi hisse itibarile otuz dokuz hiı
sesile itibarı mezküreden sekiz hi11enln elli altı 
sehim terttbile yirmi bir sehmi; Y ovrkim Ef. 
Gedikpaıa'd" Boııtanali mahallesinde Tülbentçi 
hanı sol<ağmda eski 2 ve yeni 6 numaralı yüz 
seksan dört arım arsa üzerinde yarım kar~ir 

üç buçuk katta hnne olark müstamel kısımda 
bodrum l<atında b~r mutfak bir methal bir an
tre bir oda ikinci katta iki oda bir koridor 
üçCncü katı diğer kısmından kullanılır diğer 
aparlıman tarzında olar kısım ise bodrumda 
bir harap mutfak bir kuyu birinci katta iki 
oda bir mermer taıhk bir sarnıç ikinci katta 
üç oda bir mutfak bir daire üst katta bir as· 
ma oda üç oda bir koridor ayrıca kapıları 

kapanınca oda halinde kullanılır bir koridor 
zemini çini sobalı bir hamam bir mutfak bir 
daire avlu çini döıeli elektirik terkoı tertiba
tını ve yüz arımdan ibaret arkadaki damlığı 

ve öndeki avluyu havi bir hanenin tamamı. 

Mm. Münürva 
Heybeli adada dağ mahallesinde yükıek soka
kta eski ve yeni 27 numaralı yüz yetmis bir artın 
arsa üzerinde ikiıi laf oda ve ikiıi küçük oda 
olmak üzere on oda bir sofa bir aralık ve elli 
dört arıın arı:a üzerinde kargir bir katta bir 
mutfak ve altmıt beı arım arsa üzerinde elek
trik makine dairesini ve kırk iki artın arsa 
üzerihde odunluk ve kömürlüğü üç yüz otuz iki 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Meh-

met Asaf B. 
430 2067 18295 Davut paıada Davut pafa mahallesinde 'farhana 

mektebi solcağında eski 7- 7 ve yeni 7 7·1 nu
maralı iki yüz yirmi altı arım arsa üzerinde 
kargir bir katta ahır ve iki yüz yedi arım arsa 
üzerinde samanlık ve arabahğı ve sekiz yüz kırk 
yedi arım bahçeyi havi ahır ve arabalığm ta-

8 155 28800 18711 
mamı Hüseyin Karni Ef. 
BeyoAlun'da kuloğlu mahallesinda eski Ağaha
mamı ve Yeni Terazi sokağında eski 42-42··14 
numralı iki yüz dokaan arıın aua üzerlnda 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Keıtdeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır ·· 

ikramiye 

liradır 

5 Nisan 

Erkek 
levazfmatı 

iksaiyesinin 
en ınühirnoıl 

ıapkadır 

HABİG 
ŞAPKALAR( 

cins ve ıekil 
itibarile en 

mükemmel 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz . olanlardır• 

1 1 Başlıcn ş~·pka nıağaıı1 
.. 

Etibba Odasi Riyasetindenl~Ia"lllı-.. ın<.~la s-ati ... lır.~·-ı 
Odaya mukayyet azanın ikametgah veya muayenehanelerini 

tebdil ettikçe yeni adreıılerini Odaya sür'atle ihbar eylemelerinin 
icap eylediği ilan olunur. 

,------;-..---...-----------------, 
'' UR' A 1 KERh ,,İN 

Arabcası ile birlikte Türf<çesi 
Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı Kuraniyesini havi 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilrn!ı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmiıtir. 

İlahi eseriu çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinln hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kağıdlısı ve al tun yaldızlısı 3 00 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

,._._. ........ '1Jlııl .. milmim ..... ---I-------' 
Karamürselde Anbar Taıniratı 

Tütün inhisarı Umum 
müdürlüğünden 

Karamürselde ka.tn idare anbarında bermucibi keılf bazı ta
mirat ve tadilat yaptırılacağından taliplerin her gün gelüp ıartna

meyi almaları ve pazarlığı için 5 - 5 - 930 Pazartesi günü saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkatelerlyle bulunmaları. 

~~ ~-~ ~~ ~~~ §~§G9§~§9~ft 

Doktor g 
YESSA YAN. İ 

Lavta ve ))a hili Kadın Hnstalıkhın n1ütehassısı @ 

Langada caıniıerif sokağında No. 19 Hususi kabinesinde 

f$ Her gün Çocuk . Erkek ve ){adın hastn kabul eder.: 
J§fi; , g ~ ~~~t~ t ~·:ı:-.fj ~§Ş'§~§6~99 § 

• A• • & ~·~~-··~~~·~····' 

Bilcüml~·ümr~~~ıaı~~at~~n~~~t işleri E 
kcınah sürat ve enıniyctle ifa olunur. ~ 
MALI ve iDARi iŞLER DAHİ TAKIP EDiLiR .... 

Adres: Galata Havyar han orta odalar No. 4 .... .... 
~ Telefon: Beyoğlu 451 5 ...... 
~ . .... 
~TYTTYTT••Y•••~t•...-TTTT~YTTTT• 

::=;:;-

yıkama mahallini ye iki yüz aıın arsa üzerinde 
soyunma mahallini ve yirmi arım arsa üze
rinde kulubeyi seneden dört dükin ve bir apar
tnıanı ve hatap mahalli ile dolap mahallni ve 
ınaıura tatlı ıuyu ve 42 numralı cükan ve yüz 
kırk sekiz artın bahçeyi havi Ağahamamı na
ınlle mrruf bir hamamın tamamı Selim Nuri B. 

ve Emine H. 
Yukarıda cin• ve nev'ile mevki ve müıtemilatı yazılı emlak hi

zalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 Mayis 930 
tarihine müıadlf Cuınarteıi günü •aat on buçuktan itibaren müza
yedeye mubaıeret olunarak ( muhammen kıymetlerini gectiği tak
dirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanlarm mezkfır giinde aaat on altıya kadar 1andık idareıinemüra· 
caat eylemeleri ve ıaat on albdan ıonra vuku bulacak müracaatların 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i 
karar esnasında hazır bulunmıyanların ve haıka talip zuhur eylediği 
takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekllmit addolunacakları 
lüz:umu illn olunur. 

yelkenci vapurinrt 
KARADENİZ POSTASI 

Anadolu 
30Nisan:Çarşamb8 
günü akıamı saat 6 da(Sirked) 
rıhtımından hareketle do~ro: 

(Zonguldak, İnebolu, Saııı· 
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

·r· Sürmene, ve:Rlze)ye gidecekti 
Tafsilat için : Sirkecide 

(Y elkencl ) hanında (Y elkenc.I 
vapurları) acenteliğine müra-
caat. Telefon: İs: (1515) 

SATILIK FABRİKA 
Sahibinin taıraya. azimeti h••e' 

bile bilcümle makine ve atat ve e· 
b ı· devatile ve ehven fiatla bir fa r d• 

ka satılacaktır. Taliplerin Galat•,,. 
büyük tünel hanında 15 No. da a" 
kat Hüsnü Beye müracaatlar•· 

,~t}6f>66Sj36~ö· 

V . il 
~ eresıye • 
: lzmir terzihaneıinde ıon 1 
O> moda, ehven Hatlarla, son IW! 
\O derecede suhuletli ıeraitl9 

~ erkek ve kadın koıUi mler i 
iO ıerian imal olunur. 
• Ankara caddesi V•layet 
• karımnda No. 1 7. 

!O MUSTAFA ve KEMAL I 
"91'§§1)§ § s 
Emrazı}/ mütehaııl•1 

dahiliy erem doktor 

ŞEKİP HABİP 
Cumarteıi, pazarteıi, çarıaıııb'' 

perıembe Ayasofya Y erebat•0 

u· caddesi Hacı Süleyman apar 
manı Telefen: İstanbul 30ö5 

1: 1!1 •ttl1l!Jifl, 
_D_o_k-to_r_A ____ k_u_~ 

Efrencivecilt haıtalıklarımüteb•'~, 
Karaköy börekçi fırını sıraıınd~ 
~~~~~~~~~~~~~~ 

l "Y ARIN,,IN T Al(''l.M! 
Nisan 

Senei P AZARTESI Serıe1 

Reımiye 28 Htcri1
1 

1930 18~ 
Namaz vakıt]arı 1 

Alafranga Alaturk• el· 
s. d. •· 

Güneı 5,02 Günef 1 o,OO 
Ôyle 12,12 Öyle 5,ıo 
ikindi 16,02 ikindi g,OO 

Akıam 19,01 Akıaın 12 '
00 

ı ,42 
Yataı 20,43 Yatsı 

8 
06 ı 

imsak 3,08 imsak ~ 
Zilkade l(aaııı> 

29 J72 
... ----::~1·1ı 
• . , 1'ev • Mea'ul müdüril:Sfüeyman 

Q 


