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Dün lla.IJdar~ il ıfat bey

d~n bir mektttp aldi/L : İh-
lilauan ınen edilnlİ§ gibiyiln 
diy01·du, §iluiyel ediyordu. 
ıJlüddeiuuuınıilik bundan 
haberdormulu· '"! 
~---.~~----

llınumi hapishanede bulunan 
liaydar Rif at beyin bir mek
tubunu aldık. Haydar bey, 
hapiıhanedeki vaziyetinden ıi
kayet ediyordu. Bize hitaben 
RÖndermit oldugu mektupta: 

.. ihtilattan men olunmuı 
&lbiylm, bu bapta bir ıüal 
dercedebilir misiniz ? Davala
rımın idareıl, talimat vermem 
lllahkemelerde nagihani hadiı 
olan bir huıuıa dair mütale
amın ahn111a1ı gibi her vesile 
ile kendi yazıhanem adamı 
daht, günde kaç defa olursa 
olsun her def aıında, Kenan 
bey kendine müracaata tart 
koymuıtur. 

Huıumet ıahıılara makıur 
olur. lılere, aileye sirayet et
tirilmek insanlık ıerefi ve va
tlfe iktizası ile kabili te'lif 
değildir. Aceba Kenan bey 
böyle emirler vermiı midir ? ,, 
deniyot', tlkayet ediliy. rdu. 

Evvela : Haydar Rıfat B.tn: 
İhtilattan men edilmtı gibiyim, 
bu bapta bir Jsüal dercede 
bilirmiliniz ? Diye, ıüpheli ve 
:mütereddit bir ıüal ıormaları
na, bir Cümhuriyet vatandaıı 
ııfatlle mütecasir olduğumuzu 
kaydetmek isteriz. 

Türk cümhuriyettnin hür ka
nunlarına sırım dayayarak, 
hürriyet için çalııan bir va
tandaıa, ve onun gazetesine o 
tekilde tereddütlü süal tevcihi, 
hakikaten teeuürle karıılana
cak bir ıeydi ! 

Mademki ortada bir hak, bir 
hakkın aranması meselesi mev-

i----Ha~WRif ~tı;yı~~mak urla! 
' yasakıiııdır? 

Bu adam nedir? İh~ menedilmiş yaşıyan bir 
tehlike mi ? Yoksa pirensip cezas.ına uğramış 

münevver bir vatandaş mı ? 
Emanet Operatör Emin Beyi dava .~!i -...,;.....,._.,.........,_..._........., ... _....,.,.. ................ ,.,....,,...... 
~~~ ? V ]" <l · · ? emrivaki karııaında bırakmamak Aceba niçin . 

. a 1 egı~ı_yor mu_. için vaziyeti tespite lüzum gördük. Niçin bu kapıdan geçilemez, 
lıtambul valısı Muhiddın be- Çünki . bazı ıöförlerle kavga eden bu hapisaneye girileme_z ~e-aceba 

yin tebdil edileceğine dair bir ıehrin sekeneıini tokathyan bir niçin Haydar Rifatla gor~ıulemez 
iki gündenberi bazı ıayıalar zatın tebdili Bu devirde elbette ki onun yanın1a varılamaz. deveram etmektedir. Hatta dün her an bir ihtimaldir. 

1 

Olamaz.· 
akıam ötede beride bu mesele- ir Fakat niçin 

nin kat'i ' bir Dün bir arkadaıımızı Haydar olamaz a gardi-
-~--- ıekle büründüğü Rıfat beyle koouımağa gönder- { yan efendi? 

bile rivayet edi- miıtik. Arkadaıımızın gitme- Haydar Ri-
liyordu. ıile gelmesi biroldu. fat bey kimdir? 

411 Dahiliye ve- Sorduk : Nedir? 
kili Şükrü Kaya - Niçin bukadar çabuk Bunu bil-
beyin gazetele- döndün ? miyen varmıdır 
rden birinde n~ı- Bize verdiği cevap ıu oldu : ki bu adam, ıu 

r~dllen bazı sözleri bu fayla - Konuıamadım da ondan.· 
ların ıaflam addedilen b ir temeli Ve ıonra uzun uzadıya an-
ıuretlnde gösteriliyor. lattı ki Haydar Rıfat beyi ziya-

Cemil ps. - Muhiddin bey rete gidenler hapisane kapıandan 
münakaıalarından bir kaç saat içeriye girememektedirler. 
ıonra vekil beyin Cemil paıa Haydar Rıfat bey, ister avukat 
hakkında mültefit bir mütalaada lıter doktör ister tüccar ohun 
bulunması, aceba zarif bir hiç kimıeyle görüıtürülmemek-
nezaket ifade etmit olamaz mı ? tedir. 

Vaktin geçikmemlf olıaydı bu 
ıayıaları Ankara muhabirimize 
tahkik ettirebilecektik. Fakat ne 
buna, ne de bu iti burada anlı
yabilmeğe muvaffak olamadık. 

Karileri mizi ve kendimizi bir 1 

Hapilanenln parmaklıklı kü
çük papısından uzanan bir gardi
yan kafası her geleni çatılmıı bir 
çift kaıla ve tek kelimeli bir 
cevapla karıılamaktadır: 

- Giremezsiniz. 
- Olamaz! 

~-.,.__.....,....___,,_.~ ...................................... ~ 
Murahhaslar gidiyor 

Dün akşam bir veda eğlencesi tertip 
edildi. Bir çay ziyafeti verildi 

Turlng klüpler murahhasları 
düu Is tan bul' da aon gezintilerini 
yapmıılardır. 

Sabahleyin Galatasarayda 

Soora çarııyı gezmiıler, da
rülfünunda verilen çay ziyafe
tinde bulunmuılardır. 

memleketin sa
yılı münevverlerindendir. 

Ne bir canidir, ne bir igti
ıaıcı veya katildir. 

Fikir kavgasının tünelinde 
pan yapmıı bir lakomotiftir. 

Bir veki1dirki bin bir dertli 
vatandat kandisiyle görüımeğe 
mecburdur. 

Olamaz gardiyan efendi! 
olamaz .. 

Bu adam, ziyaretcilerinden 
mahrum edilemez! 

Bir hesap n1es'elesi 
Emaaet tarafından eıbak 

Şehremini operatör Emin 
Bey aleyhine evvelce cemiyeti 
belediyede verilen bir karara 
tevfikan otuz bin liralık bir da
va açılmııtir. Cemiyeti belediye
nin geçen de~ ri içtimaında büt
çeye ait heıabı kati radoru tet
kik edilirken muhtel!f yarlerde 
sarfedilen utuz bin liranın uıul
ıüz ıarfedildlği görülerek bu 
karanın amiri sarfolunr.ıası itiba
rile ıahıan Emin beye tazmin 
ettirilmeıioo karar verilmiıtir. 

Kendini öldüren 
şahidin evrakı .. 

J\lühin1 vesikalar bulundu 
Urlada öldürülen hakim Zi

ya beyin İzmirdeki muhakeme 
safahatının çok ·esrar engiz saf
halara girdiğini yazmııtık. Dün 
verilen malumata göre: 

Üçüncü istintak dairesinde 
Urla sabık kaymakamı Talat be
ye isnat edilen 1000 liralık rür 
vet mes' elesi tahkikatına devam 
edilmiıtir. Urladan celbedllen 
üç ıahtdin ifadesine müracaat 
edilmit ve bunlardan Muhtar 
Kazım efendi bu mes' eleyi tenvir 
edecek mühim ifadatta bulun
muıtur. (Devamı 2 inci sahifede) 

Bir müşkülpesent! 
•• c J(ı 

İzmir Belediye l{eisi 
Dr. Hulusi B. 

İzmirln meıhur belediye ret
ıi doktor Hulusi B. iki günden

~beri ıehrimizde 
bulunmaktadır. 

lzmir belediye 
rt-isi malumdur 
ki geçen sene 
muhteıem bir 
tetkik(!) ıeya-
batı yapmıı ve 
avdetinde türk 
gazete cilerinin 
cahil oldukla
rını iddia etmi 

1u. Dolayııiyle Türk gazetecileri 
meıhur olmuıtu. cahil bulan reisB. 

lzmirdeki gazeteci arkadaı
larımızın ıahıslarında türk mü

nevverliğini tezyif ve tahkire kal
kııan zata ıüphesiz ki hoı gel
din deyemeyiz. 

yalnız aıhhi bir münasebetle 

Yakında Avrupaya yollanacağını 

ıuu baha idı, artık onun müda
faası, bir Türk gazeteıi için en 
ıneıru vazifelerden biri olmaz
:rnidi? Binaenaleyh, hakikate is
tinat eden her hakkı aramak için 
bir değil, · icabederıe bin süal 
ıormak, cevab alınmaymca da, 
bütün mevcudiyetimizle haykır-

kongrenin ıon içtimaını akdet
tikten ıonra, ıerbest olarak Ye
meklerini yemtılerdir. 

Gece Türkuvazda veda eğlen
celeri yapmıtlardır. Bu ~ün 9,30 
da T evere vapuru ile hareket 
edeceklerdir. 

mak boynumuzun borcu oldugu, '9•-----------------••••••• ~ 
Heıap sormak lüzumsuz bir 

. ıey değildir. Fakat muhiddin beyin haber aldığımız doktor beyin av
ı tebdili 1ayla larıdeveran ederken, dette tekrar eski tecrübeye kal
{ hesap vermek davetiyle karıılar kıımamaaını tavılye etmek için 
1 mak, eski ıehremini için eııfeı bu satırları yazdık .. . 

açıkca bilinmek lazımdır. 1 dar Rifat beyin hapishanede Mamafi, müddeiumumi 
Sırası gelmiıken ıu noktayı 1 · yirmi beı gün yatmaıından Kenan beyin, ıahıi bir iğbira-

da tavzih etmek iıteriz ki: Biz ' bir ; ıey çıkmayacağı gibi bu rı vazife kutsiyetine ve emri-
ne Haydar Rıfat nede Adliye mahkumiyet kararı Adliye Ye- n~ tercih edeceğine, Adliye 
vekili Mahmut E:at beyin ha- kili için de ıerefli bir ıey teekil vekili ile müıterek ha11nılarını, 
lırı için yazı yazanlardan de- edemezdi. k 

k h ıeref teıkil etmeyen ıe illerde llliz. Bu davada bazı noktalar- Bununla beraber artı a-
d b h tazyik etmek tateyecegine hala 1 ' .\dliye vekili hakıız olma- piahaneye düımüı ir aımln 
ıayd k t d inanmak istemiyoruz. Bu ttı-

1 
1

• Yine hak ve hakikat tazibi için ugraıma a ogru 
nam" h b d barla Kenan beyin, hapisane-
Rlf at ~ eaa ına evvela Haydar değil ir. b h ntn nizamnamelerinden ziyade 
. eyin hak11zlığını aleme 'ı Haydar :Rıfat ey uıust 
ılan ederdik. Fakat iki tarafta adamlarının hatta aHeainin meıeleyi insaniyet ve fazilet 
esaslı bazı nıeaelelerde hem ı kedini her ziyaret arzularının noktaf nazarıııdan tavzih etme-
haklı 'Ve hern de haksızdırlar. Müddeiumumilikten müsaade leri beklenir. Filhakika, hapis-

Malil{lut Eaat beyin hakHz almak zahmeti ile kartılaıta- hane nizamnamesi, elyevm 
olduğu kısımlara gelince: Onlar ğından til(ayet ediyor. medeniyet mefhumu çerçive-
hala, bugüne kadar devenı edip Umumi hapishanenin nt- ılne sıgdırılrnak kabil olma.:-
gitmekte, mütevali _darba.tar Zflnınameıi vardır. Bu nizanı- yacak tehakküm maddelerile 
halinde kendi mealekınin ada- nanıenfn mupbem maddelerin- dolu, esk'ı devirlerden kalma 
let ıuurunu baltalamaktadır· den istifade edilmek ıurettle bir iıttbdat nameden baıka 

Nitekim maruf hukukıinaa- yapılan muamelenin, ıtıüddei ld F ı dd 
bir 1ey degl ir. azi et i i-lar Haydar Rifat beyin hapıi umumiliği hak11z çıkaracağı 

1 a11nda bulunan arı, ıu küçük-meıeleılnde kati ve açık bir hiç te zannedlleınez. Şu halde lüklere düomüı 2örmek, cidden 
abılhzık gördüklerini teyit edip Haydar Rif at beyin tik ayetleri 
kd h acı oluyor· 

bir fırıat olıa gerek! ,.... ~ ............ ~ .. ,. .... ~.,..~ ..... .-... ...................... .......... 

~de çıkan mül:katları 
nasıl yapıyorlar· 

I 

v 
J1, . 

uruyorlar Mesele itarafaane hapis ane ile "Yarın,, gazetesi Arif' Or1tç 
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2 - Bat üstüne efendimiz hazretleri ! . 
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Sahife 2 

Gümrük vakasının iç yüzü 
Beş on açık göz zengin olu yor, 

günahtır, yazıktır! 
Dünkü Politika gazetesinde 

"gümrükte garip bir vak'a ,, ser
la vhası altında ıu habt:r inUıar 
etmiıtlr. 

"Gümrük komsiyoncuları bir
liği selahiyetleri olmadığı halde 
gümrüklerde it yapan adamları 

itten men etmek için iki gurup 
halinde çahımaktadır. Dün güm
rük idaresinin 1 numaralı anba
rmda Y ako isminde kendisinin 
tüccar komisyoncu olduitJnu 
söyleyen bir adam muamele ya
parken yakalanmııtır. Tam bu 
mesele üzerine münakaıa cereyan 
ederken bu efendinin bir de aynı 
anbardaki sandıklardan birinden 
kıymettar ·ipeklerden çaldığıda 
anlaıılmııtır. 

" Politika ,, gazetesinin ver
diği bu haber üzerine bir mu
harririmiz gümrüğün 1 numaralı 

anbarına günderdik. Komisyon
cular blrliğile temaı ettirdik. 

Mahallinde tahkikat ~yaptık 
Politika gazetesinin verdiği haber
ler " 1 - yakonun gümrük ko
misyoncuları birliğin gruplarına 
dahil of duğu 2 - tüccar komis
yoncu olduğu 3 - gümrük mua
melatına karıııp münakaıa çıkar

dığı 4 - kıymettar (ipekliler çal
dığı dogru edeğildir. 

Ôtedenberi gümrük iıle-
rinde yuvarlanmıı fakir bir 
ltçi olan Yako ; yekunu 60 dirhe
mi geçmiyen 3 çile iplik çalar
ken anbarcı Arif tarafından gö-

ı 

Gümrük komisyoncularının faali
. yete geçtikleri 

lstanbul gümrii,ijii 

rülmüı, gümrtk polis mevkiln
den poliı getirilerek teslim edil
mlıtlr. Gümrük komisyoncular 
birliğinin teıkil ettiği gruplara 
gelince bunlar ticaretle alika11 
olmayan muvazaacılara mücadele 
için tetkil edilmittir. Konıimen
tolarda ciro yaparak, ıahtekir-
lıkla binlerce lira dercep eden 
munayıacılar tiddetle takibi icap 
etmektedir. 

Birlik guruplarının faalfyetl 
ve Vl\zifeleri aleyhinde bulunarak 
beı, on aahtekarı zenğln etmek 
ayıptır günahtır. 

Şeker f iatları değişmedi 
Mamul şekerden muamele vergisi 

YARIN 

Mecliste 
Dün müzakere 
edilen kanunlar 

Ankara, 4 ( A.A ) - Büyük 
Milllet Meclisi bugün Reiı veki
li iHaıan Beyin riyasetinde top
lanmııtır. 

Uyuıturucu maddeler hakkın
daki kanunuo sekizinci maddesine 

memlekette imal edilip ihraç edile 
cek olan uyuıturucu maddelerin ne 

Dün vekilleri 
ziyaret etti 

Ankara 4 (Telefon). - Jene
ral Guro refakatinde Fransız se
firi, ataıemiliteri ve yaveri ile 
mihmendarı olduğu halde bu sa
bah ekspresle ıehrimize gelmiı, 

iıtaıyonda mevki ve merkez ku
mandanlarile Hariciye vekaleti 
protokol Müdürü ve Fransız se-

miktarda, nereye, kimin namına faret erkanı tarafından karıılan
ve hangi vasıta ile gönderileceğinin I mııtır. Jeneralı askeri bir müf-
bunları i111al eden fabrika veya reze ıelamlamııi:ır. Guro c\!nap-
imalathane sahipleri tarafından ları Ankarapalaıa misafir edil-
vazih bir ihbarname ile mahallin mittir. 

Mil. 
Bravo! 

-··~- • 
Kadın tayyrecı 

muvaffak oldu 
Tvdoey, 4 (A.A)- Tayyared 

Mis Johneson buraya gelınlf ve 

f efkylade merasimle kağılao· 
mııtır. Sokaklrı , parkları, ve 

evlerin damlarını dolduran buyiik 
bir halk kütlesi mis Johıon'u ıu
rette alkıtlamıttır. Bu tezahürat• 
gemiler de düdüklerini çalınak 
ıu.ıettle ittirak etmiılerdlr. 

en Büyük ıihhat memurune bil- J I f k ti d fi k t 

l enera re a a n e ıe r on 
dirmeferi mecbu:iyetine dair Bir d Ch b j ı M · 1 
fıkra ilavesi hakkında ki k11nun e am run ve enera UJeo 

1
• h - k k b 1 d 1 .

1 

bulunduğu halde ıaat 11-45te harici- 1 

Tayyare karargahında hük6-
met tarafından terUP edilen 111e
raaımde 75 bin kiti hazır bulun· 
muttur. Mlı Kokneıon karna 
yuvası hlin alan yoladan oto1110-
bllle geçerek hükumet konagın• 
gitmittir. Orada hükumetin 111ii· 
safiri olaçaktır. ayi aaı muza er~ ve a u e i - ye vekaletinde Tevfik Rüıtü Bey 

mittir. ve 12 de Milli müdafaa Vekili 
Etibba odaları lntihabatına ec-

Abdulhalik Bey zf ya ret etmlıtlr. 
zacıların mecburi lttirakları ve bu Milli müdafaa vekaletlndb bir 
odalarda temıillerlne dair kanun 
kabul edilmiıtfr · Umumi • mah
kemeler ve karar hakimleri ve 
Müıtantiklerle umumi ve hu
ıuıi kaza ıalahlyetlni haiz m 11-
kamlar arasındaki ihtilifın halli 
hakkındaki kanun li.ytbaıı müzake

re ve kabul edilmitUr. Buna na· 
zaran umumi mahkemeler karar 
hakimleri ve mü1.tant1klerle lda-

askeri müfreze tarafından ıelim
lanmıı ve muzika Fransız milli 
marıını çalmıttır. 

40 ceset bulundu 
Bogota. 3 (A.A.). - Mağda· 

lena nehrinde Senerrife yakl" 
nanda Goenaga vapurunun bat" 
maaına sebebiyei vermiı olall 
yangının zuhuruna balı olan ın

filikten ıonra kaptanın naıı da· 
hil olduğu halde 40 ceıet bulun· 
muıtur. 35 kiti tahlis edilmlııede : 

j bunlardan birçoğu yanıklardan 

I mustarip bulunmaktadır. 

Ren sükfın içinde tahliye 
f olunuyor 
j Mayence, 4 (A.A) - Ceneral 

Guillaumat Jeoroal gazeteıl mu
habirlerinden birine vaki olan 

re heyetleri ve ıair kaza ıalihi
yetini haiz makamlar arasında 
vazife ve salahiyet ıebebile hi
diı olacak ihtilafların halli temyiz 
mahkemeıl ceza . heyeti umumt
yeıine aittir. Bu lbttlAfların hal
linde ceza muhakemeleri usulü 

Jeneral bundan ıonra müıir 
Fevzi patayı ziyaret eylemlıtir. 

Saat 13 te Mflli müdafaa vekilı 
Abdülhalik bey tarafından jene
ral ıeref ine Ankara palasta bir 
öğle ziyafeti verilmiıtr. Ziyafette 
Tevfik Rüıtü bey ve milli mfida
faa ve hariciye vekaletleri ve 
Fransız sefareti erkanı, fırka 

ve rlyaıeticümhur katibi umu
mtlerl hazır bulunmuılardır. 

· beyanatinda Ren aı·azialnln üçün-
imza: ettİ)er cD mıntakaıının tahllyeine tabii 

Atina 3 (A. A.) Yunan Ma- 1 ıerait dahilnde, ıükün ve neza-
kanunun hükümleri cari olur. tı t h d · · ( ket havası içinde devam edlldi-

aJındığı İçin telgrafla meclise müracaat . Meclis yarın toplanacaktır. ~:.~i .. t~:.re mua e eaı ımza e- gini aöylamittir. 

lngilizlerde zeplin· Hintte yangınlar Şehrin sukutu ediliyor 
Şeker Jatlhaalatından muamele 

vergili alınmamaaı hakkında ik
tisat encümenince verilen karar 
mecliste kabul ve tasvip edll
mlıtlr. Bu karar ticaret odasına 
da bildtrilmiıttr. Bu yeni kanun 
mucibince safi ıekerle muamele 
vergisinden muaftır. Şekerli ma
mulata gelince bunların makine 

vaııtaılle imal edilenlerinden !'Üz
de 6 muamele vergisi alınacaktır. 
Şekeri makine ile imal etmekte 
olan ve bunun için teıiıat yapma~ 

olan ıeker mamulatı tacirleri 
bunun kendilerine karıı bir ıa
dir olduğunu söyliyerek ticaret 
odasına müracaat etmlılerdtr. 

Urla! 
Birinci ıahif eden devan 

istintak hakimliği Urla-
da unculukla iıtigal eden ve 
adliye dairesinden aıağıya atıla
rak intihar eden Ferhat efendi
nin maiazaaında mevcut defter
lerin celbine lüzum görmüt ve 
defterlerin celbi için Urla mnddeı 
umumiltfine yazılmııtır. Bu 
defterler ve evrak araıında 1000 
lira rüf vet meı' eleıinl alakadar 
eden mühim bir mektup bulun
duğu zannedilmektedir. 

Şimdiye kadar Yapılan tahki
katta Ferhat efendinin meçhul 
bazı ıahular tarafından tehdit 
edtldiit anlaıılmıf tır · 

Cumartesi 

Dün ticaret odaıı bir içtima 
aktederek bu hususta ıeker tüc
carlarını dinlemit ve bir telgraf 
la meclise bir müracaatta bu
lunmağa karar vermlttir. 

Dün ıeker fiatlarıoda yeni 
bir tahavvül meıhut c.lmamııtır. 
Banunla beraber dün geç vakit 
gümrükten ıeker çıkaran bir 
tüccardan depozito ıuretl ile 
muamele vergisi alınmıf, fakat 
bu varidat olarak kaydedilmem
it tir. Bunun gcmrük idaresine 
hiç bir teblig vaki olmamaımdtan 

ve buna dair gümrükte henüz 
meıkük bir vaziyetin devamın
dan ileri geldiği anlaıılmııtır. 

Yenilik 
Defterdar fabrikası her 

gün teka mül ediyor 
Defterdar fabrikasında ıon 

ihtiyaçlara göre tadilat yapıl

maktadır. 

Fabrika dağınık bir halde 
Olduğu için itler ıüç oluyordu. 
onun için döllyeler bir araya 
toplanmııtar. 

Yeni desenler üzerine kumaı 
yapılmaktadır. 

Bazı boı kısımlar vardır 
onlar da yakın bir atide faal 
bir hale gelecektir. 

uçuruyorlar çıkarılıyor bekleniyor! 
Londra, 3 (A.A) Lortlar ka- Delhi, 4 (A.A) - Şehrin en Şanghay 4 (A.A) - "Deml-

maraıında M. Thomıon bir lngi- mühim ticaret merkezi olan kıı- kabrgahlar,, denilen komünlıt-
liz zeplininln Haziran nihayetin- mında bu gece bir yangın çık- terin milliyetçi hükümet kuvvet-
de Kaııada'ya gideceiini ve bu mııtır. Hint milli bankası bina- lerini maglup ettiği haber verl-
ıeyahatın Eylülde Hiııdlıtana ıi ile buna. bititik olan bir kaç liyor. Komünistlerin Changıha 
kadar temdit edileceğini ve o mağaza ve dükin yanmıthr. Za- ıehrine anbean girmelerine intl-
tarlhe kadar uçuı tecrübeleri rar ve ha .. ar yekunu yüz bin zar olunuyor. Ecnebilerin ıehlr-
ikmal edileceiinden o zaman lngiliz lirasından fazla tahmin den dııarı çıkarılması için ha-
hükumetin zeplinler hakkındaki olunmaktadır. Yangının sebebi zarlıklar yapılmaktadır. 
ııaüıtakbel ~iyaıetine dair izahat henüz öğrenilememitllr. B. =,;e• ~ 
uaaının mümkün olacağın• be- Baş vekil meşgul oluor ... ır ..... aY_V .. an 
yan. etmiıtir. Londra, ( A . A) - M. Mac i Oglunun gozler1111 oynıak 
Suıkast olduö-u anlaşıldı Donald dominyonlar nezaretini ı· isteyen baba 

Montereau: 4 (A.A) Müddei- l M. Thomaı'a tevdi etmtıtlr. Mac Seydiköyünde feci bir hadise 
umumilik tarafından resmen ta- Donald itılzlik meıeleıile:bızzat I olmuı ve Halil lbrahlm efendi 
yln edilf'n üç ehli htbre Konte- meıgul olmak niyetinde oldugunu namında bir zat henüz 8 yaıın· 
tereau' daki ıimendifer kazasının bildırmlıtir · , · daki çocuğunu biçakla baıından 
demir yolunda kasten yapılan erilec= ve iki gözünün üzerinden alır 
tahribattan ileri geldlfloe dair Kadriye H. ıurette yaralamııtır. Hadiseden 
rapor vermtılerdlr. bir müddet ıonra yetlıen komıu-

f ngiJte rede de işsizlik mes' elesi lar bu zavallı çocuiu babasının 
ellerinden kurtararak otomobille 

artıyor 
"' 

Londra, sE(A.A.). - 25 Ma-
yııta ıtslzlerin miktarı bir milyon 
770 bin yüze baliğ olmakta idi, 
yani bir hafta evveline nazaran 

106•0 ve geçen senenin aynı dev
resine nazaran 637 bin 819 bin 
fazla lak vardır. 

BeJçikada hediye kabul 
edilince ne olur? 

Bürükıel 3 (A. A.) Ecnebi 
bir takım teıkilattan vuku bulan 
hediyeleri kabul ettiğinden dola
yı maliye erkanından birlılnln 
tevkif edil mit olduğunu ıazete

ler yazıyor. Bu hu•uıta hakikat 
icra edilecektir. 

••• 
Zehra hanımın ifadesi et
rafında malumat istendi 

lıtanbul adliye baımüf etttıli
iinden müdeei umumilife gelen 
btr tabı lratta Kadriye hanımın 
tahkikab eanaaında lıtanbulda 
Beykozda Paıabahçede mukim 
bahriye kaymakamı fımall Hakkı 
be11ıı zevcesi Zebra hanım müı
tant1kltkçe if adeılnin alınıp alın
madıfı lıorulmuıtur. 

Mtıddei umumilik Kadriye 
hanı11ıın doıyaıını tetkik etmlt 
ve Zebra hanımın lfadeılnln bir 
ıuretlnl lıtanbula Adliye baı
müfetttıllitne 16nderml1tlr 

.. Hamet., 

memleket baataneılne nakletmtı
lerdlr. 

Zavallı çocuk hadise etrafında 
ıunları söylemektedir: 

- Babam her zaman beni fe
na döver. Sabahleyin erkendeo 
kıra çıktım. Babam kızdı Beni 
döverek eTe ıetirdl bu hale koy
du. 

Bir beraat 
J( aptan Hafız İbrahim efeodi 

tarafından Alemdarzade" bir•· 
derler aleyhine ikame ve Oçanc:O 
ceza mahkemeılnde rü'yet edi· 

aten da V&DID mUU'. &iJeyhlmfD br 
raati ile netlcelendlıt haber a· 
lınmııtır • 
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5 Haziran YARIN 

Bugünden Yarına G - •• Sahife~ 3 

ş~aklıdır! tin un Haberleri 1 ~~~ ..... 
Köprü pa=. kalktı. Köprü ._ .. .,. ,. ___ .... .......................... ----··-- .... -----·· .... ,..... .. ~' 4J0 mu? 9J0 mu? 

G~ınurları sırra kadem bastı . Bekçiler l Şehremini Taksim de Meğer aıt:-fiatı "410n kuruı-
ozlerimiz, biçimsiz bir manzara taymııta biz farkında değilmitiz. 

&örmekten kurtuldular, l\len1ur gibi maaş olacak Cemiyet• --»ııo<-<---
Köprünün ıekli ıemaıl; dü- gündüz de eezecekler 1 Talimhane duvarları 

:ı.eldı, mübareğin timdi, öyle k b } d• · d yıkılmak İsteni)'Or cakalı cakalı bir duruıu var ki.. Hangi mahallelerde, ne a e e 1ye e -

Şterlin He altın, Türk ptya
aaıını kasıp kavururken bazı 
yerler varmıı ki altın kıymetini 
en asgari bir hadde kadar indt
rebilmitlermit .. 

dar bekçi olduğu teıbit edilmlı- AJ T akıim meydanının ikmali 
b Köprü para

11 
kalktı. Fakat tir Badeına bekçiler de tıpkı maıı inşaat grupu bir iki eüne kadar bitiyor. Yapı-

~ lıte de, her itimizde olduğu memurlar gibi maat alacaklar· hakkında izahat verdi lan bahçenin etrafına ağaç dıkı-
R i yalnız, tekle, cilaya, caka- dır. Cemiyeti belediye dünkü içti- lecektir. 

Hatta, hükUınetin siltemattk 
bir meıai ıarfederek uzun zaman
da eriıeblleceğini tahmin eltili 
derecenin de üıtünde bir muvaf
fakıyet elde etmitler • 

t~ ehemmiyet vermiı olduk. Eı- Bunun için her evden topla· mada ıehrimizde inıaat itlerine Eııkl talimhane tarafındaki 

bl 
en, ıehrimiz ahaliıini n yalnız ·d · h ı ı t ı· l A d 1 k d d r k k d nan para ı areı uıuı ye ere ve- a ıp o an iman grubuna dair uvar arın çir in ur uğu naza-

.. h ~ımı öprü en geçiyor ve .. _nu iki - k k rilecek bekçilerde oradan ala- müzakeratta bulunmu•tur. Mu- rı itibara alınarak yıkılmaaına 
k uç uruıla ya ayı ır 
y Urtarıyordu. Şimdi her tramva- cak lardır Sonra bekçiler, gece hiddin bey bu huıuıta izahat ver- karar verllmittlr. 

Evet hükümet en genit bir 
tahmin ile bir zamanlar türk 
paraaına beıte bir bir nispet 
teminini bir gaye addetmiıken 
bazı mali müesaeıeler altını pek 
ala u 410 " kuruıtan alabili
yorlarmıı. 

1 

'ı binen, tren ve vapurla gidip olduğu libl gündüzleri de öğleden mittir ve demiıtir ki : Emanet emlik tlrkellne bu 
~ •n fazladan para veriyor. Ve ıonra mahallelerinde dolatacak- - Emanetin yeni birçok te- kararı blldirmiftir. Şirket yıkıl-

~ 
1 
•erimiz beı altı kuruıla itin }ardır. Artık sakalık filan etmi- tebbüıleri vardır. Bunlar Bedii ! maaına müsaade etmezııe tamiri 

~ilden ancak ııyrılabiliyoruz. yeceklerdfr. Sıhhi ve İktisadi noksanlar olup 1 cihetine gidilecektir. 

ı anı: "Ettin bir hayır ..... " der- Polı•ste butçemizde tamamlamaya imkan 1 
er ..• Tamam et bari de ağzımı- ,· Adlırve Je.· 

izah edelim: 

~ Verdiğin lokmayı burnumuz- - • - olamayan ıeylerdlr. "J a' Ecnebi müe11eıelerde muı 
an getirme ey Şehremaneti!!! Kunduracı şekerciyi Bu müesseıatı vücuda getire- lr.;!l-.!m35l!ll~~~ .. ~-.:; altın vahidi kıyasi üzerinden te-

bilmak içfn yalnız arsalarını te- 3000 L• ' diye edilir. Bunun manaıı ıudur. 
b Köprü para11 kalktı .. Fakat vurdu min ettik. ıra. Filin müeueıede til&.n me-
ııh itte ıoför eınafı yanacak ga- Galatada aıap camiıiode ye- Evveli ıebze ve meyvanin me- K murun maaı oorma11, faraza on 
b a?. Evvelce bu eıoaftao yedi menlci Adil ile Şevki Adil dün deni bir hale ıfrağı llzımdır. olu sakat kalan zavallı 1 altındadır. Buna nazaran müeı-

uçuk lira belediye resmi alın- birbı"rl ·ı k d F hh d ınavtınacı dc'lVc'l edı'\·or.· ıesenin bu maa•ı ya altın olarak d x. erı e ta a e erken arala- en ve ıı atın lılzum göster iği • · ır lgı halde timdi onbir lira alına- d k G 1 d " yahut ta altın rayici üzerinden cakmıı •• Ey köprü parası. Böyle ~ın a avga çıkmıı, Şevki kun bir hamam yoktur. Tiyatro bina- eçen er e limanımıza gelen Türk kaatı olarak vermeıl icap 
kalkacağına kalkamaz olaydın ! uracı bıçağıle Adili yaralamıf sına da muhtacız. Luyit Tlryeıtino vapurundan yük eder. Bilfarz, on altın alan me-

Şoförlerln ellerini havaya ve yakalanmııtır. Bunları yapmağa razı olan çıkarmakta iken vinçten halat murun maaıını, kaat olarak, 
k~Idırıp böyle bajfırmağa yerden Biri birleriııi yaraladılar bir Alman grubunun projelerini koparak mavuoacı Haıao efen- rayiç üzerinden tediye etmek 
~oğe kadar hakları yok mudur? nazarı taıviblnlze arzediyorum. dinin koluna çarpmıı, ıağ kolu denıek, bu memura hiç olmazııa 
'.& f "T Galatada sakin deniz amele· ( 9 ) l d k Y ene eğer ıoför eına ı : akıi Bu izahattan sonra Rifat B. ile parmakları ııakat kalmasına l5 Ira vermek eme tir. a-
Ücrelinin ilk açılııta 40 kurut sinden Zaro ile Hasan] arasında demfttir ki : sebep olmuıtur. hut tediye bu ıekilde olmak icap 
olınaıını "isterse haklı çıkmaz mı kumar oynarlarken kavga çıkmıı Mukavelenin tki cepheıi var- Mavunacı Haıan ef. İtalya (eder. Çünkü altın llamaıallah 
d 

Buna da: "Elhak, haklı çıkar" biribirlerini yaralamıtlardır. d l tik 
95

0) de demir atagelmittir. ır . ı raz ve ı·n tt M k kumpanyası aleyhı"ne ikincı· ceza E erf:ı. biz.. rl.. · ıaa ır. u a- ğer altın daha ziyade yük-
ran1vavda hırsız.Jık velede Uyatroy k d h l mahkemeıinde açtıg"'ı davada seli bit b Eıaıen otomobil bizde henüz J a ıu a ar, a e rse ta l memur efendfnin-harcı ilem bir neıne haline gel- Tüccar lıak efendi, Emin ıukadar demek li.zımdır. :ıooo lira tazminat dava11na de- de bu nlıbette fazla kiat almaaı 

llıemiıtır. Hele ~u buhranda tak- önünde• tramvaya binmlt cebin- Muhittin B. cevap verdi : vam edilmif, kazaoın halatın muhakkak ıureıte li.zımgellr •. 
•iye binenlerin ekıerlıi hali vak- den 20 lira11 çalınmııtır. - Münakasaya arzedece- iıozuk ve çürüklüğünden ileri Halbuki bu it hiçte bu tan-tı yerinde olanlardır. Yani: de- Yakalan(fl iiz. İnıaahn ıimdiden ne te· geldiği anlatılmak üzre iki ta- da yapılmamaktadır. Maaı nor-ın k . kl b b d k ld h d lb ması on altın olan memurlara 

e laterım , ugün iz e oto- i e olacağını keıtirmek müm- l in ce ine karar verilmlttir. llıoblle binenlerin, binmek ikti- Dün Beılktaıta kunduracı Ali kün değildir, mamafi 5 milyon altın mikya11 üierlnden tediyat darında olanların çoğu, ilk açılıı efendinin dükkanına Şefik iımio-
1 

Hileli iflas muhakemesi yapan müe11eıelerde verilen pa-
lçio kırk kuruı verebilirler ve de biri girmiı, çaket ve saire irat tahmin ediyoruz. Eminönünde zahireci Şeker ra n.U" türk kaatından ibarettir. ~ertrlerse kıyamet kopmaz... nıaat itinde beni teıci eden Çünkü bu müesaeıeler garip bir 

çalarken yakalanmııtır. haldir. 
1 

oğlu ile yedi refiki hakkmda iı- inat ve uırar ile altın niıbetini 
Eğer, ıehrimlz nüfuıunun ek- Yangın çıkıyordu! Bu müe11eaat için ıoo,000 nat olunan ıahte iflas ve sahte- "410. kuruıta tutmuılar, kımıl· 

j,"rlyellni teıkil eden fukarayı Dün aaal 12-~0 de Beylerbeyi lira vereceflz buna mukabil • ı o. ki.rlık davaaına ağır ceza mah- datmamaktadırlar bile ••. 
alkın ucuzça seyahat etmesini caddeainde hallaç Adil efendinin sene sonra elimizde 5-6 milyon- kemeılnde devam olunmut, iki Halbuki, aynı müeıseıelerfn 

düıünüyorsak, Tramvay, Vapur, dükkanında çırak Dimitrinln luk mal kalacaktır. bankadan taksitle alınan çekler büyük rütbeli memurlarına ma-

li ren ücretlerini, bilhassa bura- kazaen attığı klpritten pamuklar Rifat B. yapılacak tiyatroya hakkında malumat alınmak üze- aılar kambiyo üzerinden tevzi arın iki nçi ve üçzncü mevkileri- M edilmektedir· ııın ilcretlerlnl indirelim. Vapur, \utuımuı ıoedc yetııllerek ıöndü- aarif veki.letinlo de iıtirakl re muhakeme hazirana bırakıl- Bunun iki ıebebi vardır. iki 
T rülmüıtür. lazımdır. Dedi. Cumartealtopla- mıttır. ıebebin tktsi de röz aöre göre 

ren, Tramvay kumpanya ve • tlrketlerl kirlarıodan biraz kıaa- Meçhul hırsızlar n•lmak üzere toplanmaye nlha- Rakı sahtekarı hırsızlıktır; aöz aöre göre büldl-
r k h t ild" metin zararınadır: 
a a ali ile olan münasebetle- Dün Akıarayda Laleli tu"r- ye ver ı. Müıkirak İnhisarına ait ban-rlni b d h Adi. t · l · 1 - Memurlara verilen maaı-
• J ıro arı a t e ere açak rakı ların düıküolüiiü 011petınde ha-

l
•r ! Iraz a a inıaflılaıtırsın- beıinin parmaklıkları keıilerek t ıye avın erı d 11 t kli d k k 

eıhaıı meçhul tarafından çalın- ıtanbul ıulh ceza hakimliğine tltelerlne yapıttırmakla maznun zinenln menfaatı da zarara uğ-
mıf, zablta tahkikata b•ıla- Celal, Müddeiumumi muavinlt- Yorginln muhakemeılne u"çu"ncil ramaktadır. 

Köprü parası kalktı. Şimdi ~ xı H ddi b 1 l il h mııtır. •ne ayre o ey er tayin o - ceza mahkemesinde devam olun- 2 - Bu nevi mile11eıelerin 
f ra alkımızın" hergün birkaç de- unmuılardır. yükıek memurları, mükelleffyet-
a binmek mecburiyeti elimeıin- --------- · muı, Yorginln bandrolları taklit d b ı Ha)

1
dar Rı'f t B I l)işci asıstanlaı·ı lerlnin mılhim bir kıamını ketm-

e u undukları vesaiti nakliyeye" a · e gö- ettiği ve kaçak rakı tiıelerlne ya- d k h Yapılan zamları kaldırmaktadır. ·· t ·· · J Maarif vekaletinden aelen bir e ere ' gene azlneyi zarara ruş urn11yor ar ! e pııtırdığı sabit olmuı, hakkında sokmaktadırlar. 
Ekseriya caka olsun deye bl· H d R f B l tamimde diıci asistanlarından iki bir karar verilmek üzere muha- Binaenaleyh ,· 

tıllen otomobı'llerln ı"lk açılıı u-c- ey ar 1 at · e görüımek l ik J et · ı l ıeney ma mıı o an arın keme talik olunmuıtur. 1 - Bu müeueseler maaıları 
d ruı an eıpı e ı m ı- a ro haricine çı arı acaği ve yer- ·· } alt?nın hakiki rayici Qzerlnden reu 40 ku t t ·ı d·t el" üzere hapishaneye gidenler rnü- k d k 1 

lr. Şoför eınafının ve halkın diriyetçe menedilmitlerdir. Mut- l 1 b k . t l Uç ay 1 klar ne zanıa n '.I dl 1 dl 1 h kk 
1 
_er ne at a asıı an a ınacaiı ~ te ye etme f r er. 

a ını korumak zamanı çoktan lak görüımek isteyenlerin müd- O Relmtı, hatta geçmı"ttlr. 
1
1 bildirilmlttir. Bu emir üzerine bet çaylıkların verilmesi tekaüt 2 - Yükıek maaıların (bugüne 

det umumilikten müsaade alına- d (k dildfXi h kk Sarı 11/ural 
1 

dtıcl asistan kadro haricine çı- kanununun tebliğinden sonra ka- ka ar, etme a mu a ak 

--=...,~~~~~=::~~~~~~~!!!!!!!!!;;la;;r;ı ~b~tl;;d;;:ir~l:lm~iı~ll~r~. ~~~~~~~~k~~·~~~~~~~~~~~~~b~i~l ~o~la~b~i~le~c~e~k~ti~r~. ~~~~::::: olan kıaımları) üzerinden hazine 
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(~ 
üze: in e yeıl zümrütler par-

A k ) 
lçmeğe karar verdiğini anlattı. tükürmemek için bir bahane bu-

d b 
• la yan ince uzun parnıaklarile n ara a CT ~ı_r macera Şöyle birf kaç tek yuvarlı- l larak odamafçekilmittim. yayvan bir 1ampanya kadehini 

__ :; .,_ yacak, Ruı ıe aretinden hediye Sular karurmııtı. Elektirik 
edilen (Vohıa) havyarlarından zıyaları kalın perdeleri ay- ' altından tutmuı narin dudakla-

y A Y 11
, .4 i\r k M 1 rını 111rıyordu. On ik• f b k azan : ..tılJ meze yapaca tı : - iıafırlerden dınlatiyordu. Karanlıkta yata-

1 
a rl aaı 

Ceh.ı 
lanırk ctden Hiıar arkasına dö

en 
ıamlar ' artık havaların ak-

ı eyfc x · 
dığını hı e •osumağa baıla-

ı ettik So)'.,·k b rüzgarı eaı d · 11u ir akıam yor u H d 
yumuıak dudak} an anın kırmızı 

Y 
arı hafifçe mo-

rarmıfb• avaıça : 
- Oıüyormuıunuz di 

d l 
ye sor-

um. Omuz arını ıilku. Güzel 
ıözleri akılni iltizam edlyo d p r u. 
ardeınmü omuzlarına verdim. 

Alırken soğukta hararetlenen 
~li elime devdi. Bir saniye bir 
ah;&& mukavemetsiz bir arzunun 
cebrile ince parmaklarını okıar 
&ibi ld 0 um. Anneıi ellerindeki 
lepetlerile evi , d" erine l onen yor-
aun v-IL 1 ,...ueza n tavırlı memurları 

• 

ıeyrediyordu. Dakikalarla ıuıtuk, 
Bir ıeyler söylemekten tevek

ki eder gibi, dakikalarla ıöyle
ıip konuımadık. 

Amca caçlarını taramıı Peı
teden aldığını ıöyledf ği elbise
ler kendisine pek yaramııtı otuz 
•ekiz yatında aıud• bir tüccar 
hali vardı üzerinde apartıman 
kapıaında beni bekliyordu.Safı vr· 
h k 

Ye,.. 
anımın elini ıı tı. 

Kızım naııl11n diye Han-
danın 1 " t" ıaç arını op u onlar mü-
saade alarak çekildiler Sami
ye ile Mehmet ve lokantadan 
celbedilen iki garson _ 1 . 

4Uaıa arı 

tanzim ile meıgul idiler amcam 
kaç aydan beri menıleket rakı-

lıteyen ıampanya ile viıki alır I ğıma uzanmııtım. Kapı vuruldu. 1 olduğu ıöylenen Akil B. le olaun 
dileyen de ihtiyar amcanla mi• Samiye perlıan bir gölge gibi 1 karm ve iki kazıda burada idl-
glbi rakı çeker diyordu. Salona batını uzattı. Beyfendfnin beni 

1 
ler. Suzanla kertmesi Ruhıarın 

yürüdük. Hfümetçiler tertibatı beklediğini söyledi v~ çekildi. bir arada k 

d K 
1 C avrupaya kaçtı ları 

ikmal etmiıler l. Küçük Samiye- ulak verdim ıalondan kah- 1 emal B. Kiizelliğl dtllerdd deı-
nin saçlarına yan tarafı karma kaha sedaları seUyordu. Amcam tan olan k 1 ı çap ın metresi e amca-
karııık olmuıtu. Yüzüne dikkat elinde ıu ile beyazlattırılmıı~bfr mın ıagında oturuyorlardı bu 
dtim, dudakları moımor kesil- büyük bardak rakı olduiu halde ad anıın parmaklarındaki fındık-
mlttl. mecliste hazır bulunanlara t an büyük pırlanta tatlı yüzük-

Beyaz ince boynunda aöze " Hoı eeıldiklerinl " kekeli- l k .. erin ıevkı elektirl lere akıedi· 
çarpan bir bere vardı. yordu. Yaıln efendinin iri ve 

Bir kaç ay evvelki hıra ve kalın dudakları ağzı kulaklllrı- yordu. Bu ana kadar görüp ta-

h bl l iğ 1 hi 
1 

nıyamadıfım bir çok -ebuılar 
tö vet ta o arını renerek ta- nın zaıına ge mit göbeğinin o.u 

hayyül ettim. Bedbaht çocuk ıh- 1ı üzerinden yokarıya kalknu an ellerinde viski kadehlerlle Ramiz 
tımal bir ıaat evvel yorgun düt atlı ve Üzerleri k:llı ellerile y amcanın elindeki rakıyı devlrme-
tüiü için lıtlrahate mühtaç ol- t alkıtlamıya çalıııyordu - - z onul sine intizarda idiler. Y aıln efendi 

d l f 
1 

· eyne b 1 .. 
ufuau ıöy eyen ıe il efendisi- Abidin B. altın çerçiveli gözlü- en gorür görmez k111k ıeıile 

nln kolları araıında bu hale gel- , ğünü burnuna takup yerleıdir- iltifat etti . 
mitti. Amcam' da olıa bu hun-• meye ıavaııyor. uRükzan H . 

( Devamı var ) 
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Sahife 4 

A. CevdetB.I 
-~-- f 

Nezihe Muhittin H.t 
nıma cevap! 

içtihat ıahibi Doktor Aptullah 
Cevdet B. kadınların intihap 
hakki meseleıi için bir makale 
yazmıı, biz bu makaleyi ehem
miyetine binaen iktibas etmittikl 
Nezıhe Muhittin H. bir akıam 
gazeteıinde buna cevap vermiş
ti. Aptullah Cevdet B. ~lctihat 
mecmuaıında hu mesele etrafında 

_ aıağiya iktibas ettiğimiz ıu ce
vabı vermektedir ; 

Evvela Abdullah Djevet ka
dın aleyhdarı asla değildir; ka
dına belki en yüksek derecede 
hürmet eden ve kadını en derin 
ıefkatle sevendir. "Feminist" 
olmamakla, kadın aleyhdarı ol
mak arasında hiç bir benzerlik 
yoktur. Kadın hakkındaki fikir
lerimi, Nezihe Muhittin H. E. 
Kadın birliği reisi olduğu devir
de [ıo Nisan 1925 del birlik 
merkezinde kendilerinin daveti 
üzerine, verdiğim bir konfr~nsta 
ıerh ve izah etmittim. 

Mevzu "ameli ve :fikri ha
yatta yarının Türk kadnıı" idi 

Münakaıaya ve biraf ztelaıa ıebep 
olan ve 1 mayis 1930 tarihli "İç
hatnta çıkmıt bulunan maka
lemde, kendileri tarafından al
kıılanmıt o küçük konferanıta ile-
ri sürlmüı olduğum fikirler 
haricinde bir fikir yoktur. Kadın 
hür olmasan demedim.Hürriyete, 
hürriyet susuzluğu takaddüm et
lidir, dedim Makalenin ıu ıatır
larını aynen aliyor ve Nezihe H. 
efendinin ve okuyucularımızın in
ıafana arzedlyorum: 

Kadınlar ne cebri alayı, ne 
teleskopu, ne telıiz telefonu 
ihtira :etmit de{illerdır; fakat 
bunların cümlesinden daha yük
ıek, daha büyük, daha güzel 
bir eıer ibda ederler; dünyada 
ne yüksek eser onların dizleri 
üzerende vücude gelir: Afif ve 
f azilet11 bir kadın afif ve fa zi
l etil bir erkek: Eğer genç kız 
iyi yetlttirllmit ise kendine be
nziyen evlatlar yetiıtirir; bu eıer 

lıe cihanın enbüyük ıaheıeri olur. 
Kadınlar siyaıi hukuka malik 

olmasın, meb'uı intihap reyi ver
meıln ve intihap olunmaıın de
miyorum. Fakat bu hakların ve 
vazifelerin çok fevkında vazife
leri olduğunu bilsinler. Önüne 
geçilmeyen bazı sebeplerle bır 
ana, bir zevce, bir aile relaesi 
olmak ıaadetine nail olmamıt 
kadınlar cinslerine verilen bu 
hakkı istimal etsinler; fekat böy
le bir hakkın kadınlarımıza ve· 
rllmlt bulunma11 kendilerine a
nalığı, zevceligi , aile melikeliğt
nl, ihmal ettirecek ile, o zaman 
katkı bu hak verilmemit olaydı ! 
demek c:aiz olur. 

"Pltrniı aı" mes'elesine ge
lince, ben ortada "ptımif aı" 
görmiyorum. Dünyanın bütün 
medeni memleketlel'inde çokdan 
kaldırılmıt olan tkı dereLeli inti
hap bizde hali mevcut iken ve 
belki de mevcut olmak lazım 

aörilnürken, ortada Pltmlt deiil, 
çil aı bile yok demektir· 

Kanunlar, mahalli ve ırki 
lhtlyacların ve kabiliyetlerin lf a
deal ve tatmini olmalıdır. 

lıvlçreden aynen alınan İcra 
kanununun adliye ltlerinde vu· 
kua getirdlil müıkülat tadıli za
ruri] kılmaktadır. Müntehlp ve 
ınünlehap olmak isleyen hanım
larımızın evveli. çocuklarının 

YARIN 

Ustura ile gırtlak kesen adam ! 
mm 

Erzurumlu katil Hüseyin lzmirde 
nasıl idam edildi ? 

iki cocuk, iki kadın ve bir delikanlıyı katleden , 
vahşi adamın son dakikaları ... 

Menemen'de, iki sene evvel ı Burada toplanan halk; bet mahküm birkaç defa asılmıı ve 
bütün lzmlre dehıet saçan tüyler kitiyi pek vahılyane bir tarzda indirilmiıtir. Bu vaziyeti gören 
ürpeti.:i bir hadile olmuıtu. 1 kıtır kıtır kesen katili görmek halk birbirlerine : 

928 ıeneıi Kanunuevvelinin ! için otomobilin yanına sokulu- - Beı kitinin canına kıymak 
dokuzuncu gecesi namuslu bir yordu.. nasıl ölürmüt, timdi anlatıldı.·· 
aile babası olan ıucu Ömer ef. l Neler yapnııştı Bazıları da : 
ile zevcesi Meryem hanım iki - Y abu adam üç canlı imit 

f 
Mahkum otomobilden indi-

çocuğu ve o gece evlerinde yatan 

1 

rildikten sonra. orada hazır be ! 
mi&afirleri Belkis hanım ustura bulunan müddeiumumi Beyle Diye söyleniyorlardı. 
ile bufazlanarak katledilmitlerdl. mahkeme azaıı beyin bulunduğu Hakikaten Hüseyi:'ı pek güç 

Cinayet son derece vahtiyane yere götürülmüı ve burada zabıt ölmüt ve tahminen onilç dakika 
yapılmıttı. Tahkikat neticeıinde katibi tarafından ilam okunmur kadar ipte aıılı kaldığı halde bir 
bu cinayetin faili meydana çı- türlü can verememittir. tur. 
karıldı. K Nihayet halk araıında bulunan 

O Erzurumda doğmuı, insan üf rediyor onıekiz yaılarında pejmürde kı-
kılıklı kuduz bir hayvandı. İlam okunurken Kürt Hüıe- yafetli bir genç gelerek mahkü-

lzmir adliyesi ince eleyip 11k yin; mütemadiyen küfrediyor ve. mü kucaklamıt ve üç defa yuka-
dokuyarak çalııtı, uzun tetkikat- - Beni afetmeyin! rıya aıağıya endirmek ıuretile 
tan ıonra hükmünü verdi. Diye bağrıyordu. canını çıkarmııtır. 

Temyiz tarafından tasdik edt- Bu tıte bittikten ıonra müd- Kürt Hüıeyin, dün de yazdığı-
len bu hükQm bir idam kararı detnmumi beyin emı lle mahkum mız veçhile, Haplsane müdürü 
olmuıtu. İki gün evvel İzmir sehpanın yanına götürülmüıtür. tarafından münferit höcreye ka-
muhabirimiz bir telgrafı bir Artık her ıeyin bitmit olduğunu patılmıı ve idam edileceği kendi· 

,vahıl adamın idam edildiiini anlayan ıerir hapisane müdürüne: ıine söylenmemittir. 
bildirmifti. Bu gün, İzmir gaze- - Müdür oldua, batıma beli. Verilen malumata göre Hüıe-
telerinde idam hükmünün nasıl oldun, Beni ıimdiye kadar al- yin ayrı bir höcreye ne için ka-
infaz edildiğini anlatan tafsilatı dattın. Ne yapayını ki elim aya- patıldığıoı Sırrı Beyden sormuı, 
calibi dikkat bulduk. ğım bağlıdır. mumaileyh te : 

Bakınız bu dehhaı ve vahti 
adam ıon nefesini naııl vermif. 

* * Hükün1 nasıl tebliğ edildi 
Mahkum; gece yarısı müdür 

odasına çaiırıldığını görünce her 
ıeyi anlamıı ve rengi aapaarı 

olmuıtur. 

Müddei umumi Haydar Naki 
Bey mahkuma hitaben : 

- Senin hakkında verilmif 
bir karar vardır. Biz bunu infa
za geldik, bir vaıiyetin veya bir 
diyeceğin varsa ıöyle ! 

Demittir. 
Mahküm; dün geceye kadar 

hakkında verilen karardan ha
berdar olmadığı için, müddeiu· 
muminin . bu sözlnrinden lsonra 
biraz ıaıalamıı ve kekeliyerek 
ıunları söylemiıtir : 

- Efendim, iki gün evvel ih
tilam oldum. Bunun ıçin iki da
kika müıaade edin de yıkana
yım, ondan sonrada ıöyliyecek
lerlmi söylerim. 

Mahkümun maksadının yıka
nmak değil, mümkün oluna fi
rar edebilmek veyahut ta bir 
kaç saat daha fazla yatayabil
mek olduğu düıünülerek kalem 
odasına götürülmüı ve Orada 
hazırlanan beyaz gömlek giydi
rilmiıtir. Müteakiben orada hazır 
bulunan bir hoca tarafından 

dini merasim yapılmııtır. 
Dini merasimin ikmalinden 

sonra mahkUın hapiıane oto
mobiline bindirilerek idam 
ıehpasının bulunduğu hükumet 
önüne getirilmit ve otomobilden 
tndirllmltlir. 

bakımında t"rbiyesinde, yurtla
rının tanzim ve idaresinde yük
ıek bir kemal ve cemal görme
liyim Nezihe Hanın" Efendi de 
bu kanaatte olınahdır. Ve bu 
satırları okuduktan ıonra orta
da içine ru katdığım plımtı aı 
bulunmadığını ve bilakis yentlı
il takdirde 'ıui hazmi mucip o
lacaiından emin olduğum çiğ 
mevzuu bahıolduğunu görecek-
lerdir. Doktor 

ABDULLAH CEVDET 

Diye bağırmıttır. Jandarmalar -· Sende bir tabanca varmıt 
mahkumu kucaklayarak ıandal- o tabancayı verirsen gene eıki 
yanın üstüne çıkarınıtlardır. Kürt koğuıuna aöndereceğtz, taban-
Hüseyin bu sırada orada top- cayı saklama ver. 
lanmıt olan halka: Demiıtir. 

- Arkadatlar hakkınızı helal Kürt Hüseyin; verdiği cevap-
edin! ta kendisinde tabanca olmadığı-

Diye bağırmıı Fakat mah- nı aöylemiı ve haplaane 
kumun bu sözleri: müdürüne bir sigara vermtı 

- Allah belanı versin bet ve bir müddet müdürle konut· 
kitiyi na11l kesti isen timdi can- muıtur. Kürt Hüsezin iıte bu 
ını ver bakalım!. suretle idam kararından dün ge-

Cevabile mukabele görmüttür. ce saat onikiye kadar haberdar 
Kim astı? olmamııtır. 

Fakat gece yarm uykudan 
Katili asma için bir çingene 

kaldırılınca her teyi anlamıt 
aranmıı ise de bulunmamııtır. h ve öceresinden çıkınca diğer 
Hapisane gardiyanlarınclan Em- mahkumlara hitaben: 
rullah efendi iltemlyerek bu iti 

·- Arkadaılar beni aamağa 
Yapmıt ve ilmeği mahkumun 

götürüyorlar, hakkınızı helAl 
boğazına geçirmif ve sandalyeyi edin! 
çekmlttir. 

Olmuyor! .. 
Fakat ilmik makkiimun boy

nunda bulunan ıah damarlarının 
tam üstüne isabet etmediği için 
güçlük çekilmit ve bu ıebepten 

Diye bağırmııtır. 

* * * Maslup Kürt Hüıeyin dün ıa-
bah ıaat ıekiz buçukta hüku
met önünden kaldırılarak me
zarlıga götüriilmüttür. 

F ırıldak.~ _____ ı --.:::çevriliyor? 
Cenup hududumuzda altın ve gümüş 

üzerinde neler yapılıyor? 
Verilen malumata göre öte

denberi cenup vilayetlerinde 

mevkii tedavülde bulunan gümüt 
ve altın paradır. Bu yüzden 
sarraflık not üzerinde fırıldaklar 
çevirmektedir. 

Bütün ahı verit altın ve gü
müı üzerinde yapılır. Bunun 
tahdit edilmemesi de altın ve 

agümüıün Suriyeye akıııaıınınl 
önüne geçmek içindir. 

Buranın para ve emtea plya
ıası Halep plyasaıına çok bailı· 
dır. Buraya teıir yapan Halep 
piyasasıdır. Çünkü Halep en ya-

kın ve müsait bir mahreçtir • Son 
zamanlarda iıitiyoruzki Fransız
ların Halepteki bankaları Surl- ı 
yedekl altın ve gümütli franıa
ya çekiyorlar. 

Bunun yerine Suriye bankanot 

Ve mecidiyelerini ıokuyorlar. Bu 

ınecidiyelrrin gümiit ü çok azdır. 

Bu paralara kartıl:k Suriye
den çektikleri altınları ikiye 

keıerek göıteriyorlar . Bu aünkü 

piyuada türk lirası 31 gümüt 

kuruıa düımüıtür. Halbuki bir 

az evvel 36 kr. tu. Bunun 28 ze 
kadar düıeceği de tahmin edi
liyor. 

Vakıa bunda birazda altın ve 
aihnüıün mübayaat dolayillle 

etrafa dağılması da ıebep olarak 
göıterllebilir. 

Bu günlerde yağ ve yün üze· 
rinde fazla miktarda it yapılıyor. 
Baıhca mahreçte Haleptir'Yağın 
batmanı -6 okkaıı-(10) mecidiye 

(660 - 670) kr. tur. Kirli yüıııiin 
batmanı( 6 )mecidiye ( 4 00) kr. tur. 

5 Haziran -

Abone karneleri hakkında 
şikavet 

Dün matbaa~ıza müracaat 
eden Haliçte ıakin karilerimlı-
den bazıları, Haliç tirkettnin pe~ 
yanlıt bir muameleıinden ıfkaye 
etmitlerdir. 

Şirket haziranın iptidasından 
itibaren ~üt ter ileri yedinde bu
lunan arap harflerlle matbu abo
ne karnelerini degiftirmeğe bar 
lamıı ve fakat bu karnelerden 
üzerindeki kağıt kapağın kopmut 
olanlarını tebdilden imtina edtl
miıtir. 

Bize bu karnelerden bir kaçını 
irae ettiler, her birinde ıekiz on 
bilet vardı. Uzerindeki kağıt ka
pağın kopmuı olmaıından dolayı 
ıirketin bu biletleri tebdil etme· 
meıinde biz bir mantık göre
medik. 

Şirket evvelce bedelini alsııt 
oldugu cihetle kendiıine hiç bir 
zararı olmayacağı muhakkak bu-
lunan bu biletleri tebdil etme· 
mek suretlle mütterilerinden yüz• 
lerceıini izrar etmif olacak .,e 
onlardan evvelce almıı oldugıl 
ücreti tekrar almak auretile .,e 
fakat bunun dogru olmadıgın• 
bilerek kar edecektir. 

Zannederiz ki Şirket müdirİ 
bey bu haksızlığı kabul elmeZı 
ve bu tikayete ıebep olanlara 
lazım gelen talimatı verir. - - ----.,..--
Tuhaf bir intihar 
İzn1irde bir nıusevi ken-
dini asn1ak isten1iş, fakat 

Namazgahta Türkler çartısın· 
da gülünç bir intihar vak'a•• 
olmuıtur. Bu çarııda ( 61 ) numa
ralı Y ahudthanede oturan onsekiz 
yatlarında Şemoil iıminde bir 
musevi, fakirliği yüzünden inti-
har etmek iltemif, fakat kurta
rılmııtır. 

İntihar vak'asının ıebebi, Şe
moilin fakir olmasıdır. Dün Mu
ıevilerin gül bayramı idi. Siiılü 
ve yeni elbiıeler giyen Musevi
lerden bazılarını gören Şemoil, 
kendiıinin yeni elbisesi olmadı
ğmı dütünmüt, aksi gibi Roza 
isminde birde nitanhn olduğun
dan çok mütee11ir bir halde 
intihara karar ~ermlıtir. Yahu
dihanenin apteıhaneslne gitmif 
ve tedarik ettiği bir ipi alarak 
dir~ğe bağlayarak kendini as-
mıttır. 

Fakat asmak ıuretile intihar 
etmekte bir hüner olacak ki Şe-
moil muallakta sallanırken bir 
türlü ölmiyor iki tarafa yalpa 
vuruyoı· ve feryat ediyormı:ıt. 
Bir taraftan da aııldığı ipi ya
ka}amıı, kendisini yukarı çeki
kiyormuı. 

Nitanlı11 Şemoilin tee11ürünii 
izale için kendisine bir kat yeni 
elbise almıı vo öğleden ıonra 
ikili Kartıyakaya kadar bir ge
zinti tertip etmiılerdir. 

~ . -
1 "Y ARIN,,IN T AKVIMI 

Haziran 
Senet PERŞEMBE Senei 

Reımiye 5 Hicriye 
1930 13!!_... 

Namaz vakıtları 
Alafranga 

•. d. 
Güneı 4,30 
Öyle 12,12 
ikindi J 6, 12 
Akıam 19,36 
Yatsı 21,36 
tmıi.k 2, 12 

Muharrem 

7 

Alaturka 
•. d • 

Güneı 8,53 
Öyle 4,36 
ikindi 8,a6 
Akıam ı2,oo 
Yattı 2,00 

İmıak 6,3~ 

Ruzı Hızır 

aı 

' b.;......;;...~~-
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5 Haziran 

Neker bilhassa istikraz aktinde ma
hirdi. Ve tabii her istikrazdan bir ars· 
lan payı da kendine ayırıyordu ! 

YARIN 

------------ --- ... 
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Sahife 5 

1 - 6 -
. hınmiı kıral askerleri sökün 

kttl. Bunların peıinden yüksek 
alpaklı muhafız kıtaatı da 

~elirdi. Kılıçların parıltısı. Yay
ı11a ateı .. Çığlıklar .. 
Kıral askeri aç ve iııizleri cıhz 

bir ormana girmlı bir yaban do
~uıu ıürüıü gibi kırıp geçiriyor-

ihtiyarlar kurşunlanıyordu! Erkekler ! 
süngüleniyor, barsakları deşilmiş ka

dınlar taşlarda sürükleniyordu ! 

kralın halk mümessillerine 
karıı gayet soğuk davrandığı 

görüldü. Son zamanlarda Marf 
Antuanettin ve onun aıığı ol-
duğu kuvvetle iddia edilen 
kont d'Artoi'nıo fen a halde 
tesiri ahana düıen on altıncı 
Lui, Eta Jeneroyu topladıiına 
piıman olmuıtur. Kont d'Artoiı 
yakıııklı bir delikanlıydı. Dal
ma gentı el kol hareketleri 
yaparak cakalı cakalı konuıur 

u. lıte yüzündeki cam kırıkla
rırıdan aızan kanlarını magaza
dan kopardığı sucuğa damla
tarak aç çocuğunu doyurmağa 
Çahıan ananın baıı bir kılıç 
~arbeılle ' yuvarlandı. Batı ke
aalrntı bir ananın kucağından 
Yere düıen çocuk ılıman bir 
kadananın nalları altında çiğ-
nen dl. Sucuk parçasına doya
llladan gitti yavrucak. 

lıte ihtiyarlar kurıunlanıyor, 
erkekler süngüleniyor ve kadın- I 
lar deıllmit banaklarile tatlarda I 
•üriikleniyor .. 

1789 senesi nisanında Revel
lon magazasını yağma eden 
itıizler hükOmet tarafından bu 
•uretle ~enkil edildi. Bir taraftan 1 
bu hadise dillerde do1aıırken, 
diler taraftan Eta Jenero inti
habatına büyük bir faaliyetle 

_,--------~-~ 

Kıralın askerleri cılız dallı bir ormana 
kuduz bir yaban domuzu sürüsü gibi 

kılıçtan geçiriyordu. 
heykeli halk tarafından sokak- 1 
larda gezdirilen fakat tam 
manaaıla inkilap baılar baıla
maz ortadan ıiliniveren Nec
ker 1739 senesinde doğmuıtu. 
17 62 senesine kadar küçük 
bir bankerdi. Fakat o ıene 
zarfında Fransa ile İngiltere 
arasında yapıfan sulh mua
hedesinin esrarına vakıf ola
rak gayet ucuz bir fiatla piya
sadaki lngillz ı. ıymetlerini top
lamıı ve bir müddet sofra bu 
kıymetler fevkalade yükselince 
darhal satarak servetini yapmıı-

J 
h .Buna benzer daha bir çok 

ac 
t 

dalmış 
kadınları 

1 her iti kılıcının kuvvetile hal
i ledeceğini söylerdi. Halkın en 
\ büyük düımanlarından biriydi. 
1 (Devamı var) 
1 .... 
1 Dikkat! 

..~;::;- i ~ 

Dünkü nushamlzda "IHTlLALl 
KEBİR,,tefrikamızın bazı kısım
ları musahhih hataları ve tertip 

1 • 

yanlıılarile anlaıılmaz bir hale 
gelmiılir. Bu kısımları düzelt
meğe lüzum gördük.Okoyanlar 
bizi affetsinler. 

1 Tefrika numara 5 . Birinci 
· 1 sütun,birinci satırdan itibaren: 

1 "Kıralın "Eta jenero,, denilen 
devam olunuyordu. Kralın na-

dalaverelerle günden güne ıer- Halkan ve a11Jzadelerle papasların mümeuilleri böyle tonlanmı•lardı. 
ıırlarından Necker, mecliste ,. ır 

meclisi toplamaya karar vermesi,, 
1 "üçüncü tabrka,, yı,yani: Burju 

b velini arttırmıı ve sonrasına 
.. üçüncü tabaka,, yani urjuva zamanının bir çok ileri müte- . ginlerfn itimadını . kazanan derebeylfğfn ıon faıasına biraz 
itçi ve köylü murahhaslarının Necker böyle b;r herifti. hayretle bakıyordu .. 

fekkir ve filzoflarını davet 
difer imtiyazlı iki tabaka yani 1789 ıeneai nisan ayının 1196 me'bustan r- 98 , üru". 

hh 1 ederek müterakki bir adam .., • T 
rilhban ve asılzade mura asa· nihayetinde Franıanın dört ta- ncü tabakanın, yani; imtiyaz-
rı mecmuuna müsavi olacağını ıöhretl kazanmııtı. f d n len b' l r VE ı b ra ın a ge me uı a - sız arın, urjuva, i•çi ve köy-

d B ti Et Necker bilhaua istikraz 1 i ' ( ) 1 1' Va etmiıti . u sure e a RSA LLES de Venay top an~ lülerin müme11iliydiler. Bu 
J il i d ·ı akdinde mahirdi .ı 777 de 24 mil- : b ı d ı A ) d I enero mec s n e aıı ve pa- mağa aı a ı ar. ıı za e erin suretle üçüncü tabaka diğer 
P hh 1 Uu De Yon, 1778 de •8 milyon, 1779 p 1 hh 1 aı mura as arı mecm ve apaı arın mura aı arı iki imtiyazlı tabakanın, yani : 
lllıktarda oluna, imllyazsızla- da 69 milyon ve iliahir istik- baıları yukarıda, mağrur ve 

1 d b 1 t T bil asılzade ve papaıların mecmuu 
tın murahhaıları da o mıktar- raz ar a u unmuı u. a büyük bir cakayla ortada tavuı 
da olacaktı. Eıasen Paris tüc- her istikrazda bir taraftan kuıları gibi dolaııyorlardı. mıktarmda temsil edilmiı 
carları tarafından ıevilen na- 1 Necker diğer taraftan onun İl Üçünçü tabakanın, burjuva bulunuyordu. 
zır Neckerln bu vadi onu halk 1 etrafında toplanan zengin Pa- iıçi ve köylülerin meb'usları 3 Mayısta kral on altıncı 
kltleıl içinde de meıhur kıldı. 1 riı burjuvalrı çimleniyorlardı. 1 Versay'ın yaldızlı debdebesi L~i Versay sarayında, üçüncü 

ihtilali kebir arefeıinde bir I lıte karalın nazırı olduğu ı içinde, zamanını geçirmit ve tabakanın müme11fllerir.i ka-

ı va ; esnaf, iıçi ve köylülerden 

1 mürekkep olan İMTIY AZSIZ 
aınıfları büyük bir heyecana dn-
ıürdü ...•. ,, 

Birinci sütun, on ikinci satır: 
"Halbuki imtiyazsızlar, bu ite 

büyük bir alakayla sarıldılar.,, 
Dördüncü sütun, birinci 

satırdan itibaren : 

1789 senesi nisan ayında, 

itıizllkten kırılan Pariıll ame

leler, " Reveillon ,, ismindeki 

büyük bir mafazaya hücum 
ederek yağmaya baılamıılar-

www -- : .. 
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Beıiktaıta Şenlik dede ma- İstanbul ( 7 ) yedinci icra \ 'fayyare cemiyet un1un1i \ ,.------------------3-·--~ 
hanesinde 11 numarala hanede dairesinden: nıerkezi reisliğinden: Defterdarlık 1·ıanı •akın iken ikametgahı meçhul lstanbulda gedik paıada ça- Sunada yapılacak Cemiyet 
klllan ziraat bankaıı mülhakat darcı Ahmet çelebi mahallesinde ve sinema bina11 inıaıı kapalı 
'fubesi veznedarı Sabri efendi 1 k ğ d 19 N l h asma ı so a ın a 0 • u a- zarfla ve 5 haziran tarihinden 
Zevcesi Fatma H. nede mukim iken .... Amerikada itibaren on bet gün müddetle 
İstanbul dördüncü icra Nevyork ıehrinde mukim olup münakasaya konulmuıtur. Talip 
Dairesinden: elyevm mahalli ikameti meçhul olanların ıeraiti anlamak ve 

bulunan Kirkor efendinin ma- planlarla ıartnameyl almak üzre 
Ziraat bankasından 253S se- dam Saraya mahkemei aıliye 1 o Hazıran tarihine kadar An· 

bet numarasiyle borç aldığınız ıktnci hukuk dairesinin 13 Eylul karada Cemiyetin Umumi mer 
lnebaltie mukabil eylül 330 tarih 926 tarih ve 92U - 322 numara- kezine müracaat eylemeleri ilan 
•e 2783-75 numarala senetle ta- 1ı ilamlle medyun oldugunuz Bin olunur. 
•arruf olunan Kartalda meıeli küsür Uranın temlni fltifaıı em- __ __;;. _________ _ _ 

ayaz111a caddesinde üç dönüm rinde tıtnzlm ve Hariciye mu-
tarlanın 166 lira 15 kurut için rahhaslığı marifetile tebligi muk-

tezi ihbarnamede ıarih adresi 
Paraya çevrJlmeai talep edildi- olmsdıfından tebligat ifa edile-
ihıden mebleğı mezburu maa f mediği bildirilmiı icra ve iflaı 
h-.b& ve resim tahsil tediyesi kanunu ahklmına tevfikan muk-

•1clc. .. da tebliii muktazl ödeme tezi ödeme emrinin dört ay ıe-
emrılll it 
li ti tal ametaahınızın meçhu- kiz gün müudetle tarafınıza ili- __ 
kye haaabıyle ilanen tebliğine nen tebllgına karar verilmiı ol- Da rtın _ .nebolu postası 

abrar •erUmııur. ilan tarihinden h l d D 
iti are... b duaundan tari i i an an ltiba-

1 
H 

... on e ü f d d • H • 1 A vapuru 5 aziran 1 il D zar ın a ey- ren müddeti mezkftre zarfında a p b 
nln tenıamıııa veya bir kısmına 980 138 hukuk dosya numarasile ' ı erşen e 
veya takip icrası hakkına itira- 1 1 

varsa oao dalrei icraya müracaat a tayanı c·nü akıamı Sirkeci rıhtımından 
zınız ·226 numaralı kabul bir itiraz dermeyan edil- j u . 
doıyaya dermeyan eylemenlz ve mediğl surette hükmü ilamın hareketle (Ereğlı, Z~nguldak, 
doksan gün zarfında deynl tea- b da icra kılınacağı ma Bartın, Cide, lnebolu, llıse Ayan-

k l kd gıya anız • -
viye etmenizi a s ta irde ban- lum olmak üzre ilanı keyfiyet cık ve Gerze) ilkelelerine azimet 
ka nizamnameıi mucibince turu- olunur. ve avdet edecektir. Yük ve yol-
ku kanuniyeye tevenül olunacafı Zayi ı - 6 - 30 pazar günü cu için Sirkecide Yeni handa 
6cleme emri makamına kaim 3104 numaralı ıoför ehliyetimi ( ı) numaralı acantasına müra-
0lmak Gzere ilin olunur. gayıp etttm yenisini alacaaımdan caat. 

eıkiılnin hükmü yoktur. Telefon: İstanbul 3105 •• 

........................................... 
Satılık hisseli köşk ve arazi 

2 Uzun çayır caddeıi , küçük Çamlica, Üsküdar, ı 10 dönOm 
arazisile harap köık ile ayrıca matbahlı 2 odanın 3840 hı11eılnden 
1624 hiHeıi satılıktır. Mezkur hiasenın bedeli def'aten verilmek ıar
tilye tahmim edilen kıymeti 2 664 liradır. 

Satıı muamelesi aleni müzayide ile 7 Haziran 930 Cumrteıi 
g~nüsaat 14,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (H- 161) 

·- ~ ~ - -- - -

1 Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belıoğukluğu, cilt, 

teda vihaneıi 

Cumadan mada her giln 
ıaat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edilfrr 
Adres Ankara CaddeHI N. 48 

Telefon İstanbul 3899 

İstanbul Verem mücadelesi 
cemiyetinden: Cemiyetin naıiri 
efkarı olan " Yaıamak yolu ,, 
mecmuasına abone olup her han
gi bir sebeple gazete almayan 
muhterem azanın veya adresi 
değiıen zevatın mufa11al adreı
lerini zirdeki mahalle lütfen bildir 
meleri ehemmiyetle reca olunur: 

İstaııbul Verem mücadeleıi 
cemiyeti Cağaloğlu. Hilaliahmer 
merkezi dahilinde. 

----= 
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: TIYATRO VE SiNEMA • • • 
·····························= 
MANGASAR teyatroıu yeni Şehir 

Milli daram kumpan 

1 
Mild" ya1a 

A El
ur Rejisör 

ram mas K k 
Bu 

ara aı 
GECE 

Arşın Mal Alan 
Ka vkaı opereti 4 perde 

YARIN GECE 

~~ Otello ~ 
Daram 5 perde 

Yarın pndüz NARLI KAPU 

ŞAFAK tiyatrosunda 

demirhane müdürü 
Facia dıram 5 perde 



Sahife 6 YARIN 6 Haziran 
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E • t S d v emlak mü- ' mnıye an ıgı zayedesi ;::~: .... 
Kat'i karar ilanı 

E~~~rr~~t~TLEN~MuE~t~t :~ 
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TAVİL ZADE VAPURLARI 
M ü.zayıdeMuhammen 
•edeli kıymeti 1 kraz 
Lira lira No. 

.lf er hı maim cins ve nevi' le mevki 
ur. mıi~lemildic 

Borçlwıım 

ismi 

20 13552 Haaköyde Keçecipiri mahallesinde Halli be sokağında 
eski 11 yeni 31 numaralı beı arım aralığı havi elli altı 
arımdan ibaret münhedim hane arsasının tamamı. 

Rafail Efendi 
510 13697 Üıküdar'da Sellmiye mahallesinde Hamam sokağında 

eski 12 yeni 20 numaralı yüz seksan yedi erıın üzerinde 
ahtap iki buçuk katta yedi oda iki sofa bir mutfak bir 
kuyu ve iki yüz altı arıın bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. İsmet ve Fatma Samiye H. lar 

12i 13874 Hasköy'de Sütlüce mahallesinde Tekke sokağında eski 
22 yeni 26 numaralı yüz dört artın arsa üzerindP bod
rum katı kargir diğerleri ahıap olmak üzre iki buçuk 
katta beı oda bir sofa bir taılık bir mutfak bir kuyu ve 
yetmif altı arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı, 

Salih ve Mehmet Efendilerle Zeliha H. 
385 U06' Kandilli'de kapamacı meydanı elyevm İskele caddesinde 

eıkl llı} ve yeni 51, 5 3 numaralı biri yüz altmıı arım 
üzerinde eskice ahıap üç katta altı oda iki sofa bir 
mutfak bl. taılıi diğeri yüz arım üzerinde tamire 
muh~ç ahıap iki katta iki oda bir sofa bir mutfağı 
ve iki yüz kırk arım ' bahçeyi havi harap ve eskice iki 
hanenin tamamı. Salih Ef. Fatma H 

.t7Q 1!870 Unkapanın'da Hlzır bey mahallesinde Tavahçetme so
sokağmda eski 5 mükerrer 'yeni 9 numaralı seksen bet 
arıın üzerinde ahtap üç katta bet oda bir taılık iki 
sofa bir mutfak bir kuyu ve kırk arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Şemsettin Ağa 

185 15301 Üsküdar' da Dürbali mahalle, inde Çıkmaztekke sokağında 
eıki 17 yeni 21 numaralı altmıı arıın üzerflıde~ahıap 
iki büçuk katta iki oda iki sofa bir mutfak ve ıeksen 
arım bahçeyi havi harap bir hanenin tamamı. 

Şaziye ve Fatma Nuriye Hanımlarla Hüseyin Rlza Ef. 
1460 19665 Topkapıda Tekkeci mahalleıtode Topkapı harici soka

ğında eski 11 , 13, 13, 13, 1 3, 13, ve yeni 9, 13, 11 , 
11, 1, 11, 2, 15 numaralı yüz yetmif dört artın arsa 
üzerinde kirglr iki katta beı oda bir sofa bir taılık 
bir mutfak altında iki dükkan ve doksan artın arsa 
üzer!nde ahıap bir~katta ortadan bölünmek suretlle 
iki dükkanı ve altmıı yedi artın arsa üzerinde ahtap 
bir katta bir dükkanı ve yüz elli iki arım kirgir bir 
katta bir ahırı ue üç yüz kırk bir arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Ktryako Ef. 

995 ı9g66 Beyoğlunda Kasımpaıada Tozkoparan mahallesinde 
atik Mezarlık ve cedit Tozkoparan Tepebaşı sokağında 
eski 61 yeni 23 numaralı yüz ıekıen arım arsa üze
rinde kA.rgir bet katta yed! oda iki ıofa bir çamaıırlık 
odun ve kömürlüğü havi bir hanenin on iki hisse iti
barile altı hissesi. Kostantin Ef. 

220 19978 Üsküdarda altunizadP. mahallesinde Nttantatı caddesin
de eski 1, 1 mükerrer ve 3, 3 numaralı iki yüz on 
altı arım arsa üzerinde kô.rgir bir katta üç oda bir 
sofa bir mutfak bir kuyu bir ahır ve bet dönüm bin 
üç yüz seksen dört arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Salih Ef. Nazmiye, Rüveyda namıdiğeri 

Güveyda H. lar 
375 20007 Unkapanın'da Haraççı Kara Mehmet mahallaainde Fe

ner caddesinde Handerunü sokaiında eski 1 ilil 28, 21, 
~3, ~3 mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 39 numaralı üç yüz 
altmı f artın arsa üzerinde kargir üç kattan ibaret üs
tünde yirmi yedi odayı ve altında üç düddanı havi bir 
han. (Mezkur bir numaralı odanın tamamı ve 2 ila 28, 
21, 23, 33 mükerrer numaralı üç dükkanın nısıf hiueleri) 

Mchterem Edip B. 
30ö 2000i Unkapanın'da Haraççı Kua Mehmet bey mahallesinde 

Fener caddesinde eski 31 ve yeni 45 numaralı seksen 
yedi arım arsa üzerinde bir kattan ibaret bir dükkanın 
tamamı ( Mezkfır dükkanın üstünde borçlunun di~er 
senetle nısfına mutuarrıf olduğu han vardır). · 

Muhterem Edip B. 

~~~"'==~~~"":'":'"~~~ 

,l'llZ!llla~ Vapur-Satıhyor ----, 
İstanbul Liman Şirketinden 
Şirketimizin kadro harici kalan 200 tonluk Pinar vapuru 

bulunduğu halde satılık olduğundan talip olanlar Fener ve 
Ayakapı arasında demirli bulunan vapuru gördükten sonra teklif 
tıttikleri fiahn yüzde bet niıbetinde teminat akçesile en son 
verecekleri fiatı Sirkecide Liman hanında Umumi müdiriyete 
kapalı zarf derununda hır teklif ile 14 Haziran 1930 Cumar
tesi günü saat on altıya kadar müracaat etmeleri ilan 

olunur. 

'9rn ~~®ittf • 'fiZMı ..,.. Umumi Müdlriyct , , _, 
l De:'let demir-yolları ilanı J 

Travers hariç olmak üzre 29 kilometrelik yol malzemesinin kapalı 
zarfla münakasası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Deıniryolları idaresinde yapılacaktır. 

İttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve 111uvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 15,HO a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Münakasa tartnameleri (50) lira mukabilinde Ankarada ve Hay-
darpata da idare veznelerinden alınabilir. ,,. . 

Bilecik deposunda kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakaıası 16-6-30 Pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Devlet 
Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ue muvakkat teminatları
nı ayni günde ıaat ı 6 ya kadar münakasa komisyonu katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerinf bir lira mukabilinde idarenin 
Ankara ve Bilecik istasyon müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

Mustafa. Şamlı 
l\IA(iAZASINDAKİ 

TASFİYE 
Bu fırsatı 

dolayısıle zararına ıatllan 
mallardan istifade ediniz. 

kaçırmayınız 
- - ---·- ----- -- -

(.L~O~~NDSRaAra!rah~~~~~yı ~:~~~ •• :~ 
A Mallam Emin ve Şükran hanımlarla Nu- .&. 
T man Beyin tıtirakile 6 Haziran Cuma ğününden itibaren hergün .. 
6. gazinomuzda icray ahenk edecektir, .&_ 

~~ Düble bira 20 envai mezeler 25 kuruı. ~~, 

,., UCUZ SAT AN ÇOK SAT AR., 
lstanbulda: Eminönünc!e Ankarada: Kooperatif karıısında 

KAZl\lİl~Ci .1\Lİ RİZA l\iüessesatı 

-
KADIN MANTOLARI 
TRENÇKOTLAR 
KAŞA PANTALONLAR 
ÇOCUK ELBiSELERİ 

13 
13 

5 
3 

Liradan itibaren 

" " 
" " 
" " 

Ismarlama kostümler 25 liradan itibaren 

Zonguldak vilayetinden: 
Bartın boğazının açılına iti 18-6-930 Çarıamba g~nü pazarlıkla 

ihale edileceğinden taliplerin ° gün Zonguldak vilayet encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur· 

-

191 ~0036 Üıküdar'da Rum Mehmet paıa mahallesmde Uncular 
ıokafında eski 67 ve yeni 78, 75 numarah biri yüz otuz 
iki arım arsa üzerinde ahıap üç buçuk katta altı oda 
bir sofa bir ta ılık bir mutfak ve diğeri seksen sekiz arıın 
arsa üzerinde ahıap iki katta üç oda bir küçük sofa bir 
mu-fak ve üç yüz arım bahçeyi hav! iki hanenin tamami. 

, fstanbul etibba odası riyasetinden: 
Zonguldak civarında 150 , lira. ücreti maktualı bir Dispaııser 

tababettne talip olanların oda ya müracaatları. 

( Mezki\r altı odalı hane eskicedir ). Şerife Hürrem 
ve Şerife Fatma ve Fatma Hazime Hanımlar 

81500 l 0084: Zeyrek'te Kıuapdemirhan mahallesinde Filyoku?unda 
eıki 15 Te yeni 29, 29 - 1 ' numarala yüz elli üç arıın 
atıa üzertude kirelr üç katta sekiz oda biri uf ak iki 
ıof a bir mutfak bir hamam bir antre bir kileri ve üç 
yüz dokıan yedi arım bahçeyi ve nmf masura matle
zizi ve harici ııvası ile dabilande cüz'i noksanları mev-
cut bir hanenin tamamı (odalardan biri •andık odasıdır.) 

Ahmet ağa 
420 20147 Unkapa'nında Hızırbey mahallesinde Mağazal;r so

kaiında eski 1 - 1 mükerret yeni 1, 3 numarala iki 
yüz yll'ml arıın arııa üzerinde yan yana kargfr iki 
ahırın tamamı. Fevziye ve Bedriye Hanımlar 

Yukarıda ~lnı ve nev'ile mevki ve rnüıtemtlatı yazılı emlak 
lıaizalarında ıosterilen bedellerle taliplerl üzerinde olup 11 Haziran 
980 tarihine müıadif Çarıamba günü saat ikiden itibaren 

• 

Emyali metruke müdürlü
ğünden: 

Beyoğlunda GalataıaraY civarında Maksut hanı derunundaki 
mağazada mevcut muhtelif eczayı tıbbiye mahallen bılmüzayede 
furuht olunacağından talip olanların 9-6·930 tarihine müsadif 
pazartesi günü sabah saat l 1 de mahallindeki 1atıı komisyonuna 
ınüracaatları ilan olunur. 

111üzayedeye mübaıe;et olunara; saat on altıda kat'ı kararlarının 
1 çekilmesi mukarrer bulunduğun an talip olanların mezkUr günde 

saat on altıya kadar Sandık idaresine ltl\iracaat eylemeleri ve ıaat 
on altıdan sonra vuku bulacak. müracaatların kabul edilmiyeceği 
ve mezkur emli.ke evvelce talip olanların kat'i karar eınaıında 
hazır bulunmadıkları ve baıka talip zuhur eylediği takdirde 

1 evvelki taliplerin müzayededen çekllmtı addolunacakları lüzumu ilan 
1 olunur. 

1 
Muntazam Ayvalık postası 

Selamet 
vapura 

Her Perıenbe saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük 
kuyu, Altmoluk, Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvalık,iskelelerine 
azimet ve avdet edecektfr. 

Dikkat:Cuma akıamı Ed
remit, yolcusu trene yetlıti
rilir. Ve Ayvalık yolcuları 
gurupta karaya çıkarılır. Yol-
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres : Y emitte Tavil zade 
biraderler. Telefon İst. 2210 

- • pt 

İstanbul 4 üncü icra 
n1emurluğundan : 

Açık ~ rttırma ile paraya çe'f 
rilecek gayrı menkulün ne ol· 
duğu : hane maa bahçenin nısfı 

Gayrı menkulün bulundnğı.ı 
mevki mahallesi, sokağı, numa
rası : Balatta Hacı Isa m. Hacı 
Musa çıkmazazmda 4 No. 

Takdir olunan kıymet: Te
mamına 2415 lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer güO 
ıaat : İstanbul 4 üncü icra dairesi 

30-6-930 pazartesi 14 ila Hi ya 
kadar. 

1 - İtbu gayri menkulün 
arttırma ıartnamesi 19 - 6 - 930 
tarihinden itibaren 920-181 No. 
ile İstanbul 4 üncü icra daireslniO 
muayyen numaraımda herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat 
almak isteyenler, iıbu ıartna
meye ve 929-181 doıya numara
ıfle memuriyetlmize müraccat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kiymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapo ıicilile 
sabit olmayan ipotekli alacaklılar-
la diğer alakadarların ve irtlf ak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbetelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde hakları tapo ıi
cilile ıabit olmayanlar satıt be
delinin paylaımasında hariç kalır. 

4 - Gösteı ilen günde arttır
maya ittirak edenler arttırma 
ıartnamesini okumuı ve lüzum
lu malumatı almıı bunları ta
mamen kabul ~tmiı ad ve itibar 
olunur. Üstünde bırakılan gayrı 
menkulün bedel zamanında ve
rilmezse gayrı menkul ikinci bir 
arttırma ile satılır ve bedel 
farkı merhun kalan yüzde bet 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın me
murlyetimizce alıcıdan tahıll o
lunur. Bet numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırdıktan sonra gayrı 
menkul en çok arttıranın üstün-
de bırakılır. Şart tahakkuk et
mezse arttırma geri bırakılıp 
alıc, aahhütlerlnden kurtulur ve 
teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci vef
lkincl olmasını ve gayri menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
satııın tarzma göre diğer ıartlar· 
Artırma 2 ci dir 1 el artırma' 
nın en son bedeli 100 liradıt 
peıin para ile enzlyade artıra-
nın üstune bırakılacaktır. verl1 

Belediye kare rüsumu müıte
ye aittir. 

Yazılan kıymetin nısfı yuka
rıda gösterilea 30-6-930 tarihinde 
lst. 4 cü icra memurluğu oda· 
aında iıbu ilin ve gösterilen art· 
tırma ıartnamesi dairesinde satı-
lacaiı ilin olunur. 
-~,;.__---~~--~--------
Mes'ul Müdürü: Süleyman Tevfik 


