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ismet Inönü 
Dahili ve harici vaziyetimizi 

izah etti 
Tunceli hadiseleri -i 
'Buıfuıkö vaziyette arkadaılar, tekrar ettiğim gibi jandarma. 

bükUmet vaziyete tamamen hakimdir. Kafi ilerecede askeri kuvvet 
orada hazırdır. Llahat programı takip olunmaktadır. 

Şimdiye kadarki, yani üç aylık harekib, üç ay zarfında uğradıiı· 
mız hakiki zayiatı olduğu gibi söylemek iıterim. Buıün aldıiım ra· 
Pora göre 9imdiye kadar olan zayiat jandarma, asker ve muhaf~ 
korucusu olmak üzere 13 tehit, 18 yarabdır. Bunlarm içerisinde bır 
tanesi ıubaydır, teimendir. ·--· .......... -.__ .... ___ ....... -... -................................ . 
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BAŞVEKiL 

Hariciye Vekili ile beraber 

bu sabah geldi 
Ba,•ıekilimiz ve hariciye vekili bu 

ıabah ıehrimize gclmiıterdir, 

General İnönü ile dıtbalranı doktor 
Arası getiren huıuıt tren bu sabah sa· 
at 9,5 da Haydarpap ganna cirmiıtir. 
Baıvekillik vedıı bakanlık huıuıt kalem 
müdürleri de ayni trende bulunuyor
lardı. 

Başvekili istasyonda eumurreisliği 
namına baıyaver Celil, saylav Mü§tak 
ile İçbakanı Şükrii Kaya, Varıova clçiıi 
Ferit, İstanbul valisi Muh!ddin Uıtün
rlağ, emniyet direktöril Salih Kılıç, Be
lediye reis muavini Ekrem, tarafından 
karşılanmıtlardır. 

istasyonda vaktin pek erken olması
na rağmen birçok İstanbullular birik
mitlerdi. Bunlar t>aıvekili ve dıtbakanı· 
mızı ıaygı ile ıellmlamrılardır. 

Baıvekil f ç bakanı Şükrü Kaya ile 
birlikte tçbakannmzın Moda~aki evleri 
ne, Dışbakanı iıe ınotön binerek doğru 

ca Dolmaba1ıçe sarayına gitmi,terdir-
Bağdadr ziyaret edecek olan Hariciye 

ve iktisat vekillerimizle maiyetleri cu· 
ma akıamı Toroı ekspresilc Ankaradan 
hareket edccelclerdir. 

Mecli3 mUZc.ıkerelerinin tafsilôtı 
11 inci aayfaırAzdadır. 

Musolininin en büyük 
düşmanlarından ikisi 
Fransada esrarengiz 
bir şekllde öldürQldO 

F1'GMflda ö'ldürülen ikıi kar<U~n f'eaimleri ve hadi8ede kullanılan bombayı 
tetkik eden jandarma (Ya.Na 6 tncsdo) 

l 

Bugünkü sayımız 
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Sayfadıı 
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' ' Haşmetlu Benzin ,, tahtından indiriliyor! 

ihtikar olduğu 
Mecliste bildirildi 

• 

KaKunwn tehiri için aağm aoıa ba§vuraoakları anlafıZt.ın tröatçü kltmpat&y(lların 18ta.nbııüüıki 8CJt14 yerlerine.un dördü 

Fiyatların ucuzlatılmasına dair 

Kanunun tatbikine 
15 temmuzda delil, ihtikar dolagı•lle 

derhal b ıyor 
lhtikAr olmadığını iddia eden 

lkftsat müdürlüğü 
böylece tekzip edildi 

Soruyoruz ı Bu makamın bOtfln raporları 
acaba hep bu neviden tetkiklere mi 

istinat ediyor 'l 
Benzin ve petrol fiyatlan Uzerinde, lar dolayıaile bu tirketlerin zarar etme 

kodaman Jİrketlerin ihtikara lralkııma- ]eri enditeıile kanunun neıri tariliinden 
lktı3at _,,;;aüıil 

Aaun Süre11ya 
lan Uzerine ıiri§tiğimiz mücadeleden (Devama 8 itaoidıe) 
muvaffak çıktafnmzı ıörmekıe ıevınçu. --------:8~u-5--8-b-a....._h __ 5_a_a_t_d~o":"'· r_t_t_e--::----:-77:"~ yi%. 

ı.tanbutbelec!iye•iiktisatmüdürıuıu Ankarada bı•r idam ihtikarın mevcudiyetini bildiren bir ra-
por tanzim ettikten ıonra, ıonradan na 

1Jlıa .. ihtiklr mevcut olmadığı r,. yolun b k A 1 d 
da tesbit ettiği rapora fdair haberler bazı m 8 umu ası ı 
gazete ılitunlannda yer bulduğu bir 
günde, Büyük Millet Meclisi kürsUJerin 
den yükıelen sesler, bunun bir vakia 
oldufunu ortaya attı. Apğıda okuyaca
ıtnız mebuılardan Hüınü Kitapçmm 
ı8zterl ihtiklnn mevcudiyetini bildire
cektir ve bundan do1ayıdır ki Hüınil Ki 
tapçı, .. ,umrüğü yQkıek ödenmiı ıtok· 

Mahktlm cinayeti 929 seneslpde lşlemiştl, 
985 de mabkt\m oldu ve hftkOm 

bogUn infaz edildi 
Ankara, 15 (Husust muhabirimiz.. 1ı olduğunu görmese mahkum olduğu. 

den) - Cumhuriyet mUdd<?iumumtsi na inanamıyacak. 
Baha Arıkan dün akpm guetecilere, Müddeiumumi kararı L?b:.g ettı \e 
idam edilecek bir mahkiını t.akkında. sordu: 
ki hükmün ifası sırasında hazır bulun. 
mak müsaadesini verdi. 

Gece bütün §ehir uyurk13n bir oto. 
mobil beni ve arkada§larımı Cebeci 
Cezaevine getirdi. Müdür l<emalin o
dasına çıktık .Müddeiumumi muavini 
Kemal Bora hükmün infazma dair za. 
bıt varakasım cezaevi kitıbine dikte 
ettiriyordu. Odada hUkmU veren ağır. 
ceza mahkemesi namma namı.et aza 
Tuğrul ve diğer vazifedarlar bulunu. 
yordu. 

Saat 3 de gardiyanlar mahkumu u. 
yandırmağa gittiler. Biraı sonra dı. 
ışarda ayak sesleri duyuldıı Arkasın

da eaki bir palto, ve başmda kasket 
bulunan uzunca boylu, zayıf bir adam 
iceri girdi. Çökük yanakiarı~m Ü7.e. 

r nde uzamıı sakalhıriyle aşı elliye 
yaklaşan bu mahkfıLı o k11dar soğuk. 

, kanlı ki, in8a.n ellerınin arkasına bağ. 

- Bir arzun var mı ? 
- Ne arzum olsun~ Bir t,tjim yo!t. 
- Alacağır. var mı ? 
- Arkadq:arda var ama. hepsı he. 

li.1 olsun. Yalnız Ba)TamR 50 kurug 
borcum var, onu verınız. 

Sergardiyan Regid mahkümun van 
cebindeki ketıeden ellı ku .. uı; ayırdı. 

Dışarda şafak yavaş yava~ atmıya 

b~hyordu. Saat 3,35 de m:ınküm sö-
7.e başladı: 

''- Zerre kadar, kıl ka:lar kabaha. 
tim yok. Üç öküzümü çaliılar. Sonra 
bu iş başıma geldi. Artık ı1a~kım ote. 
ki dünyada aranır!" 

Birçok mahkumlara son r"J eslerin. 
de dini telkinlerde buıunan b.ıet Hoca 
alışkın bir tavırla mahkum~n yanma 
geldi, vazifesine başladı: 

"- Bugüne kadar işledı~:r. günah. 
(Devamı 8 incide) 
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Günün meselesi • 
iŞ KA N UNU :Ha(Jata daic 

Bugün tenıeli atılan 
abide , 

Var.zan : Münir Melal 
15 Haziran 1937 tarihi, yurdumuz. 

<laki iııçiler ve le verenler tçin emni
yet ve rcf ah dolu bir hayatın b~lan
gıcıdır. Çok uzwı süren ince bir teL ! 

sermayenin istıbdadma mcy.:.'an veril. 
miş vr. ne de ''say" ile ifauı: edilecek 
olan sermayenin serkeşliğ:ııc imkan 

bırakılmıl}tır. "Para" ve "say" gibi i
ki sermayenin bir kanun C"r·ünde kar. 
şıhklı hak ve taahhütleri clmadt.kça 

ne işverenin ve ne de işçııL;): müstait 

olduğu kudret ve: kabiliyetJcrin ir.ki. 
şaf ve tenmiycsi mümkün olamaz. 

kikin mahsulü olan (İş kanunu), bu 
gün mer'iyete giriyor. Her maddesL 
nin altında saklanan ifade He i~çinin 
ve iş verenin emniyet, hak ve taah. 

hütlerini tayin ve tesbit eden bu ka. 
nun; asrın ihtiyaçlarından doğmuş 
ve kültüründen yapılmış bir eserdir. 

İnkılap memleketlerinde yarının hede. 
fini, dt!iıUn metrukatı değıl, bugüni.in 
kültürü tayin ve irae eyledığl içindir 

ki, mazideki i.Şçiyi, loncasiyle beraber 
tarllıe gömdükten sonra ''!: kanunu" 
nu yeniden yapmış oluyoruz. Bu, lon
ca ni7.a.mnamesinin muaddelı değildir. 

Burada eski gün ve esruılardan bah
selmeği bile lUzumsuz gôrilyorum. 
Çünkü etrafnnızda eskisine benz.er bir 
dünya yok. .. Yeni dünyada ise eski 

tarma yUrümeye imkAn yok. Onun i. 
çindir ki ancak fabrika bacalarının 
gölgesinde saltanat kurabilecek olan 

bir hükfunetin ısanayi orduiannı teş.. 
kil, tanzlın ce tensik etmesi zaruri. 
dir. Milli servetin hudutla.rmuz dışı. 

na çıkmaması için ihtiyaçlanmızI da.. 
hildc temine çalı§S.Cak olan iş yerleri

ni işçilerile beraber bir kUl halinde 
korumak, devlet himayesi altma al
mak lazımgclınektedir. 

Başıboş iş ) rleri ve işçiler; sana.. 
ylde çeteciler gibidir ki bunların et.. 
raf ımızdaki muntazam ordulara mu. 
kavemet edeıniyecekleri tabüdir. 

lş kanunu ile yeni ordu teşekkfil e. 
derken, !ihtiyar Avrupa.da birka.ç asır. 
drr ihtilaller koparan "hak verilmez 
alınır,, düsturu Türkiyede ),kılmı§ o

luyor. Çünkü işveren ve iı;çi isteme
den biz onlara refah temin edecek o. 
lan haklar vermiş oluyoruz. Bundan 

sonra i§"eren, kendi müessesesinin 
ihtiyacına uygµn işçi bulacağı gibi, 
işçiler de haklarına hfirmet edilen iş 

yerlerinde em.niyetle ve sad:ıkatle ça.. 
lı~~ bil ece klcrdir. 

Kıınu:ı; sermayedarın beklediği iş 

miktnrı ile lşçinin çalııµna kabiliyeti. 
nl iyi tetkik ve tesbit etmiştir. İşçi. 

nin kudret ve kabiliyetini iyi anlıya.. 
rak kurulan mUesseseler istisna edilir 

se, memleketimizde birçok sermaye
darlar f~a iş çıkarmak için işçıye 
fazla mesai saati ayırmak lüzumwıa. 
zahiptir. Halbuki tetkik e<iılirse, 8.9 
saat çalışma kabiliyetinde olan işçi; 

12.14: saat çalışmağn me~b·.:r olduğu 
zaman o, yine 8.9 saatte yapacağı işi 
12.14. saatte yaptığı görilfac..ektir. İşe 
başlarken 14 saat kalaeağır.ı düşüne. 
bilen bir :işçinin başka tür!U hareket 
etmesine :maddeten imkan.yc;ktur. 

Böyle ağır ve kaçamaklı yUrüyen iş
ten i§ verenin nasıl kazan:ıcağmı bil. 
mem. Yanlız sermayedar.ı. büyUk 7.a. 
rarlara sokan birçok hata ve kazala.. 
rın 8.9 saatten fazla çalışan işçilerin 
yorgun zamanlarına tcsadiif ettiği a. 
şikardır. 

Birtakım sermayedaralrır. bu sakim 
anlaYI§ ve arzuları yüzündendir ki, 
şimdiye kadar if}çılerimizd~t: mahdut 
bir kısım istisna edilirse l ilyük bir 
ekseriyet, işçiliği; milli sanayii kurta
racak; yükseltecek bir meslek haline 
getirememiştir. Çünkü, işçi hak ve 
emniyetinin mahfuz olmaması hasebi. 
le, işçilik, fevkalade ihtiy<'ç ve za.ru. 
retlerin tazyikı önünde muvakkaten 
ve mecburen çekilecek bir ;.ileden baş. 
ka bir §ey değildi. lşçi kahul edildiği 
veya kayıtsız ve şartsız itaate mec. 
~urdu. Onun gerek say w gerekse 
ınsanlık hakkı patronun inf!afma kal. 
mış bir kcyfiyettl. İtiraf ctnı<.k laz;:m
dır. ki bu şerait altmJa el'J2tlc işçilıği 
meslek yapr..cak bir !!ınıfın yetişmesi. 
ne imkan yo!ctur. Hıılb1,1kı ıııiıli saııa. 
yiin yüksclmcsı ve kurtuın.ıı~ı, iş mü. 
esseseclr:nin muhtaç oldnihı me3lck 1

1 
~ahioI işçinin yctişnıesile 'llÜmkUn. 
dür. 

!ş kanununda mütekabil haklar ''r 
tnahhUtler tayin ve tesbit edilirken; 1 
ne "para" ile ifade cdilchilccek olan 

Paranın istibdadile sayin t.nke&1iği. 
ne meydan verilmediğini r.öyled ığ1m 

bu satırların altındaki "Grev" ve "Lo. 
kavt" yasakl•ğı iki tarafı?' tahdit e. 

dilmiş hürriyeti şeklinde dı!şünülme
melidir. Çünkü kanunda yasak olan 

"Grev ve Lokavt" dır. Yok~a hak id. 
dia.sı değil... ' 

Zira, İl Kanunu; istcnilr:ıcden veri. 
len hakları kanunudur. Öyl~ ise yasak 
olan §eyi, 7.<>rbahk ve çeteetik şeklinde 
ifade edebiliriz. 

Buna. mUmasil vaziyetlerde Avrupa. 
da neler oluyor, bunlar ne yapıyor di. 

ye dU§ilnrneğe mahal yoktur. Onlar ne 

yaparsa yapsın. Çünkü ftıf Kanunu, 
Türk ırk ve camiasının tabii istidat 
ve temayülleri, muhitin icapları, mil. 

it sanayiimizin, l§ veren ve :§<]ilerimi
zin ihtiyaçları tetkik edile:-ek meyda. 

na. gelmi~ bir eserdir. O ~ir adapte 
değildir. Bizim malımız ve ifademiz. 

dir. Diğer taraftan bizim A vrupaya 

bakacak zamanımız geçmiı;, onların 

bi7.e bakacakları zaman ge1rnektedır. 

Şu bakış da gösteriyor ki 15 Hazi. 

ran 1937 de ablan temel üzerıne yarı. 

nm Abidesi kurulacak ve ~u gün hiç 
unutıılmıyacakbr. 

Mıilnir !Ielıtl 

Feci bir kamyon 
kazası 

İs;lııde ,on Mki'& )IGICU .v.e..ilzeri e§· 
ya dolu Nev§ehirli Hasanın idare-

sindeki bir kamyon Ankaraya gider· 
ken iğdeli mevkiinde bir virajda 
devrilmif, yol~ulardan bir ·· kadının 
kolu ve bir erkeğin eli ezilmi§, bir 
kısım yolcular da hafifçe yaralan· 
mı§lardır. 

Hastahaneye kaldırılan yaralı
lardan kadının elini kesmek mecbu· 
riyeti hasıl olmuştur. Kazaya kam

yonun süratle sürülmesi ve dikkat
sizlik s~bep olduğundan şoför tev
kif edilmiştir. 

K aç dedemiz var ? 
G EÇEN glln beni bir he.sap mueleırl derin 

derin dUşUnc:UrdU. Hemen ürkmeyin me. 
sele pek o !radar tetre!ll değildir . 

Kendi kendime sordum: Her birimizin aea 
ba bur.dan bin yıl evvel kaç dedemiz olabilir
di? 

Oçağda a~ağ'ı yukan ayni zamanda yaşa 
mı11 olanlardan bahaetmek istiyorum. Yok"" 
o nklttenbcri gelip geçmlo olanları kasdet 

mlytlrum. Şunu lrabul edelim ki her asırdR 
\·uatt dört nesli ya§amıştı. Bu hesapla bin 
eenede kırk nesil olur. Bundan bin sene evvel 

kaç dedemiz vardı? Ne dersiniz? Hemen bir 
adet sl5yley!n1 h"sabmı sonra dU§UnUrsUnUz. 
Din d~§Un de bfr s6yle derler ama ~ız buna 

aldınş etmeyin. Hemen cevap verin baka, 
yım• •• 

Bu m!lııabakamız mUkft.fatlıdır. Hallcden
lerden iki klşlye hediye verilecektir. Cevapla 
rın (!!1 ba;:Iran) tarihine kadar yollanılmll!lı 
IAzımclır. 

Gelde işin içinden 
çık 

o haziran tar\hll bllmecemizln hall1dlr. 
İ§te size beş esnafın vaziyeti: 

Temizkan b3l:kaldır ve 1 numarada otur 
maktadır: Bn§ar kasaptır ve 3 numarada 
oturnınktattır, Aky'Jrck kömOrccUdUr ve 5 
numarada oturmaktadır: Tansever ısUtçUdUr 
ve 7 numarada oturmaktadır; Ermen ekmek 
ı;:ldlr ve 9 numarada oturmaktadır. 

Bu bllmecernlzt klrruıe halledemcmlştlr. 

Arap: sça_ç .ı 
' . .kuponu · , · 
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l şçilere ve iş verenlere Dil bilmek 

Neler emrediyor? 
Vazaın : Müniı Evringol 

lı kanununun tatbikine a.yın on bcşlnıte başlanıyor. Bu kanun l~çllere ve iş vereolf're 
bir takım vazifeler vermekte, her iki zümrenin hukukunu koruyucu hUkUmler koymak· 
tadır .Biz, alD.Jcadarlar tttrallndan toplU('l\ anlaşılmuı için bunları iki flç günlük bir 

seri makale halinde izah etmeğe karar verdik. Aışnğlda l§çllerin ve iş verenlerin bu kao11'1 
mucibince yapmnta mecbur oldukl~rı ''cya kendilerine ,yasak eğilmiş olan şeyleri okuy11· 
caksınız. Makale 10 haziran tarihli sayırnı:ı:tt., ha~amııtır. 

B İZDE, muhtelit Himk· ~ı uııbln· 
dan başka, bir de dıı bilrJl]cr 

zümrcsı vardır. Bu zatlar, müsbet \'C" 

ya "moral'' ilimelrin hiç oirıne yakll1• 

dan vakıf olduklarını ıddıa ctnıezıer· 
İddia etmek şöyle dursun, onları b11• 
ınediklerini açıkça söyle:lcr. Tıbblll 
son lerakkilerıni maattees.'>W uık1b 
edcmcdığini hır fızı)tçi na .. , • tıraf c· 
derse onlar da, belli Laşlı ..ılını!cr hale· 
kında bir parçacık bile bil~, 'erı oırrıa· 
dığını öyle itiraf ederler. Onların baş· 
ka işleri ''aröır: dil bilmek. ant:da!l 
doğma Fransız gibi fransı:a ,·eY8 

yüzde yüz Ari Almanlar g.~· almar.ca 
konuşurlar. tngil zlcrin, bize nn gnrıb· 
en zor seslerini bile kolayiıkla çık&· 
rırlar. Az şey mi? ... Bir dıl; bu kadar 
mükemmel bir surette elde ettıı<tcıı 

sonra herhangi bir ilım şubcf!ınde ilci"• 
leyh'ermek or.lar iç"n işten bile değil· 
dir. Bir isteyivermeleri kıifı .•. ZateJl 
kendileri gibi iyi dil bilrrı yenlerin 
ılim i§lerine karışmalarına istıhza ıle 

bakarlar. Öyle kims<!lerin b ı şey an. 
lamasına imkan mı vardır? ... 

iş verenler • işçiler 
Neleı yapmağa 111 Neleı yapmağa 

mecburdur ve neleı i mecb11rduı ııe neleı i 
yapmaları yasaktır ? y yapmalaı ı ga.'laktır ? 

Bu hareketlere (Lokavt) denir ve 
kanunen yasaktır. 

İş kanununun tatbikatına geçmek i
çin i§i durdurmak veya durdurmadan 
yeni şartlar koşmak ta böyledir.) 

Lokavtın cezası 500 liradan 2000 lira. 
ya kadar ağır para cezasıdır. 

Lokavt, amme hizmeti gören bir 
müessesede yapılırsa 1000 liradan 2000 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlik
te 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası var
dır. 

Lokavt, dc;vlet veya vilayet yahut 
belediye idare veya kararları üzerin • 
de tesir veya tazyik icra etmek maksa
dına matuf bulunuyorsa 2500 liradan 
5000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte 6 aydan 2 seneye kadar hapis 
eczası vardır • 

Bu maksatla yapılan lokavt amme 
hizmeti gören müessesede vaki olmuş -
sa 6000 liradan para cezasiyle birlikte 
3 seneden aşağı olmamak üzere hapis 
eczası vardır. 

28 - İş kanununun tat!Jik olunduğu 
it yerlerinde, kanunun işçi tarifi çer • 

• çeveıine girmiyccek tarı ile çalışmak
ta olan müstahdemler hakkında 27 nu. 
mara.da sayılan şekillerde lokavt yap -
mamafısınız. Bunlardan dolyaı da ayni 
cezalar vardır. 

29 - 11 kanununun mer'iyeti günü • 
pe kadar hcrhanıri }lir iş verinrl,. ...... •: 
btJ1unan umumi veya husuıt iş prtları 
veya bunlann tatbik tarz ve usullerini 
kanunun ilk tatbik yılı içinde ancak 
işçilerle Rendi aranızda anlaşma yolile 
değiştirebilmelisiniz. 

Bu ilk yıl içinde herhangi bir iş ye
rinde mer'i bulunan umumi veya hu • 
susi iş şartlanm veya bunlann tatbik 
tarz ve usullerini işçilerle antaımaksı
zın değiştirmenin ve böylece ihtilafa 
sebebiyet vermenin cezası 50 liradan 
aşağı olmamak üzere hafif para cezası. 
dır. 

30 - tı yerlerinde ispirtolu içkiler 
ve işe sarhoş gelmek hakkındaki 57 in
ci madde ile 114 inci maddenin iiç 
bendini ve 120 inci maddesini müta -
lea ve tatbik etmelisiniz. 

31 - Ekonoma varsa kanunun 31 
inci maddesini mütaka ederek ona gö
re yapılacak şeyleri yapmalısınız. 

32 - Kanunun 19 uncu madde&ine 
göı e tc.diye zamanlarını tcsb:t etmeli • 
siniz. 
Zaruret olmaksızın işçi ücretlerini öde 
memenin cezası l O liradan 100 liraya 
kadardır. Tekerrürlerde ceza artar. 

33 - Her tediyede işçiye ücret he -
sabını gösterir bir pusla vermel:siriz, 
veya işçinin bu hususa ait defterine bu 
hesapları geçirmelisiniz. 

Ücret tcdiyesinin hesap puslasını 
vermemenin veya verilen ücr:ti işçinin 
bu işe mahsus defterine yazmarr.anın 

cezası S liradan 50 liraya kadar olup 
tekerrürlerde ceza artar. 

34 - iş kanununun mer'iyete girme. 
sine kadar her türlü işte tatbik edil • 
mekte olan günlük çalııma m:iddct • 
leri kanun me! "iyctc girdiği tarihte 
kanun hükümleri mucibince haftada 
48 saati geçmemek için daha aşağı 

hadlere indirilince günlük çalışma sa -
atlerin:n azalmasından dolayı işçi gün. 
deliklerini eksiltmcmelisiniz. 

İş kanununun hükümleri mucibince 
uhdenize terettüp eden herhangi ro:.i -
kellefiyetin yer:ne getirilmesi dol;ıyı -
siyle yahut iş kanununun hükümlerin
den her hangi birinin tatbiki netice -
sine müsteniden her ne şekilde olursa 
olsun :şç ücretlerinden eksiltme yapma
nın ceznsı 50 liradan aşağı olmamak ü. 
zere hafif para cezasıdır. 

(Devamı 12 incide) 

34 - En geç saat 20 de başlıyarak 

en erken sabah 6 ya kadar geçen ve 
her halde en fazla 11 saat (dinlenme 
ile) süren gün devresine, iş hayatında 

gece denir. 
işçilerin gece çalrşmaları, işin orta • 

lama bir zamanında dinlenme müddeti 
sayılmıyarak sekiz saatten fazla süre • 
mcz. 

Gece ve g:indüz işlenilen ve nöbetle
şe işçi postaları kullanılan işlerde bir 
hafta gün.düz işliyen bir posta gelecek 
hafta gece, öbür hafta yine gündüz ça
lışmak sırasına tabi olacaktır. 

Bir posta biribiri ardınca en fazla iki 
iş haftaır gece nöbeti yapabilir. 

En fazla iki iş haftasr gece çalıştırıl. 
mrş olan işçiler, ondan sonra gelen iki 
iş haftası gündüz çalıştırılabilir. Bu 
gündüz çalışması da, gece nöbeti bittik. 
ten sonra gelecek ilk iki iş haftasında 
yapılır. 

Geceleri işçi çalı§tırmalarına cevaz ve. 
rilcn iş yerlerinde ancak, geceleri çah-
ılabilir. 

Gece işçi çahştıroıalarma cevaz ve. 
rilen iş yerlerinde işçileri geceleri se -
kiz saatten fazla çalıştıran veya işçi • 
tere i§in ortalama zamanında dinlenme 
vermeyen veya nöbetleşe işçi postaları 
kullanılan işlerde postaların bir hafta 
g:indüz veya bir hafta gece çalışması 
6UCll:t1 l.&&4hh . .&.aUıı1Ah1 S•U.t.uu..ı~.a."" 'OJ b u •·-

re ket etmeyen işverene ceza vardır. 
Keza bir nizamname ile gece çalış -

malan yasak edilecek iş yerlerinde işçi. 
Ieri geceleyin çalıştıran işverene ceza 
vardır. 

35 - Sanayie ait işlerde 18 yaşını 
.doldurmamış erkek çocuklarla herhan
gi yaştaki kız ve kadınlar gece çalıştı -
rılamazlar. 

16dan yukarı yaştaki kız ve erkek 
cocuklarla daha büyük kadınların gece 
~alıştırılmalarına ancak İktısat V eka • 
Jeti bazı sanayi işleri için ve bir lüzum 
üzerine ve muvakkat mahiyette olmak 
~artiyle ve yalnız 1941 se~e.sinin 14 Ha. 
ziranına kadar izin verebılır. 

Böyle izin vcrilmiyen işlerde l8 ya
şım doldurmamış erkek çocukl~rla her 
yaştaki kız ve kadınlan geccleyın çalış
tıran işverene ceza vardır. 

36 _ Bir iş yerin.de, önceden tahmin 
edilmeyen veya önüne gcçilcmiycn ve 
muayyen vakitlerde vukubulmak nıa • 
hiyctini göstermeyen bir arızanın çık. 
ması gibi mücbir sebeplerin hudusu tak 
dirinde bu hadiselere münhasır kalmak 
şartına bağh olarak 16 dan yukarı yaş
taki kız ve erkek çocuklarla daha bü
yO:ik kadın işçiler gece çalıştırılabilir • 
ler. 

37 - Ne sanatte olursa herhangi bir 
kimse: 

İş yerine ispirtolu içki getiremez. 
İş yerinde isp:rtolu içki kullanamaz. 
İş yerin.de başkasına ispirtolu içki 

veremez. 

iş yerine sarhoş olarak gelemez. 
Bunları yapanlara ceza vardır. 

Ancak mahiyetleri itibariyle müşte -
rilerine kapalı kaplarda veya açık ola • 
ra~ yahut kade!1le içki satmak ruhsa -
tiyes: alınmış olmak suretiyle işlemek -
tc olan veya için.de miişterilcr tarafın 

da nispirtolu içkiler istihlaki caiz olan 
iş yerlerine yukardaki y.asak hükümleri 
şamil değildir . 

38 - (50) kişiden az işçi bulunan 
iş yerlerinde ( 1 O) işçinin, 

Ve ( 50) den itibaren ( 499) a kadar 
işçi çalışan i§ yerlerinde umum işç sa. 
yısınm beşte biri kat'ar sayıda işçilerin. 

Ve ( 500) kişi ile da:ıa yukarı sayıl:ıı 
da işçi çalıştıran iş ycrler:nde en az yüz 

işçinin aralarında kararlaştırarak ve hep 

Siz bu dil bilenlere inanı~ mısınız! 
Yani onların dil bilmelerine ımkan ve· 
rir misiniz? ... Hayır, onlar oe kadar 
böbürlenirlerse böbürlcns:n.cı, sız al· 
dırmayın. Belki anadan doğ111a Fran. 
sız gibi fransızca, yüzde yü?. Ari Al· 
manlar gibi almanca kom;şurlar ama 
o dilleri bilmezler. Çünkü dii saf bit 
şey değildir: hiç bir iime dayanmıyarı 
bir d 1 bilgisi tasavvur olunamaz. 
Fransızçn bilen bir insan o dilde y~ 
zılmış, şu veya bu mevzua dr.ır kıtab. 
lan okuyup anlıyor demeKtır: dili o 
kitablnrı anladıkları de: ecede biliyor· 
lar demektir. Hiç bir ilmin kitablarını 
okumuyor, anlamıyorlarsa hiç bir dili 
bilmiyorlar dE>rnektir. 
Şu suali kaç defa duymusr-unuzdur: 

"Bir insan, meramını ifade rciecek ka· 
dar fransızcayı ne kadar zamanda öğ. 
renir?,, Bu sual, manası ,·ar gibı gö. 
zükür ama tamamılc cnar.asızdır; 
çünkü ona karşı biz de şuııti sorabiJi. 
riz: "İfade etmek istcdiföı.i2 me~nmcJ; 
nız neaır ·-r rıır oardak su ıs ı~ 

adam da meramını ifade edr1, üniver· 
sitede felsefe tarihi öğrctcr~ rrofcsör 
de yine meramım ifade ed\.'r ... ,, Dem('k 
ki bir insan meramının girıftliği, ylik· 
sekliği nisbctinde bir dili öğı cnebil r; 
hiç bir ilme vukufu, hiç c·lmaz.sa me. 
rakı olmıyan adamın da ne meramı 
Yarsa işte onu ifade edecek derecede 
dil bilir, fazla değil. 

Nurullah ATAÇ 

fi'~ata,.S~ 

Şlnınl kutbunda. gündüx \C gece JOk 
tur. Çünkü burada aenenln yarı11 ıeet', 

J arı ı gündüı.dür. 

Rlltün U tlh-n hatları kutupta blrll'ştlC-1 
için burnııı muayyPn bir tul daire lııdı> 
d<"#lldlr. nınarnale3 h kutupta §imal, şark 
,.e gıırp lstllcametlcr:I yoktur. Bu itibari" 
mrkin mrfhumunu orada hakki~·le tatbik 
Cd<'ffiP.Ulııf7~ 

Kutupta. zaman da yoktur .. Bu ısatırle.n 

okuyunca Arııp ııçı slltunumuz için yazılmış 
hlr yazının yanlışlıkla bu sUtuna girmiş oldu 
,ğunu ı<nnmnym. F.lnstein'ln bir eserinden ~e 
tcrcllmc edilmiş dct\'lldlr. 14-6-937 tarihli 
Tan ı;-11.zete!ıinln ,'GUnUn rnesclclerl .. sUtunun 
da çıkmıştır. Manası araştırılrnakbldır. 

AHFEŞ 

birlikte iş yerlerinin dahili talimatı ve 
ya iş mukavelesinin şartlan mucibin • 
ce yapmakla mükellef oldukları ödev. 
]erden herhangi birıini, kendilerine vaki 
ihtara rağmen, ifadan imtina ederler -
sc:, 

Veya işin yolunda işlemesini boza -
cak hareketlerde bulunursa, 

Hem işveren kendilerini, müddeti 
belli olmıyan sürekli işlerde ihbar müd
det:ni beklemeden ve m:.id.deti belli o. 
lan sürekli işlerde müddet bitmeden 
yani müddeti muayyen olsun o!masın 
bütiin sürekli işlerde dilerse derhal 
akdi (mukaveleyi veya mukavele sö • 
züniı) feshed;p bu iş~teri bırakablir: 

Hem de bu toplu hareketlerde bulu -
rjınlar beş liradan elli rraya kadar ha-

• fif para cezasına çarptırılır. Böyle müf 
terek bir harekete ö.{layak olanlardan 
h::r b:r:nc bu para cezasının üçtc bir 
nisbctinde arttmlmakla beraber 10 

(Devamı 12 iııcide) 
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m tYı ınıevveırD Dk 
Bazan, şöyle geçer ayak, ku~a

ğa çalman bir muhavere parçası, 11?'. 
sanın ruhu üzerinde ne büyük bır 
İntiba hasıl eder. Moskovada, Pu~
kin'in heykeli, tam talebe mah.alle.sı: 
nin ortasında gibidir. Şairin ısmını 
taşıyan parkta bir münevver kala: 
balıktır kaynar.Oradaki sıralardan.?ı 
rinde oturuyordum. Genç profe~or
ler midir, asistanlar mıdır, her kım
lersc, yanımda iki adam durdu. 

Biri. ötekine: . 
_ 'edir bu kitaplar? • dedı. 
_ Napolyon o:levrine ait ... 
_ Ne hazırlıyorsun} 
_ Nasıl "ne hazırlıyorsun?,. ... 
_ Bunları okuduktan sonra ne 

yapmak niyetindesin? .. 
_ Hiç ... Başka kitaplar okuya· 

cağım. 

- Sonra? 'i 

_ Daha başka kitaplar ... 
_ Demek boyuna okuyacak· 

aın? .. Ne zamana kadar?·: F a~at a· 
l.izim, biz seninle müstehlık mune':
verlik devrimizi geçirdik. Onu tahsı· 
limiz esnasında yapmıştık ve mane· 
vi gıdalarla ruhumuzu beslemek, 
mukabilinde cemiyete bir şey ver· 
memek o zaman olurdu. Şimdi bize 
dü§en miistahsil münevverliktir. Ya· 
ni okuduğumuz kitaplar mutlaka ye. 
ni bir şey doğurmak gayesiyle o~m~
lıdır. Yoksa, eski papasların lncıl tı· 
lavetleri kabilinden oku oku bir şey 
çıkmasın .. Caiz değil.. Bunun sevabı 
bile yoktur ... 

Gülüşüp yalarına devam ettiler. 

Bu sözleri o zaman haklı bul· 
dum. Hala da aksini ispat edecek bir 
delil elde etmiş değilim .... 
~ ... :ı-•.r ı 1 ..--1- 0 _1. --1·•••·--

KÜhiphaneJeri yutan münevverler 
vardır. Bunların yetişmeleri için aile 
yahut hiikiımet bütçesinden mck. 
tcplere avuç dolusu para sarfolun· 
muştur. Sonra, bunlar, kendi ye-
yip kim e) e pay çıkarmıyan obur· 
Iar gibi, bir köşeye çekilip beşeriye. 
tin ruh ve zeka nimetlerinden ken
dileri istifade etmişlerdir. Fakat, ha
la da muhterem mevkidedirler: 

- Alimdir, fazıldır ... ·derler. 
- Ne yapıyor} 
- Okuyor. 
- Okuyor da ne oluyor, yahu?. 

Bir içtimai mevzu çıktığı sırada cev
herler yumurtlayıp milleti istifade 
mi ettiriyor? Halkevlerinde konfe. 
ranslar mı veriyor? Haftada birkaç 
güiı fukara çocuklarını mı okutu
yor? Ecnebi gazetelerine yazılar 

yazarak bizim Türk alemini beynel
milel aleme mi tanıtıyor? yoksa 
dünya şaheserlerini Türkçeye tercü
me ederek garbı bize mi naklediyor? 
Orijinal bir tetebbüün izleri üzerin
de mi?... Ne yapıyor?.. Yaptığı ne-
dir?... Rahmet olmuş da kimin bah· 
çesine yağmış?... 

1\ füstchlik münevver tipi kadar 
köti.i tip nadir bulunur. Kötü ve tu
ieyli tip! 

(Va-Nft) 

Hamidiye 
Yugoslavyada 

l)ubrovnlkte 
merasi mle karşılandı 

Hamidiye kruvazörü dün Dub
rovnik 'in Guruş limanında demir at· 
ınıştır. Hamidiye limana girerken 
Yugoslav filosunu 21 topla selam· 
lamış, Yugoslav filosu amiral gemisi 
de 1-Iamidiyenin selamına ayni su· 
retle mukabele etmiştir. 

Yugoslav filosu kumandam Ha· 
midiyeye giderek kumandan deniz 
ai'oayı Ruhiye beyanı hoş amcdi ey
lemiştir. · Albay Ruhi de kendisini 
kar§ılıyanlarla bernber karayn çıka· 
rak Deniz Akademi ini 7.İyaret et· 
nıiştir. 
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Gençler Siilcynıaııiyc 1d<tiiphmıc.s:ne al<uı rıl:m taşınıyorlardı ... 

lstanbül konuşuyor! ( Süleyman iye: 4) 

Kanuninin Darülhadis medrese
sinde şimdi kimler oturuyor!? 
SUleymaniyeJller, bütün vesa it i nakliye nin semtlerine uzcık 

olmasından şlkAyel ediyorlar 

Kanuni Sultan Süleymanın kurduğu 
meşhur Darülhadis medresesini gör • 
mek için ilerlerken, yükıek iki duvar 
arasında kalını§ dar bir eokağa saptık. 
Sokağın ortasına doğru yine medrese 
usulü bir bina vardı. Binanın taş kapı • 
sın da aaılı bir levhada : 

"T. C. Süleymaniye ıc;ltüphanei u • 
mumisi., yazısı okunuy<>rdu. 

Kütüphanenin taş kapısından içeri a
kın akın genç giriyordu. 

- Maşallah, dedim, bu kütüphane 

çok i§liyor .. 
'r--..1-1-: .,-~ 11t ... .ı." hir.ial h:ıına 

şöyle cevap verdi : 
- Bu bir şey değil daha, Üniversite 

bu civara taşındıktan sonra, Süleyma • 
niye kütüphanesi günde, kaç kere hın. 
cahınç dolar bofÜtr, bunun hesabını Al 

lah bilir. 
Eski bir binada yerleşmiş olmasına 

rağmen, çok temiz bakılan bu kütüpha
ne bu muhite küçük geliyor. Hakiki bir 
Üniversite mahallesi olan semtimizde, 
bir tane değil, hatta dört beş tane böy .. 
le"kütüpane olsa yine kafi gelmiyecek .• 
Kimbilir, kaç kere yer bulamamış ola • 
cak ki, genç coşmuş ,boyuna söylüyor -

du. 
Y<>lumuz medresenin önüne gelin • 

ciye kadar öa söylemesine devam etti .. 
Zamanının en meşhur simalarını ye. 

tiştirmiş otan Osmanlı ipmaratorluğu • 
nun bu eski Darülfünunu, Darülha.dis 
medresesi, Süleyrnaniye camiinin ya -
nmda bir kuıak gibi uıamıı bir sÜI'J 

odadan ibaretti. 
Medresenin bahçe kapısından içeri 

girdiğimiz zaman, evvela irili, ufaklı 
bir alay çocukla karşılaştık. Az sonra 
kucağında güzel yavrusunu taşıyan 
genç bir ka.dın yanmıza geldi. Onu iri 
yan bir kaç hatun daha takip ettiler ve 
bizi yarı ürkek bir nazarla 6 üzdükten 
sonra sert, sert : 

_Ne istiyorsunuz, diye sordular. 
Kadınlar, su katılmamış bir şark şi

vesiyle konuşuyorlardı. 
- Hiç l dedim, biz gazeteciyiz de, 

burayı şöyle b.ir gezmeye geldik. 
f ri kadınlardan birisi buna inanma • 

mış olacak ki: 
- Yok, yalan istemez, itirazım bas • 

tmiı. 
- Peki kimiz ya biz? ı diye sordum. 

Buna cevap vermediler. Yalnız dik dik 
yüzüme baktılar. 

Bu sırada bizim foto Ali, bir şaka 
yapmak istedi: 

- Sizleri dedi, buradan çıkarmağa 
geldik. 

Biçare dostumun bu şakası ağzında 
tıkarvlı kaldı. Kadınlar: 

Vaızaın : Haberci 

.i ... 

Siilcymru.iycııilı talfai:: ilkmektcbi 

Dariillıadis medresesinde cA uraıılar. 
daıL oir kadm vı:: l•;içiilc ~·ocufj1t 

Bana inanmıyacaklardı. Bereket ki, 
bizimle beraber oraya gelen Süleyma • 
niyeti genç!er şahadet ettiler. K:m ol • 
duğumuzu anlatabildik .. 

Bu grupun arasında bayan (Havva) 
denen zayıf ve yaşlıca bir kadın vardı 
ki, <> buranın kahyası gibi bir şeydi. 

Her halde çenesi hiç durmuyor müte -
madiyen konuşuyor, her işe karışıyor • 
du. 

Uf arasında burada ancak ı 9 oda 
bulun<lu~un11 öğrenmi~tik. Fakat bu 
19 odada yiizdcn fazla insan ot uru -
yordu • 

Her odadan 3 - 4 çocuk ve iki üç 
ka.clın fırlıyor, yanımıza geliyor: etra • 
fımızdaki kalabalık kabardıkça kaban. 
yordu. Bu kadın bollufu arasında bir 
!"1< erkek bile bulunmaması karşısında 1 
havrct ettim: ı 

- Nerede sizin erkeklerin:z:. ne iş 
yaparlar, dive sordum? 1 

- Hepsi de iştedir, çoğu hamallık 1 
yapar cevabını verdiler. 1 

Çekine çeldne konu uyor ve sözleri· 
mi tartıvor<luın. Bir taraftan da A live . . 

baplığımı:ı:<la ilerledi. Nihayet dert 
yanmağa başladılar: 

- Burada yabancı gör<lüğüm:iz za • 
man ürkeriz. Çünkü, Evkaf bize rahat 

vermez oldıı. 
15 sene evv~l burası tam b:r harabe 

idi. Geldik. Gece giindi.ız çalışıp çırpı • 
narak. bir ahırdan farksız olan bu ha • 
rabeyi gör<lüğ!inüz gibi düzelttik. O • 
turacak odalarımızı kurduk. Biıkaç 

zaman bize dokunmadılar. Fakat son 
zamanlarda, Evkaf, biz:m ayda bir lira 
kira vermemizi az görmUş !.. İlla "bu
radan çıkın da çıkın,. diye kafa tutu • 
yor. Buraları, avuçlarımızı patlatıp, 

tırnaklarımızı sökünciye kadar çalr~a • 
rak yaptık biz, şiır.::li kolay kclay kap. 
tırır mıyız? işte onun için sizi de Ev • 
k;ıf memuru sandık ta ... 

Kadınlar habire anlatıyorlardı. Bu 
sırada ben de etrafımı tetkik ettim. 

Iler yer tertemizdi. Odalarda kar 
gibi çarşaflar. havlular. örtüler göz.e 
çarpıyordu. Fıkır fıkır kaynaşan ço • 
cuk bolluğu arasında bu temizlik olur 
şey değildi. 

~~aclınlara, me<irescde kaç çocuk bu
hınduğumı sordum: 

- Ah, dediler. hemen her odaya 
5-6 çocuk düşer. 

( Devrımt 4 iin~üıle) 
HABERCi 

Dikkat ------Mahallelerinizde gördüğünüz 
bütün eksiklikleri, l:iütün şikayet 
lerinizi, yapılmasını ist,_e~ğini~ 1 
~yleri, canınızı sıkan hadıselerı I I 
her saat, ister mektupla, telefonla 
ve ısterseniz matbaamıza gelerek 
'lize bildiriniz. 

CUMHURIYE'f'le: 

AtatUr kUn verdiği 
yüksek ders 

Trablusgarptn bir vattr. parçası 
baskına uğradığı zaman ~r"lya koşan 
kolağası Mustafa Kemalle, kurtu!uşu 
üzerinde inkılabcı modern bir millet 
yarattığı Türkiye Cumhmiyellııin 

Başkanı .Mustafa Kemal an>sınc'~ rıc 
fark görürsUnilz? Çanakkalt>deki mu. 
vaffak ve galib müdafaanın zafer sır. 
rını şimdi daha iyi anlamıyor musu· 
nuz? Erzurumda \'e Sıvas~:ı dağılmıı:; 
milJcli birlcştirmcğc çalı~·ııı mıilet 

ferdi ~lustafa Kemal ile lfütnıanı ,.a.. 
tanın ismet harim'ndc hoğacağmı 

haykıran Mustafa Kemal ayni adam. 
lar değil mi? Ordular, "ŞimJı hedefi. 
niz Akde.izdir,. diyen Bas~umandan 

bugün memlekete fedakarlık dersinin 
en yUce sayfalarını açan Başbuğ ve 
Başkandan başkası mı! Bunların ve 
sayılmakla bitmez bilyük i§lerin ynpı. 
cısı bugün bütün bu yoldaki başarıla
rın en hakiki kaynağını l:cndi eliyle 
ortaya koyuyor. Birkaç l1aTÇa çiflli. 
ğin liıf ı mı olur. O varlığını bu aziz 

millet ve memleketin sel9.L1ct ve saa.. 
dctine vakfetmiştir. Kendi kendini 
mecbur edilmiş görerek bunu açık 
söylUyor, ve icab ettiği za·-,·rnn en bil. 
yük hediyem olmak Uzere Türk mille. 
tine ben canımı verecC'ğim,, dıyor. 

Bu hediyenin §uurları yakan büyük
lüğü' üzerinde ısrar edece!. değiliz. 
Fakat onun dersi memlek ·t !çin hiç. 
bir kıymetle ölçülemiyeocK kadar bil. 
yük manalıdır. Çiftliklerin millete ıh. 
da edilmesi mUnascbetUc Atntürkten 
aldığımız en büyük hediye bu ders ol. 

muştur diyebiliriz. Bir der~ ki onu 
hakkile öğrenıp tatbik edenlere gôrc 
yeniden yeniye adeta - çiil'ik değil • 
vatan ve millet yaratmak ımkanları 

yüz gösterir. Bu dersle Tilri<:ügün \U.. 

racağı merhalenin ne olduğunu biliyo. 
ruz: Yerinden sarsılması tmkansız 

yekpare bir vatan ve min··t olmak 
merhalesi! (Yımu.~ Nadı) 

Afyon 
zeriya lının 

tahdidi 
Cenevrede Türli mu
rahhası izhhat verdi 
0cn!!v~ 14 !A.A:) - Anadolu ajansınm 

husus! muhabiri blldirlyor: 
lstı~arl afyon lcomlayonunda bükQmcUmfzl 

temsilde Cenevre! başkonsolosu Numan Ta, 
bir Scymcn, komisyon milzakeratınm son 
safha'nrında saz alarak demiştir ki : 

"- HllkflmcUmln haşh:ış r:crlyatmm 
tabdldl haklundakl cc\•abının menli olarnlt 

tclAkkl edılmemealni söylemek isterim. BI• 
zım bu insani meseledeki teşriki mesnlml.ı: 

mUcmmend'r. Yalnız haşhaş zcrlyatırun tnlı 

dldl hskkınıia 1788 yılında lçtlmaa davet 
edllml'sl ,tasavvur edilen latlhzarl k.:mfcran• 
sın beklenilen netlcclcri vcremlycccğlne de 
kıuul• z!rn bugüne kadar yapılan tetkilmt 

hcnllz kat•ı esaslar vermemiştir. Böyle ml!· 
hlm hir konfcranSJn noksan csnslar , c \'<'sf• 

lmlnr üzerinde ml\zakeratta bulunmnsından 
fayda beklenemez. Ulzlm iktisadi mcnfnııtll'!M 
mlz haşhn., t.crlyatının tahdidini Amir olmak 
la beraber bu zcriyatıa me:u~uı köylünün 

menfaatlerinin t el kiki ele uımana ve llmt 
tetkiklere muhtaçtır. Bunun için acele cdlJ• 
mcml'sl taarflanyım •• 

Murahhasımızm bu sözleri konferaruı mu. 
hltin1e çolt iyi tesirler yapmış \'e hGltQmetl 
mzln afyon lşinı.lc gösterdi~! hUsnll nly t 
ve bu habd:ı ittihaz ettiği tedbirler l(rımlsyon 
azası tarafından sıtayl~lc karşı1anmırtır. 

Yiikü alf ır,aa 

Bir ha mal ezildi 
Zava l lı hHstahane~1e 
kaldır ıhrk en öldü 
Bu sabah Liılelide Ilasanpaşa fırını 

oniınde bir hamalın ölümile neticelenen 
bir kaza olmuştur: 

Otuz yaşında Mustafa isminde bir ha 
mal iki yüz kilo::lan fazla bir kereste - E, ne diyorsun, diye hep birden 

Alinin üstüne yürümezler mi? 
şaka filan yapmaması için işaret etme- ''<1uharririmiz, fotoğrafçıları 
yi ihmal ctmc.dim . mıL ayağınıza kadar gf'lip söy 

1 yükünü Llileliclc ıı:r yapıya götürürken 

Ali şaşırmış kalmıştı. Nerede ise 
mükemmel bir dayak yiyecekti. 

- Aman, ne yapıyorsunuz. Arka -
da§ım §aka yaptı. Vallahi bizden size 
bir zarar gelmez diye araya girdim. 

Et:-afımı7.daki iri yarı kadınların. le<ltklerinizi inceliyecek, şikayf't . 
şimdilik tatlı. tatlı konuşnıalanna ra~ - lerinize veya temennilerinize ga 
men, öyle kafa tutan bir halleri vardı :re e-,:ıiz tercüman olacaktır. 
ki, korkmamak elden gclm'yordu. ı ._..,. __ .... ._... _______ , ___ , 

Maamafih konuşmamız uzadık~a, ah-

yolda ayağı kayarak düşmüş, keresteler 
altrnua kalarak ağır surette yaralanmıs 
tır. Etraftan yetişenler tarafnıdan sıh
hi imdat otomobili çagrılmış, Mustafa 
arah;ıya konurken ölmüştür. 
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Yazan: Naciye izzet 
Her bakkı ablası Hadlyo'ye &1tUr. Kanser kurbanı: 

-44-
Lem'i gene hep düşünceli tav· 

riyle: 
- Evet, dedi. 
Cemil bey devam ederek 
- Bundan başka Neclaya gÜ· 

cenmi§ olduğumu söylemekte hata e 
diyorum. Hakikattn ona kızmı§ deği. 
lim. Bu çocuk istediği gibi hareket 
etmekte serbesttir. Böyle yapmakta 
şüphesizdir ki kendisince bazı sebep. 
ler vardır. Onu hiç ayiplamıyorum. 
Yalnız onu görmediğime çok müte· 
essif oldum... Evime gelseydi çok 
memnun olacaktım .... Ve ... 

Bıraz tereddüdden sonra ilave 
etti: 

- Ve belki de ona faidem doku. 
nabilirdi. Lem'i bu defa açıktan açı· 
ğa gösterdiği sevinçli bir heyecanla: 

- Ah evet diye bağırdı. Ben de 
bunun için onun sizi görmediğine 
çok üzüldüm. 

Cemil beyin Neclaya karşı olan 
samimi sevgisini ve alakasını anla
mı§tı .... 

.. Niçin ona hakikatı söylememe· 
li,, diye dü§ündü. Şu iki senenin faci. 
a1arınr, bu rakik çocuğa kar§ı olan ha 
talanm, onu bulmak ve maziyi unut 
turmak ümidini beslediğini hepsini 
hepsini anlatması daha doğru değil 
mi idi> 

iki erkek arasına teıirar uzun bir 
sükut çöktü .Cemil bey genç yeğeni· 
nin yine tereddüdle sustuğunu göre· 
rek israr etmiyordu. 

Lem'i birdenbire liarannı verdi. 
Bütün kibir ve gururundan sıyrıl
mak, lüzumundan fazla olan ihtiya· 
tını unutmak için kendisini zorluya
rak hayatını karma karııık eden bü
tiin vakaları anlatmağa ba§ladı. 

Hakikatta şunu söylemeğe mec· 
buruz ki Lem'i yalnız Necla ile ken· 
disine ait olduğunu Clüşündüğü çok 
mahrem ve hususi şeyleri anlatmadı. 
Bir nevi erkeklik hicabı Lem'iyi 
bundan men etmişti. Bunun için 
mümkün olduğu kadar kısa anlattı. 
Zaten bir şeylerden şüphelenen Ce
mil beye bu da kafi gelmişti. 

Şimdi vaziyeti oldukça kavramı§ 
tr ... Lem'inin gösterdiği bu samimi· 
yetten heyecana düşerek ona yardım 
edebilmek ve yıkılan bu yuvayı ye· 
niden kurmayı can ve gönülden iste. 
di. 

Yalnrz .... Necla nasıl bulunabile
cekti! 

Şüphesiz ki başlıca nokta bu idi. 
Cemil bey her şeyden evel hunu dü. 
§Ünüyordu. 

İşe başlamak için evvela Lem'i
ye bütün bildiklerini anlattı. Bunlar 
çok az §eylerdi. Genç kadın onsekiz 
ay evvel oraya gelmişti. Fakat me
zarları ziyaret ettikten sonra Cemil 
Deye hiç görünmeden tekrar çıkıp 
gitmişti. Hiç kimseye de nereden 
geldiğini ve nereye gideceğini söyle
memişti. 

Hakikaten de çok az bir malumat! 
Fakat buna rağmen Lem 'i birdenbi
re kendisini hafiflemiş ve ağır bir 
yükten kurtulmuş hisseti. Kalbi şu 
~zli düşünce ile sevinçle çarpıyordu: 

- Necla yaşıyordu J 
Zaten Hayri de bunu çok defa

lar temin etmişti : Fakat yine ne de 
olsa onun, sözleri ihtimalden pek ha
riçe çıkamıyordu. Halbuki Cemil 
beyin ki bir hakikattı. Vakıa Hayri· 
ye karşı buna inanmış göründüğü 
gibi kendi kendisine karşı bile bunu 
itiraftan dehşete düşüyordu. Halbu. 
ki işte şimdi Neclamn kendisini öl
dürmüş olabilmesi ihtimalinin, müt
hiş korkusunu yüreğinin en gizli de
rinliklerinde nasıl hissettiğini anlı
yordu. 

Artık şimdi şunu söyleyebilirdi: 
"Kanm yaşıyor!,, On sekiz aylık bu 
havadis şüphesiz ki yeni bir şey de
ğildi! Fakat madem ki Necla ümüt· 
sizlik ve elemin en derin uçurumları. 
na yuvarlandığı sıralarda ya§amak 

cesaretini kendisinde görmüştü şu 
halde korkulacak bir şey yoktu. 

Necla yaşıyordu 1 Bu bir teselli, 
bu bir cesaret, bu bir ümitti!... Bü
tün saadetlerin anahtarı bunda idi 1. .. 
Necla şu yer yüzünün bir köşesinde 
idi ... 

"Bir gün nasıl olsa onu bulaca· 
cağız:,, 

Gecnin iyice geç vaktine kadar 
devam eden mükalemeden sonra 
Cemil bey §Un lan söylemişti: 

- Lem'i eğer istersen yarın kö
ye inelim. Bir şey belli etmiyerek bu 
hususta soracağımız bazı şeylerden 
belki bir iz bulabileceğiz ... Her ne ka 
dar çok zayif bir ümitse de yine biz 
bundan sarfı nazar etmiyelim ... 

Sabah1eyin erkenden konağın o· 
tomobili iki adamı köye götürdü. 

Evvela mezarlığa gittiler. Necla
yı oraya çeken §ey şüphesiz ki bu 
mezarlardı. 

Mezarlık çitle çevrilmiş camiin 
arkasında idi. Karakavak ağaçlarının 
gölgeliklerindeki cılız gül fidanları 
gözleri oldukça okşayordu. Rüzgar 
dünkü kadar şiddetli değildi. Büyük 
beyaz bulutlar arasından vakit vakit 
çıkan bir son bahar güneşi yeşil yo
sunlu taşlarla sıra sıra dizili mezarla. 
rm üzerine hareretsiz ziyalarını saçı· 
yordu. 

Ane ninenin henüz yeni olan 
mezarı efendisinin yanı ba§mda idi. 

Lem·i her iki mezarı aynı zaman 
da gördü. Kalbi §iddetle çarptı. Me
zarlarda büyük bir itina görülüyor
du. Henüz taze birer demet menekçe 
konmu§tU. O kadar taze ki sanki he
nüz dün veya evvelki gün koparıl-

mı§ ve şefkatli bir el tarafından kon. 
mu§ gibi idi. 

Gene adam amcasının kolunu 
tutarak:~ • 

- Giçekleri görmüyor musunuz) 
dedi .. Acaba gene burayamı geldi? 

Fakat Cemil bey ba§mı sallıya· 
rak mırıldandı: 

- Hayır zannetmiyorum. Bir 
kere mezar bekçisini görelim. 

ihtiyar adam mezarlığın yanın· 
daki küçük bir kulübede oturuyor
du. 

Fakat ondan hiç bir şey öğrene
mediler. Köylü adamcağız onlara 
yalnız Ayşe nine öldükten sonra 
Neclanın geldiğini söyledi. H;;-fki 
mezara da iyi bakılması için ona e. 
peyce bir miktarda para bırakmıştı. 

- Görüyorsunuz ya beyefendi .. 
Bana havale ettiği işi bir senedenbe· 
ri yapıyorum. Çünkü ben haram 
parayı sevmem. Sonra gözüme dizi
me durur. Çicekleri eksik etmeme
mi çok yalvarmıştı. Onun için gün 
a~m ora~a çiçek koyarım. 

. - Evet işinize çok dikkat ettiği· 
nizi görüyorum. Fakat b~ . han~mı 
artık ondan sonra gönnedınız mı? 

- Hayır hiç görmedim. Bana 
bıraktığı: paranın iki senelik olduğu· 
nu söylemişti. iki sene sonra sana 
gene para göndereceğim demişti. 
Başka bir şey söylemedi. ikinci se· 
neye basalı daha dört ay oluyor. 

- Peki babacığım sana bir şey 
daha soracağım 1 Hanını burada, köy 
de hiç kalmadı mı? Mesela bir iki 
gün falan? 

- Zannetmiyorum beyefendi. 
Kendisi araba ile geldi. Bir saat son· 
ra tekrar gitti. Hatta yemek bile ye. 
medi. Hiç kimseyi de görmedi .. Ha· 
mm buradan sanki çok tez gitmek 
istiyormuş gibi bir hali vardı. 

Cemil bey: 
- Evet, evet dedi. Hatırlıyo· 

rum. Beni bekletmek istemediğini 
söylemişti. 

ihtiyardan İ§e yarıyacak hiç bir 
şey öğrenemiyerek mezarlıktan çık
tılar ..• 

(Devamı var) 

HABER - J\k'§am postah 

lstanbul 
konuşuyor 

(Ba§ tarafı 3 üncilde) 
Rastıklı bir kadın sözü tamamladı : 
- Süleymaniyeyi yaptırırken Kanu. 

niye: ''Niçin bu kadar büyük yaptın • 
yorsun?,, diye sormuılar, o da:: "Ben 

çocuklan çok severim, bir tarafta iba • 
det edilsin bir tarafında da çocuklar 
oynasın istiyorum, onun için camü ve 
avlusunu böyle bli}'Jk yaptırıyorum.,, 
demiş. 

İşte biz o kadar bol çocuk yeti§tİri • 1 
yoruz ki, Kanuninin bu arzusunu ta • 
ıtıamlıyoruz. Burada bir tarafta namaz 
kılınırken. bir taraftan da çocuklarımız 
oynaşıyo rJar. 

- Okutmaz mısınız çocuklannızı, 
diye sordum .. 

Bu sözlerim, kadınların adeta gücü • 
ne gitmişti. Adeta bağırarak cevap ver. 
diler: 

- Nasıl okutmayı?:. Burnumu:un 
dibinde 7 inci ilkmektebi görmüyor 
musunuz? Bizim 50 - 60 çocuğumuz 
aşağı yukarı hep orada okurlar . 

Kadınlar bunları söylerlerken med -
resenin asmalarla ö:tülü bahçesinden 

dı;arı çıkmış, r.ıedreseye hemen bitşik 
olan 7 inci ilkmektebin önüne gelmiş • 
tik. 

7 inci ilkmektebin muntazam bir bi
nası vardı. Fakat ne yazık ki toz, du • 
man arasın.da yaıamağa mahküm oldu -

ğu yetmiyormuş gibi bir küçük bah • 
çesi bile bulunmaması yı:izünden cid • 
den talihsiz bir mektepti bu .. 

- Mademki bahçe yok, çocuklar ne. 
rede teneffüs yapıyorlar, diye sordum. 

Yanımdaki gençlerden birisi güldU: 
- Sokakta, dedi. 

Bu lcsa cevap inanılmaz bir §eydi. 
İlkmeke çağındaki yavruları "teneffüs 
yapın., diye günde bir kaç kere sokağa 
salıvermek, bu asırda resmi bir mekte • 

be nasıl yakışırdı. Böyle bir şeye inan. 
mak istemedim. Tekrar son•ım ve maal

esef aldığım cevap yine ayni oldu. 
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!111trlyel maınulAtın ınallyet ve aatı' mez • 

!lyatııırmın kontrol ve U!sblu baldundıı.kJ b - Fabrikasının bulunduğu §el.frJcrde1>1 

8003 numaralı kanunun birinci m~deslnln tüccarlar fabrika fiyatından aznml yıızııe 
verdi~ salAhlycte istinaden 23 haziran 1036 l yükseğine toptan satı~ yapabilirler 
tarihli ve 3337 sayılı rcmıJ G"Uctcdc Jntlpr c - Fabrikanın bulunduğu §ehlr hartcııı 
eden ve 1 temmuz 1036 larihınden Wbarea dekJ tuccarlar ııruı e..'.lflen fiyatlara kendi 
mer'ı bulunan muhtelif nuınara pamuk lplı. kh ve masratlan ola:ı:.k azamı yüzde 3 fiyat 
ğl azamı aatı;ı tlyatıan • - vel'&iJer dahli - farkı illve edebfllr:~r. 
ı:ı h.&7.lran 937 tarihinden itibaren mer'i d - Fabrlka~r başka şehirlerde, satışl& 
olmak Uzere fabrika teslimi ?eşin aatışlar rını satış mağazası veya bUro açmak sutct:'t 
için aı:ağtda yn?.ılı şeki!de tebdu edilmtıtır. bizzat yaptıktan takdirde, o §ehlrlerde aı;l' 
Adan& ve .Mersin vJIA.yctıer:ı dahilinde bulun cakları sa~ mağazası veya bUro mıı.şra/1 
mayan fabrikalar, pamuk nakliye farkı o•a· olarak fiyatlara azamı yüzde 2 fark ntıve to 
rak, fiyatlara paltet başına 20 kllrU§ zamme debillrler. 

debllfrler. e - llAn edilen flytlar azamı oldugıında:ı 
a - Vatcr lpUklerl: fabrikıılar bu fiyatlardan daha ucuz satış )llP 

lpllk No. 4: (u.ftt 4,530 kg. lık bir pak<!t tıkları takdirde yukarlkJ fiyatlarda yazıll 
Jpllğln ııatl§ fiyatı) 3~ kuruıı, No. 6: 370 tüccar kAr masrııflarının azami fiyat Uzer'-1 
kuruş, No. 8: 390 kuru§, No. 10: 410 kuru1, den hesap edilmesi meşruttur. 
No. 12: 450 kuruıı, No. 14: 410 kuruş, No. t - Fnbrlkaıımm bulunduğu şehir barıcı!1 
16: 490 kuruş, No 18: 5ll5 kuruş, No. 20: deki 11ııtışlar".a toptan fiyatlara aynca naklf 
540 kuruş, No. 22: 5615 kuruş, No. 24: :190 ye ücreti zammedilir. 

kul'l.1§. g - Paket amba!Ajı masrafı fabrlkaJar.4· 
b - Katlı iplikler - 2 ve 3 katlı - : balya ambalAJ mru;ratı müşteriye nftUr. B$1 
lpllk No. 4: snt1 4,530 kg. lık Lir paket ya ambal6j masrafı hakkı masrafı t<"cavl\ı 

ipliğin satış fiyatı) 380 kun11. No. 6: 400 edemez • 

kuruş, No. 8: 42~ kuruş, No. lO: 4151 kuruş, h - Gerek tüccar \'c gerekse fabrfkal , r 
No. 12: 497 kuruş, No. 14: 1123 kuruıı No. 16: depolarında iplik oldug-tı halde, mUbayaa için 
M9 kuruş, No. 18: 580 kuruş, No 20: 6ll müracaat eden mUeterllere satış yapmaktan 
kuruş, No. 22: 642 kuruş, No. 24 : 673 kuruş. tstinkAI ettlklerf ttıkdirde kanunun cezai 

c - Kıvnık iplikler --ekstra hart - hUkUmlcrlne tAbi tutulacaklardır. 
lpllk No. 4: (satı 4,630 kg. Iık bir paket 

ipliğin satı§ fiyatı 357 kuruş, 
No. 6: 40S, kuruş, No. 8: 437 kuru,, No. 

10: 46~ kuruo, No. 12: 517 kuru,. No. 
14: 548 kuruıı, No. 16: :J73 kuruş, No. ıs: 
611 kuruş, No. 20: 6415 kuru;,, No. 22: 6'11 

kuruş, No. 24: 713 kuruş, 

ı - Gerek tüccar ve gerekEc fabrlknl&r 
mağa:ra \•cya bllrolar:na, komisyon ve ma'"" 
rallannm itil.vesile tanzim edecekl~rl iplik 
aatış fiyatlannm mahaııt ticaret odalarına 

tasdik ettirdikten sonra umumun gllrcbllecc 
ği bir şeJdtcle ve nihayet tarihi llluıcan ıur.ıı 
ren ll'i SUn zar:mda talik etmcğc mecburdur Toptan aalı§la.rda tüccar ve fabı1katörle 

eri lar . 
rfn mecbur tutulacakları hilkUml n: ---------------

a _ Gerek fabrika, gcrckae Ucaretıuın& s ti 
satışlarında klon ve bir paket dahi toptan ov ve er 
satı~ addolunur. IS U u O 

Çile gibi perakende satışlarda fiyatlar 'f/ O 

lnönü 
vapurunda 
yangın çıktı 

Seyyah 
istemiyorlar 

Moskova, Sovyet Rusyaya bir sene 
seyyah kabul edilmemesine karar ver· 
miştir. Dün bu karar Sovyetlerin sey· 

- Hı;m yaıut~, h~ı-..:ı .. a> •p uıye 11oy 
lenerek, yanındakilerde ayrılıp otomo-

ı . . Ko.ptan ~·oloular• Jn.,,., .. ...,., .... '"?' ... :1-•· !~l - ~ • 1 , .. .. .... .... .&•··-· ·-· ............... . 

bilimizin bizi beklediği tarafa doğru 
yürüyordum. 

Bu sırada etrafımdakiler son arzula
rnu söylediler 

- Süleymaniye, diyorlardı, İstan • 
bulun en kalabalık semtlerinden bidsi-

dr. Fakat buraya hiç bir vesaiti nakli • 
ye uğramaz. Tramvay Şirketi bizim 

semte de bir hat uzatsa, hiç ;ı:iphe et • 
miyoruz ki, hem biz, hem de ıirket bu 
işten memnun olacak ... 

Varına: 
SDnemköy 

Davet 
İstanbul mUddcumumlllği birinci tedklk 

1 
dalrc:ılnden: 

Kaı, mUddclumumt muavinliğine tayin kt
lınan ve 1stanbula geldiği anl&§llan Teftınni 
hAklm muavini Saklp'ln acele memurlyetımı 
zc mUracaat etmesi. 

iÇERiDE: 
of. Xurt Demirağ, Dlnikte bir tayyare fab 

rlkası kurmağa karar verrnl§tlr. Nuri Demir 
ağ bu lıusustalcl tedkiklerlnl bltlrmek Uzcr<'
dfr. Fabrikanın kurulmasına yakında tın§la· 
nacaktır. 

~ Otomob1llcrle otobtıalcrfn muayenesi bu 
sabalı ba§lamı§tır. Şoförler cemiyet! belediye 
ye mUracaatıc p!!\lta Ucretlerfnln taksite bftğ 
la.nmııaını istemiştir. 

il- Trabzon liman glrketlnln saten atmme... 
11ınıı. karar verllmlııtlr. İstanbul llmlln işlet· 
mesl mUdUr muavini HAmld Saracoğlu mU7a 
kereyi yapmak Uzere bugün Trabzona gide 
cektır. 

'i- l !'37 y'>I parasının tabakkuku bltmlııtır 
İlk taksit bugllr.den ltlb:ırc.n alınacaktır. 

1f. Bugfln TUrkk~unun Ramideki kampın. 
dl\ imtihanlara haşlanmışttr. 15 temmuzda 
lnönU kampı ba§layacaktır. 

:/. nlyarbeklr valiliğine tayin eclilPn dnktor 
Mltnt Altıolt Zonguldak mebuııluğund:ın 

çekilerek ay sonunda vazifesine gidecektir 

~ Ziraat bankası merkez heyeti umumiye 
Bf dün Anlmrad:ı ilk toplantısmı yapmıııtır. 

• f:ııvas - Malatya hattı :?O hıızlrandıı 
!§letmeyo açılacaktır. 
~ Temmuzda, her aenc olduğu gibi t:lenlz 

vapuru baştan kara etti 
Nufusça zayiat yok 

Devlet Denizyolları idaresine ait 
İnönü vapurunun Bodrum limanın
da yanmakta olduğu dün alaka?~r
lara bildirilmiştir. Yangın gemının 
ambarından çıkmış, söndürülcme· 
miş, gemi süvarisi de yolcuları kur· 
tarmak için gemiyi baştankara et· 
miş ve içinde bulunan 40-50 yolcu 
tamamiyle kurtarılmıştır. 

Son gelen malumatta yangının 
ne suretle zuhur ettiğinin anlaşıla· 
madığı bildirilmekte ve ateşi~w· Am· 
barlarda sinsi sinsi devam ettıgı ha. 
her verilmektedir. 

Aralık postayı yapmak iizere 
perşembe günü limanımızdan hare. 
ket ederek Bozcaada ve İzmire uğra· 
trktan sonra Bodrum limanına giden 
f nönü vapurunda daha ziyade tüccar 
eşyası mevcuttu. Gemi üç bin ton. 
luktur ve Osman kaptanın idaresin
dedir. 

bayramı g1:indUz ve gece te.slt edllccekUr • 
lf. Gazi terbiye enstllUsUnde resim ve eli~ 

ledrt~tı iki. dlğ~r L'Ubeler Uç yıla çıkarılmıı 
tır. 

OEÇEN ~ENE BtJGUN N& OU)fl T 
Kurşuna dizilmiş o·an Alman yilzba.gıııı 

Röhnl'Un lntlkarn<'ıları gizil bir cemiyet ku
rarak Hitlerl tehdide ba~ladılar. 

~ubelerine bildirilmiştir • 

Tahta kalede 
birisini vurdular 
Carlh kaçtı, uranıyoı 

Bu sabah Süleymaniye civarın
da Tahtakale yokuşunda bir cinayet 
olmuş, koltukçu olduğu söylenen 
Şükrü isminde biri, koltukçu esna· 
fmdan Temeli bacağının iki yerin
den ve elinden bıçakla vurmuştur 
Şükrü kaçmıştır. 

imdat otomobilinin gelmesini 
beklerken mecruh Temel şunları 
söylemiştir: 

.. _ Şükrü, adeta haraç almak 
nevinden benden para ist:yordu. 
Dün akşam ustası Hüsnüle de knv
ga etmİ§tik. Hiisnü Şükrüyii t~vik 
etmiş, Şükrii, sabahleyin "Gel, sa 
na bir şey söyliyeceğim .. diye beni 
tenha bir yere çekerek oradn vur
du . ., 

DIŞARIDA: 

• DUn P'ransada mUtevef!a Brinnd 1-;fn 
mera.'!lm yapılmııı ve başvekil Blum bir nıJ• 
tuk ıvyleml§tlr. 

lf. BUtun Yunanlstanda pazar gllnU hava 
kuvvetleri mentaaUne ı;all§madan elde edl 
len para 80 mUyon drahmiden fazladır. 

lf. I.llbnan cumhurreisJ Parlse vasıl olmu, 
tur. 

lf. Çekoaloval:ya başveklll doktor Hodzn 
bugUn Bilkreııe va.eıl olmu~tur. Yarın Roman 
ya başvekıll ile beraber Turuscrelne gidilecek 
\'e orAda Yugoslav ba§vekill kendilerine illi 
bak e:lecektlr. 

:f. Alman harlı:Jye nazın Berllne dönmns
tUr. 

lf. De\Tilllem ıre~·ahaUne çıkan Amerikalı 
kadın tayya.roct Amella Earbıı.rt. Maasaoua,.. 
ha har~ket etml;ştlr . 

:t- Franııız hUkOmeU mlllt bankadan 4 mU 
yar !rankhk a\·ans alacaktır. 

1(. FillaUn pollıı umumi mutetUşl Phtccr nır 
aulka~dan kurtulmuştur. Mutettı,,ı otomobl1 
le pollıı merkezinden aynlırlten Uı; arap Uzc 

rlne ateş etmiştir. Şoför yara'anmısbr. Poll.9 
mU:ct~lşl sllAhla mukab<'le <'lml§, bunun Uzo 
rlne miltearrız!ar kaçmı~lardır. 
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Metres 
ve nişanlı nn1ı111rMJı~rn/ 

ıı!Jlı,. 

Galibe, bağırmadan, çağırmadan, 
ıevgilisinin söylediği sözleri dinliyor -
du. Ona bakan gözleri yatarmaınıştı. ·· 
Dudaklanru ısırıyordu. Bütün vücudu 
haiif bir ürperti ile sarsılıyordu. Erkek 
susmadan anlatıyordu: Söylediği her 
Yeni kelime biçare 'km teselli edece -
ğini saruyordu. 

Galibe Ahmedin metresi olduğu gün. 
<lenberi bu felaketi bekli~rdu zaten .•. 
Delikanlının kendisiyle evlenmiyece -
ğini kat'iyyetle biliyordu. Yalnız bu fe
laketin bukadar çabuk geleceğni um -
rnamıştı. On sekiz aydanberi günden 
g:ine artan muhabbeti, ona, bu akibetin 
pek geç geleceğini zannettirmişt~. ~: 
ayrılığı, ölüm gibi muhakkak bıldıgı 
halde, yine onu ölüm gibi yabancı, u -

zak, silik tasavvur ediyordu. 
Şimdi Ahmet anlatıyor : 
- Sana ailemden sık sık bahsetmiJ • 

tim. Onların fikirlerini bilirsin. Ba -
bam mutlak Lcm'i Beyin kıziyle evlen. 
memi istiyor. Müstakbel kayın pederi
min fabrikası var. Beni yanına alacak .. 

Fazilet, Lem'i Beyin tek evladıdır. Çok 
zenginler .. Bütün istikbalim müem -
men 1 Böyle bir fırsatı kaçır.mama 

babam kat'iyyen aleyhtar. Amma sen 

merak etme, üzülme. Aramızda hiç bir 
değişiklik yoktur. Ben senin için 
neysem yine o katacağım. Yalnız dü -
ğün haftalarında biraz seyrek görü -
§Üt'4z. Birkaç gün gelmem. Sonra 

hayatımız hep ayni şekilde .devam eder. 
Hatt~ daha bile iyi. Çünkü param ola
cak. Seni de rahat ettiririm. Hem Lemi 

Beyin kızını kıskanmakta mana yok. 
O kadar çirkin ki .. Yüzüne bakılır şey 
değil ... Lakin ne yaparsın: !1in içinde 
para var. Hem böyle olduğu daha isa
bet. \-lr!Un Olr -ıtcınuJ v .. uı .. cı o .. u UC' u· 

zülmezsin. 

Galibe, cmuzlannı silkiyordu. Y.üzü 
sapsan kesilmişti. Zorla birkaç kelime 
kekeledi: 

- Şimdi bunları söylüyorsun amma, 
sonra Allah bilir .. Evlenmem deseydin 
ne olurdu sanki.. Mademki böyle, ben 
de intihar ederim. 

Ahmet rahatım bozacak her §eye fe. 
na halde sinirlenirdi. Bütün hayatınca 
kendini üzecek bir civdan azabı çekmek 
istemiyordu. Müc:,fik bir sesle: 

- Niçin bunu bu derece büyüttü . 
yorsun? Sana söylüyorum, inan: Ara • 
mızda hjç bir şey değişmiyecektir. 

Hem, bak,, iki üç seneye kadar öyle 
zengin olacağım ki sana gılizet bir dük -
kan açarım. Şapka yapmakta mahirsin. 
Az zamanda meşhur <>tursun. Senin de 
istediğin bu değil mi? 

Kız, artık tahammül edemiyerck 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa başlamıştı. 

Delikanlı devam etti: 
- Ağlama, canım... Eve döndüğün 

zaman, annen yüzünü gözünil şiş gö • 
rüp merak edecek .. 

Kollarile genç kızı sararak: 
- Ben üzülmüyor muyum, sanki şe.. 

kerim? Ben de ilk teklifi i§itincc isyan 
ettim. Fakat sonra, annem babam beni 
kandırdılar. Fena vaziyettelermiş. Bun. 
dan sonra, bana hiç para vermiyecek • 
lermiş. Kazandığım yetmiş b~ lira ile 
nasıl geçiniriz? Filhakika Mühendis 
Mektebind4n mükemmel surette çık -
tım. Fakat bir iş bulmak kolay mı? Bu 
ıekilde derhal kayınpederimin fahri • 

kasında bol maaşlı bir vazife alacağım. 
Hem emin ol ki, her ikimiz için de, bu 
çirkin kızla evlenmem hayırlıdır. 

Delikanlı sustu. Sevgilisini kandır • 
mak için artık hiç 'bir yeni söz bulamı • 
yordu. Galibe sor.du: 

- Ne zaman evleniyorsun?. 
- Sekiz güne kadar. 

Genç kız, gayri ihtiyari bağırdı : 
-Ne? 

- Evet .. İş kat'ileşmeden evvel sa -
na bu bahsi açmak istemiştim. Çünkü 
malUm ya: Böyle şeyler bilinmez. Son 
dakikaya kadar bozulmak ihtimali var • 
dır. Beyhude yere seni üzmek isteme -

dim. Düğünümden evvel bir kere daha 
gelirim. Aman Allahım, bu iş bir kere 

olup bitse de ondan sonra hayatımıza 
rahat rahat devam etsek ... 

Galibe, sevgilisinin boynuna sanla • 
rak: 

- Aramızda hiç bir seyin dcfi;miy~
ceğine yemin eder misin? Daima görü. 

şeceğimizi yeminle temin et bakalı~ 1 
Her zaman beni seveceğine de yemın 
et! 

Ahmet, işin düzeldiğini his~e<i:rek: 
- Şekerim! • dedi. - Sen o çır kın kı-

zı görsen bir an bile tereddüt etmezdin. 
İçin rahat eder, sana kalacağıma emin 
olurdun .. 

Sonra, omuzlarını silkerek: 
- Ne yapalım? Parası var. 

Galibe, göz yaşlarını silerek: 
- Bu yaptığın hoş bir şey değil. 
Erkek, lakayt bir tavırla: 

- Merak etme. Aldığım kız da ben. 
den fazla bir sadakat beklemiyor zaten .. 

Erte.si gün, Galibe, şapkacı dükki -

_,run~~lış:.xgrdu. ~et şık_.gj}'.inmiı 
ikı zarif kadın içeriye gıNliler. Anne ltız 

oldukları belliydi. İkisi de çok güzel • 
di. 

Galibe, şapkaları gösteriyor, m:işteri 
olan genç bayan tatlı kumral sa_çlan ü. 
zerine bunları oturtarak aynada kendi. 
ne bakıyordu. HarikulMe gUzel bir kız
dr. 

Annesi satrcı kıza hitaben: 
- Ev1enecek de .. Bir kaç şapka al • 

mak lazım ... - dedi. • Burasını bize bir 
ahba'"' hanım tavsiye etti. En iyi ~p • 

~ .. . 
kalannızı lCıtfen gosterın .. 

- Hay hay efendim ... İnsan küçük 
hanım efendi gibi giizel olduktan sonra 
her şapka yakışır · 

Genç kız. inci gibi dişlerini göstere· 
rek gülüyordu. Dört beş şapka ııeçti ve 
aldı. Annesi, satıcı kıza: 

- Kuzum. yavrum, bunlan bu ak -
şam hemen bizim eve yollayın .. Çünkü 
gece kızımın nişanlısı gelecek. Şapka -
ıannı ona göstermek ister .. 

_ Merak etmeyin, efendim. Yalnız 
adresinizi lfıtfedin. 

_ Nişantaşında fabrikatör Lem'i 

Bey .. 
Galibe ancak kendinde boğuk bir 

sesle: 
_ Baş üstı:ine 1 • demek 

bulabildi. 
kuvvetini 

Müşteriler dükkanından çıktıktan 
sonra mağazanın ortasında bir müddet 
deli gibi dolaştı. Sonra fırladı. 

Ertesi günü, cesedini denizden çı • 
kardılar • 

flABER - :.\tişam postası 
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Yazan : Niyazi Ahmet: 

49 - sene evvel bugün 
,_., -2 1-2 _,-- ---

Alman imparatoru 
üçüncü Fredrik öldü 
Jmpaıator hayatında 15 haziıanın oynadığı 
rol - 99 gün hükümdarlık - Neferler ~ıed

rikten nasıl intikam almışlaıdı? 
1887 yılı 15 haziran günü 49 

sene evvel bugün, imparator üçün· 
cü F redrik öldü. 

imparatorun ölümü tarihi btr 
çok tesadüfleri bir araya toplamzsı 
itibariyle çok şayanı dikkattir. 

Fredrik'in amcasının oğlu Fred
rik Şarl' da üç sene evvel 15 hazi· 
ran günü ölmüştü. İmparator bir 
cuma günii ölmüştü. Babası da cu· 
ma günü ölmüştü. (Öli.imünün 49 
uncu yılı sah gününe rastlıyor.) 

Ölljmünden bir sene evvel 1887 
yılı 1 S haziran günü sarnyı terkedc-
rek annesinin jübilesine ( 50 inci se· 
nci devriyesine) gitmişti. 

işte imparatorun hayatında 1 5 
haziranın tesadüfleri ..• 

• • • 
F redrik bir gün daha yaşıyarak 

16 haziran günü ölmüş olsaydı tam 
100 gün imparatorluk tahtını muha
faza etmiş olacaktı. Çok ihtiyar bir 
halde tahta çıkan Fredrik 99 uncu 
günü hayata gözlerini yummuştu. 

:(. :(. iti 

1htiyar Alman imparatoru ken· 
disini çok sevdirmişti. Hükümdar 
sandalyesine oturduğu vakit neşret
tiği beyannamede Almanyaya yapı
lacak her türlü t~§ebbiise l:arşı dur
mak için her türlü iktidarını sarfede 
ceğini ilan etmişti. Fakat sonradan 
müthiş bir sulhçu oldu. 

Fredrik'in öllimünden sonra dok
torlar arasında uzun münakaşalar 

haşladı. Kurtarılabileceği iddia edil 
di. Fakat iş işten geçtikten sonra .. 

:.(. :.(. :.(. 

Üçüncü Fredrik laubalilikten son 
derece hoşlanan bir adamdr. Bu-
lunduğu sofrada maiyetiyle daima 
latife ederdi. 

1870 seferinde 'Vürt muharebe· 
sinden sonra o civarda gezerken 
Bavyeralı bir neferin bir ağacın al· 
tına çekilerek kendi kendine yemek 
yemekte olduğunu görmüştü. Nefe. 
rin yanma yaklaştı ve: 

- Maşallah ... dedi. Çok iş gör
mü~ gibi böyle çekilip istirahat edi
yorsun. 

Nefer şu cevabı verdi: 
- Sayenizde gördüğümüz iş bi· 

ze kifayet eder. Eğer 66 muharebe
sinde de kumandımımız siz olsaydı· 
nrz o menhus Prusyalılar mağlubiyet 
ne demek olduğunu görürlerdi. 

"" I{. :.(. 

Üçüncü F redrik sarayın önünde. 
ki gölde banyo alırmış. Bir gi.in mu· 
tadından evvel göle gelmiş bakmış 
ki, Polsdam hassa alayı efradı gölde 
yıkanıyorlar. Derhal kendisi de gir. 
miş ve yüzmek bilmiyen bir neferin 
üzerine giderek onu sulara gömmiiş, 

Üçüncü F redrik'in ltalya kralına 
vermek üzere çektirdiği en 

son resmı 

Korkutmuş ve hayli su içirmiş. Ne· 
ferin arkadaşları da derhal F redrik 'in 
üzerine hücum ederek arkadaşları
nın intikamını almışlar, nefes alma
dan bir çok defalar duya batırıp çı· 
karmışlar ve eğlenmişlerdir. 

Yarın: On dört sene evvel mÜs· 
kirat nasıl menedilmişti? 

Cesur olmak 
için et yiyiniz! 
Meşhur bir alim bu 
tavsiyede bulunuyor 

Meşhur fizyoloji bilginlerinden 
profesör E. P. Katkart LClndrada ver 
miş olduğu bir konferansta az et is
tihlakinin bugünkii gençlerde sergü
zeşt ve cesaret hislerini azaltmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Profesör Katkart lngilterenin 
Klasko üniversitesinde fizyoloji pro
fesörüdür. Konferansından bazı par
çalunnı alıyoruz: 

··- Et istilahkinin gerek Ame· 
rikada gerekse lngilteredc anlaşılı· 
yor. Et istihlakinin azalması ise er
keklerde ataklık, teşebbüs ve cesaret 
hislerini eksiltmektedir. Meşhur 
darb meseldir: (Aslan olmak isti-
yorsan aslan eti ye; inek olmak isti· 
yorsan ot ye 1) bu sözler de her hal-
de büyük bir hakikat vardır.,. 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde
si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14.20 ye kadar 

parasız muayene eder. 
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: ' .......................................................................................................... 
Bazı amatörler profesyonelleri 
gölgede bırakacaklar gal!ba ... 

büyük düşman
larından ikisi 
Bu sabahki posta ile gelen lngi· 

liz gazeteleri Musolininin ve faşistli· 
ğin en büyük düşmanı olup Lipari 
adasından kaçmış bulunan meşhur 
bir ltalyanın, Kardeşiyle birlikte 
Fransada öldürülmesi tafsilatiyle 
doluqur. 

Bilba.oda felôket 
dakikası yaklaştı 
Şelıirdehi kadın ve çocuklaı ın tamamile 

tahllgesi11e gayret ediliyor Vazaıın : Nizamettin 

Cinayetin siyası olduğu öğrcnil· 
miştir. 

Ncrw Chromick gazetesi Paris mu 
ha biri diyor ki: 

"Meşhur faşist aleyhtarı, ekono· 
mi profesörü Karlo Roselli ve karde:· 
şi mi.iverrih Nello Roselli, tarihi Ku 
tem şatosunun arazisi dahilinde 
maktul olarak bulunmuştur. 

Teslim olmayı reddeden hüku-
met müdafaaya devam edecek 

Valansiya 15 (A.A.) - Milli müda
faa nezareti tebliğ ediyor: 

"Sivil ahali, tarihin kaydettiği en 
zalimane bombardımanlara maruz bıra
kılarak iki aydanberi c!evam eden taar· 
ruzlar neticesinde düşman Bilbaoya yak 
laşmağa muvaffak olarak istihkam çem
berinin birkaç noktasını yarıp şehre 

yakın tepeleri işgal etmiştir. 

"Ba:sk hiikOmeti, düşmanın kuvvetli 
topçu bataryaları ve çok miktarda tay· 
yareler vasıtasile Bilhao şehrini tahrip 

etmek istediğini öğrenmiştir. ispanyada 
rJahiF harbin insanileştirilmesi hareketi· 
nin başında bulunmuş olmanız d:::.layısi 
le si?den. ahalinin muharip olmayan 

• kısmı şehri tahliye edinceye kadar Bil· 

Halkevlerinin büyük tiyatro sanatkarı haline yükaeltmeğe muvaffak 
olduğu iki genç (Sağda) Evkaf memurlanndan Hayrullah (Solda) Küçük 
Kemali pek hatrr1atan Celal (Ortada) büyük halk muhariri ve halk 

Fransız polisi bu cinayeti, siyn· 
si bir "idam,. olarak telaki etmekte· 
dir. Maktullerin üzerinde 250 İn
giliz lirası bulunmuştur. Bundan da 
cinayetin sebebi para çalmak olm~· 
dığı anlaşılmıştır. 

Yalnız meşru hükumeti mutazarrır 

eden ademi müdahale paktı komitesine 
rağmen düşman son aylar zarfın.da tay
yare kuvvetlerini dört misline çıkarmı~ 
ve gerek Portekiz hududunuan gerekse 
müfsitlerin elinde bulunan limanlardan 
tayyare, top ve otomatik sil.ihlar teda· 
rik etmiştir. 

baonun tahribine eliniz;deki bütiin dip· 
lomatik vesaiti kullanarak mani olmanı
zı rica ediyoruz. Bask hükumeti her ne 
bahao.ıma olur<ıa olsun Bilbaoyu müdafaa 
etmeğe ittifakla karar \•ermiştir· Sivil 
ahalinin en kısa bir müddet zarfında artisti Osman Cem 1 

Tiyatro san'aL "J6i~....aLS".JF-";a,, . .; 

karlanmızın he • 
men hepsi alaylı. 
dır. Hemen hiçbiri
si sahneye muay
yen ve metodlu bir 
çalışmanın eseri o. 
tarak çıkmış değil. 
dir. Bununla bcra. 

• ber memleketimiz. 
deki sahnelerde za
map zaman muvaf
fak tiyatro sanat. 
karlarına tesadüf 
etmek mümkün ol. 
muştur. Vakıf PtJra7.ar ida-

E, nasrl olmu:. resinden. Kemal 
tur bu? Orasını ne siz soruuuz, ne ben 
söyliyeyim. Bu bizim sanat bünyemi

zin büyilk sırlarından biridir ki akıl , 
erdirmek müşküldür. Ya fıtri bir isti
dat nasılsa inkişaf etmiştir veya halk 
kendtsini ''ben aktörüm!" diye takdim 

eden adan;ıı • fıkdanı hasebiyle (*) • 
sı:ı.hne artisti olarak kabul etmek 

nezaketini göstermi5tir. Fakat ne ya. 
?Jktır ki Türk tyiatrosunun bu lA.uba. 
li halinden istüade edebilmiş olan 
"hakiki istidat" lar parmakla gösteri
lebilir. Hem neden, hemen daima ti
yatroya en ufak bir ilişiği olmaması 

lizımgelen "tip" leri bir ''istidat" gibi 
ele almrya mecbur kaldığımızı ve bu 
"istidad" Jarın "zoraki inkişaf" !arını 

§a.k§aklamak azabına uğraı:lığı:mızı a. 
çıkça söylemekten çekiniyoruz? 

Bu memleket, iyi muharrir, iyi ga. 
zeteci, iyi romancı, iyi ressam, iyi 

mimar yetiştirebildiğini mütemadiyen 

ispat ederken, neden dört tane de iyi 
aktör yetl§tiremiyoruz. Zira sahne dü
ne kadar daima hakiki istıdatlara dir. 

sek çevirmiş, nerede "bu i§e yabancı 
kalması 18.zımgelen vatandn.5 varsa,, 
garib bir inatla onları ya.k~yıp ya. 
kalayıp halkm burnuna uzatmı§tır: 

''- Öööfff ! Ne artist! Ne artist!,, 
Bereket versin artık bu kötü du

rumdan yakamızı kurtannak iraere 

bulunuyoruz. Görüyoruz ki memle. 
kette hakiki sahne sanatına' doğru gi. 

den bir kalkınma, hatuı. bir milli inti. 
bah var. Bilha.sSa hnlkevlerinde bu 
büyük sanat seferberliğinin daha ilk 

merhalesinde elde edilen neticeler 
çok ümid vericidir. 

''Ümit vericidir'' dedikten sonra bir ti. 
yatrı halketmenin ne mülıbn, ne güç 

iş olduğunu bildiğimiz içi.o, böyle de

mekle iktüa etmek de isterdik. Lakin 
bundan bir müddet evvel Eytibdeki bir 

sala§ üzerinde halkevleri gençliği bir 

kaç büyük istidadını bize t;;nıtmamış 
olsaydı ... 

Uzun lafın kısası. Arkadaşlar! 
Başlayışında basit , c iğrendirici bir 
hevcskarlık, manasız ve soru gelmez 

bir amatör tizcnmesi havaEinı uyan

dırm~ olan Hnlkevleri temsıl kolları 

bclkı bıze heniız tam 'e kamil "tiyatro 

k droları,, yaratmış değı!dır. Lakin 
lıu çerçeve ve firmanın içinde öyle 

mukemmel birkaç sanatkıirm yeti~ti. 
ğfni görüyoru1 kı, bu bi7.l' Ankarnda. 

(•) ''Başk r dı{iı ıçm,, yahut 
11.st k'ıtlığ 1 d mcıııa/.amıa alınma. 

l l r. 

ki tiyatro mektebinin istikbali hak. 
kında da emniyet veriyor. 

Zira memleketin her tar:ı.f ında ya. 
şıyan gençlikteki tiyatro istidadının 

hiç de "ham'' olmadığına işaret edi
yor. 

Eyüb gençleri o gece büyük halk 
muharriri Osman Cemalin "Üfürük. 
çil,, adlı piyesinden bir ı>t>!"deyi mu. 
harrirle birlikte sahneye koymuşlar 
ve birlikte oynamışlardı. Büyük halk 
muharriri Osman Cemalin ne büyük 
bir sahne artisti olduğunu bilmiyen
ler bunu belki bir macera, belki pek 
eürctkir bir jest addederler. Hayır, 
Osman Cemalin sahneye çıkmasında 
hiçbir gariblik yoktur, bilfüds sahne. 
nin kendisini Osman Cemaldt?n mah. 
rum etmekte ısrar etmesine hayret e. 
dilir. Osman Cemal, büyük, çok büyük 
bir sahne artistidir. 

Gelelim tekrar Eyüblü gençlere ... 
Biz bunların Osman Cemal tarafın
dan yazılmış bir piyesle bir devrin 

bir muhitini Türk sahnelerinde az gö. 
rülmüş veya hiç görülmemiş bir şekil. 
de canlandırdıklanna şahit olduk. 

Hepsi mükemmeldiler. Eğer araların
da mutlaka bir san'at terr.!hi yapma. 
ğa 7.0rlamrsak ancak o zaman diyebl. 
liriz ki, aralarında en iyisi Hayrullah. 

tı. Ha)TUllah bizim sahnelerimizde ol
mıyan, yahut pek az buluna,, bir şey. 
dir. Yani tanı artist ve ha!t1ki kome. 

diyendir. Bu gencin evkaf ta memurluk 
etmesi ne garibdir! İstanbul Şehir Ti
yatrosu bu gençten kendi kadrosuna 

girmesini rica ederse çok doğru bir iş 
görmüş olur. Eğer nıemlekı:-lteki bü. 
yük artistlerden bazılarının mutlaka 

evkafa memur olmaları istenıyorsa, 
büyük sahnelerimiz.in bazı ,utistlerile 

bu genci mübadele veya becayiş etsek 
bari. 

Hele "OsmanCemal" in hüt ün haya. 
tını :rürk tiyatro sanatın<ı., Türk ti. 

yatro edebiyatına ve Tilrk memleke
tinde tiyatro zevkini yaymağa hasret. 

mesini temenni etmek artı!t bize bir 
borç olmuştur. 

Kalemi, zekası, muhayyilesi, gırtla. 
ğı, endamı, ölçüye sığmıyan istidadı 
ve sahneye çıkar çıkmaz seyircileri 
mıknatısına takan, engin sempati top. 
lıyan büyük aktör hüviyeti Ye "tempe. 
rament" i ile Osman Cemal Türk Ti. 
yatrosunun kurulmasında büyük bir 
yardımcı olur. Hele bir halk tiyatrosu 
kurmak, memleketin en geri kalmış 
köşelerine birçok yenilikleri tamamile 
hazmettirebilmek için tiyatro sanatını 
bir vasıta gibi kullanmak ı&tıyorsak 
Osman Cemale mutlaka; 

"- Ckl arkadaş!" 

Demeliyiz. 

Ben amatör gençlerin prof es yon el 
şöhretlerle boy ölçü~me devresini da. 
hi geçirdiklerini ve Tiyatro San'atı

nın barometresinde büyük bir değişik. 
liğin arifesinde bulunduğurauzu sanı. 
yorum. 

Bravo Halkcvlerine! Yctışmcktc o
lan gençleri takdir ve yet ıımelerine 
imkan veren halkevlcrmi i :are eden. 
leri tebrik ederken halkcvicrinc mii. 
ncvver ve uurlu bir islikdmct veren 
Şükrü Ka~ayn bir saygı g-ondcrme. ! 
mck hoppalık olur. 

Nizamctlin NAZiF 

Profesör Roselli bir lngiliz ka· 
dım ile evliydi. Ye Üç çocuk bırak
mıştır. 

Şimdi ifşa edildiğine göre, çar 
şamba gecesi, Bognols havalisinde 
köylüler, polise ihbarda bulunmuş· 
lar, Kutern şatosuna giden yolda 
kan lekeleriyle dolu bir otomob;l 
gördüklerillİ söylemişlerdir. 

Daha erken saatlerde bu otomo· 
bilin, diğer bir otomobil tarafındnn 
süratle takip edildiğini görmüşlerdi. 

Bu otomobili farketmişlerdi; 

Kadın ve çocuk ları tahliye 
Bilbao, 15 (A.A.) - Bask dahiliye 

nezareti tarafından neşrooilen bir teb
liğde, Bilbaoda bullunan 20·000 kadın, 
çocuk ve ihtivarın Santandere tahliye 
edildiği bildirilmt>ktedir. Mülteciler, 
karadan kamyonlarla ve denizden balık 
çı ve yük gemileri, mavm tarak dubala
rı vesaire gibi muhtelif gemilerden mü. 
rekkep bUyiik bir filo vasıtasile sevkcdil 
mektedir. 

çünkü ortalık apaydınlık olduğu hal 
de otomobilin lambaları hala yan· 
maktaydr. 

Ba~vekil Aguirre'in Edene vukubu
lan müracaatı üzerine İngiliz donanma
sı mültecileri taşıyan Bask gemilerini 
himaye etmektedir. Metruk otomobilde, polis bir 

kadının kan lekeli eldiveni, patlamış 
bir rovelver kurşunu, ve içerisine ha. 
rut doldurulmuş büyük bir süt ku· 
tuım bulmuştur. 

Buna bağlı olarak bir fitil yakıl· 
mıştr ki bunun sonradan yağmurla 
söndüğü anlaşılmıştır. 

Zabıta, iki gün boşuna aramı~
tır. Ve yalnız bugun bir ışçının ayagı 
iki cesede birden çarpınca işin esrarı 
yavaş yavaş açılmağa başlamıştır. 

iki ceset de biribirinin üzerine a
tılmı1' bulunuyordu. Kutern şatosu· 
nun hemen yanı başında ve metruk 
otomobilin bulunduğu yerden 15 
mil ötedeydi. 

Her iki kardeş de, kurşunla öl·· 
dürülmüştü. Bununla beraber ceset· 
lerin yanında "R" markalı bir kama 
bulunmuttur. 

Roselli ailesinin tanıdıkları şu 
malumatı veriyor: 

- Geçenlerde ispanyadan dö· 
nen profesör Roselli, orada faşist a· 
leyhtarı İtalyan lejyonunu kurmuş· 
tu. Ye bundan on be§ gün önce de, 
almış olduğu bir yaranın tedavisi 
i~in, Kutern şatosu civarına gitmiş· 
tı. 

Polis profesörün arkadan vurul· 
duğunu söylüyor. Bu suretle, oto
mobilin arka kanapcsinden vuruJ. 
duğuna hükmedilmektedir. 

Bu arada, profesör Roselliye 
mektup gönderen ve bir randevu is
tiyen esrarengiz bir delikanlıdan 
bahsedilmekte ve profesörün karısı 
şöyle demektedir: 

. (- Ben bu delikanlıyı mütead
dıt defalar görmüştüm. Kendisini, 
kocamın eski bir talebesi ve faşist a· 
lehtarı olarak tanıyordu. Kocam, 0 • 

nun kendi talebesi olduğunu hatır· 
lamıyorsa da, sözlerine itimat etmi
ŞP. benziyordu.) 

~undan başka, kocama birçok 
tehdıt mektupları geldi. Fakat aldır• 
mıyordu. Cesur bir adamdı ... ) 

MEŞUM BIRTF.SADOF 
Profesör Roselli, Moteottinin 

katlinin 1 3 Üncü senei devriyesin· 
de öldiirülmüştiir. 

ROSELLI KiMDiR VE 
JT AL YAN H APlSHANEslNDEN 

NASIL KAÇTI? 
News Chemicle 'den : 
Profesör Rosclli, Ceneve unı· 

versitesi politik profesörü idi. ilk 
~efa .olarak. ihtiyar ltalyan sosyalist 
lıderı Turntinin, faşist tazyikinden 
kurtulup kaçmasına yardım etmek 
yolunda şöhret aldr. 

.. !urati 70 ymund" bir ihtiyardı. 
Butun lıayatrnr halkın hizmetine 
vcı mişti. Kendisini faşistler ölüm. 

Bask ba§vekili tarafından Edene gön 
derilen notada ezcümle şöyle denilmek· 
teldir. : 

le tehdit ediyorlardı. Bunun üzerine 
Roselli onu cesurane kaçırdı. Ye bu 
hal, faşistlerin iktidar mevkiine geç· 
mesinden az sonra oldu. 

nv., .... 11: ı. ...... ..ı ... .,. ... .,..... t+ .. ı, ... , ... 
döndü. Ve Tura tinin kaçmasına 
yardım etmek cürmiyle muhakeme 
edildi, hapse mahkum oldu. Müte· 
akiben Lipori adasına nefyedildi. 

1929 da Roselli kendisi kaçtı. 
Yanında iki mahpus arkadaşı daha 
vardı. Mehtapsız bir gecede denize 
atıldı. Arkadaşları tarafından gön· 
derilmiş gayet seri bir motörbot 
kendilerini beklemekteydi. 

Sonra profesör Roselli Pariste 
yerleşti, fakat ltalyanlar, bir mu. 
kabelei bilmisilde bulunmak Üzere, 
onun karısını ve erkek kardeşini 
tevkif ettiler. 

Bu sırada karısı gebeydi. Netice
de dünyanın her tarafından yapılan 
protestolarla karısı ve kardeşi Nello 
tahliye edildi. Onlar da Parise geldi. 
ler. 

Profesör Roselli Pari:se geldiği 
halde siyasi faaliyetinden geri dur. 
muyordu. "Justizia A' Liberta., i. 
simli ve faşist aleyhtarlığı gayesine 
hizmet eden bir gazete çıkardı. 

Bir faşist aleyhtarı klübü teşkil 
etmişlerdi. Ve işte bu gruptur ki, 
Roma Üzerinde tayyare uçucu ter· 
tip etmişler ve şair Dö Sosis, bu tay 
yareden beyannameler attıktan son. 
ra kaybolmuş ve bir daha kendisin· 
den bir haber gelmemiştir. 

Son zamanlarda gene broşür ve 
beyanname atmak icin Milano şehri 
iizerinde iki uçuş daha yapılmıştır 
ki bunu da Roselli tertip etmişti. 

lspanyol dahili harbi başlar baş· 
lamaz, profesör Roselli, İspanyada 
ilk fa ist aleyhtarı ltalyan kolunu 
teşkil etti. Bu iş için 6000 sterlin 
harcadı. Sonra onun teşkil ettiği bu 
kuvvet "Garibaldi taburu,, diye şöh· 
ret almıştır. 

Profesör Roselli bu tabura üç ay 
kadar, büyük muvaffakıyetle ku· 
manda etmiştir. Sonra göğsünden 
yaralanmıştır. 

Hastahaneyi terkettikten sonra 
tekrar cepheye gitmişse de artık 
malul olmuştu. Sonra Parise gelip 
işine devam etmek istedi. 

Ro:ıelli ailesi, ltalyanm hürriye· 
tiyle- cskidenbNi alakadar olmuş bir 
ailedir . Karlonun ane ·i ve babası, 
"İta lyan kurtarıcısı .. diye tanınmış 
Maaininin yakın dostlnrrydr ve bu 
udam onların evinde ölmiiştür. 

tahliye edileceğine söz verir. Bu maksat 
Ja Bilbaoya müşahitler göndermenizi 
veya garbe doğru yapılacak olan tah· 
liyenin kontrol edilmesi için konsolos· 
!ardan birine emir vermenizi rica ede
riz. 

Sonuna kadar müdafaa 
Londra. 15 ( A.A.) - Ba5k hükume· 

tinin mümeıısili. matbuata beyanatta bu 

lunarak şehri müstevlilere karşr sonuna 
kadar müdafaa etmek üzere hükumetin 
Bilhaoda kalmağa karar verdiğini teyit 

ve 'ehrin şarta muallak olarak tesllimi 
için başvekil Aguirre'nin Franko ile 

müzakereye girişmiş olduğu hakkındaki 
haberi tekzip etmiştir . 

Fransız konsolosu çekildi 
Bayonne, 15 (A.A.) - Bilbaodald 

Frans:z konsolosu Casteran ailesi efra 

dı ve konsoloshane memur ve müstah
demlerile birlikte şehri terkederek Fran 
saya dönmiiştür. 

Madritte 
Madrit, 15 ( A.A·) - General Miaja, 

01"'.U dUctU.)"" ı ıc.n.u.1.".u.u YC:!J4dl ~a.uuy...._ \;,.• 

dilmesini emretmiştir. General bütün si 
yasi teşekküllerle amele teşekküllerini, 
tahliye işlerine yardım etmeğc davet 
etmiştir. 

iş Kanunu 
Bugün 

meriyete girdi 
Yeni iş kanununun bu sabahtan itibaren 
tatbikine başlanmıştır. Türkiyenin her 
tarafnrda olduğu gibi İstanbul mıntaka
sında kurulan "üçiincü bölge iş dairesi 

amirliği .. de kanunun derhal tatbik edi
lecek maddelerinin kontrolii için hare• 
kete geçmiştir. Bugünden itibaren do· 
kuz iııçiden fazla çal•ştıran bütün iş yer 
terinin vaziyeti tetkik olunacaktır. 

Öğrendiğimize göre iktisat vekaleti 
ihzari mahirette kurulmuş olan iş daire 

si kadror.unu merkez ve mıntakalar için 
kafi görmertiğind~n geniş bir kadro ha
zırlamıştır. Yeni bütcede bu hususta 

tahsisat mevcut olduğundan bu yeni 
kadroya Rit tatbikata bugünlerd.:: geçile 

cektir. Esasen kadronun bu şekilde ge
nişlemesine ihtiyaç bulunuyordu. yn 
geniş kadrolu bulunan İstanbul mınta
kasında ancak beş müfettiş vardır. Bu 
mıntakaya Zonguldak ve Bursa gibi mü 

tekasif işçi muhiti bulunan şehirler de 
dahil bulunmaktadır. 

Alac&ğını isteyen 
bakkalın başına 

gelenler? 
Kasımpaşada eski Tersane cadde • 

sinde bir numaralı dükkanda bakkal 
Davut dün g~ce Kireç hanına giderek 
Mehmet ve Kemal isminde iki kişiden 
alacağr olan iki lirayı istemiştir. 

Borçlular para vermedikleri gibi • 
bunlardan Mehmet balta ile. Kemal 
jiletle bakkalın üzerine hücum etmiş • 
!erdir. Bakkal kendisini müdafaa etmek 
üzere eline geçirdigi şişeleri bunların 
kafalarına atmış. şişelerden biri bu ı
rada yoldan gc~en 11 ü'erin isminde biı 
çocuğun bnşına isabet ederek yarala • 
mıştır. 

Çocuk hastaneye kaldırılmış, kavga. 
cılar yakalanmıştır. 



' 

Türk 
milli takımı 
iki klübün inhisarı 

alllna giremez 
Spor sütununda, memleket sporiyle 

alakadar olmak ve onu korumaktan 
ziyade; bilhassa iki klübü tutan ve 
onların avukatlığını deruhde. etmekle 
§Öhret kazanan gazetelerden biri, bu -
günkü nüshasında, yine garip nazariye
ler }"Jrütüyor. 

Fenerbahce - Güneş muhtelitinin 
Rapidi yen~esi hiç şüphe yoktur ki, 
Yalnız mezkur gazeteyi ve mevzuu 
bahis iki klübün hararetli taraftarlarını 
değil, fakat herkesi de sevindirmiştir. 

Fakat bu galibiyet sevinci hiçbir za
tnan, bütün Türk futbolünü istihfaf e. 
Qerek bu iki klüEi. Türk futbolünün 
fevkinde görmek ve milli takımı bu 
klüplerin inhisarına tevdi etmek ar -
zusuna kapılmak kadar ileri vardırma. 
tnalıdır. 

Mezkur gazetenin spor muharriri 
tncmleketin en eski spor muharrirlerin
den biri olmakla beraber, hala bitaraf 
kalmayı öğrenmemesi cidden gariptir. 

lerdir. Yapılmakta olan milli küme 
maçları bunu pekala göstermektedir • 

Muharrir arkada§ımız, Fencrbahçe -
Güneş muhtelitin~ teşkil edecek on altı 

oyuncuyu saydıktan sonra şöyle de -
mektedir: "Bu takımın bir veya bir 
kaç oyuncusu diğer klüplerden • eğer 
varsa - daha iyile~i ile değiştirildiği 
takdirde temsili takım kolaylıkla mey -
dana çıkıverecektir.,, 

Arkadaşımız eğer diğet klüplerde, 
saydığı, Hüsameddin, Ya~ar, İbrahim, 
Melih, Naci, Salahaddin gibi oyuncu -
!arın en aşağı elli oyuncu buJunabile • 
coğinden asla şüphe ediyorsa, Tı;,irkiye
de futbol denilen bir sporun mevcudi • 
yetinden şüphe etmesi lazımdır. 

Necdet, Hüsnü, Lutfü, Reşat, Kadri 
Ankaralı Hasan, İzmirli Hakkı, Beşik
taşlı Hakkı ve Faruk, Haşim, Ankaralı 
Niyazi, İzmirli Fuat milli takımda yer 
bulabilecek birer oyuncu değiller mi? 

Bir kaç oyuncusu mahrum bir ec • 
nebi takıma karşı alınan neticeden bu 
kadar yüz bulan, bu klüp hastası spor 

lzrnir 
Yeni bir s tad a 
kavuşuıyor 

İzmir, 12 (Hususi) - Karşıyaka 
gençliğinin ihtiyaçlarından biri olan 
stadyom meselesi de C. R. Partisinin 
deıa.tetiyle halledilm!ştirı. 

Parti, Karşıyaka.da cpeydcnberi yap 
tığı tetkikat neticesindıe, Osmanzade 
mevkiinde banyolar kaqısındaki saha -
nm stadyoma elverişli ıplduğunu gör -
müş ve burada stadyoro yapılması ıçin 
laz1mgelen hazırhklarmı yapmıştır. 

Stadyom projesi ve malzemesi ta -
mamen hazırlanmıştır. 

Önümüzdeki pazar günü saat 16,30 

da ilbay ve parti başltanı B. Fazlı G.:.i. 
leçin başkanlığında temel atma mera -
simi yapılacaktır. ~mel atma merasi -
minin parlak bir şekilde olması için 
Karşıyaka parti kamun yönkuruJu ha
zırlıklar yapmış ve davetiyeler gönder. 
miştir. Merasime bütün halk ta davet 
edilmiştir. 

Stadyomun inşasiyle gençlik, Karşı
yakarun arsaların.da top oynamaktan 
kurtulacak ve modem bir stada kavuş. 
muş olacaktır. 

muharriri, ya kendi mensup olduğu 

takım milli küme maçların.da iyi bir 
yer alabilseydi acaba, milli Türk takı -
nunın yalnız 0 klüpten mi teşkil edil • 
mesini yazmak cesaretinde bulunacak • 
tı? 

Bu spor muharririne tavsiye ederiz, 
ham hayallerle uğraşmasın. F. O. 

l 

Fransız Redstar • 'Vicmıa m'ü.cıabal.-arnıda Fransız 7;.alccisinin harikulade 1Jlo 

njonwıa rağmen top ağUı.ra fakıhrkeıı 

Beynelmilel b8kem lerden Belçikalı 

Con Langenius 
Avrupa futboJünü nasd görüyor 

Avrupanm tanınmış hakemlerin 
den Belçikalı Con Langenius son ay 
içinde yapılan en mühim birkaç fut· 
bol maçından sonra Viyanada oy-
nanmış olan Avusturya - lskoçya, 
Stokholmde de lsveç - İngiltere mü 
stabakalarmı idare etmiş ve Herta 
- Brantford, Çekoslovakyada oy· 
nanan Prag - Bilbao maçlarında 
da seyirci olarak bulunmuştur. 

11 klüpten alınmış elemanlar oldllk 
ları için bir türlü anlaşmadılar. 

Viyananın meşhur merkez mu
hacimi Sindelar tutulmaz şütlerİ\ :e 
nazarı dikkati celbetti; fakat o ka
dar şanssızdı ki bu gayri kabil te
vakkuf vuruşlarını Jskoçya kalecısi 
değil, kale direği çeldi. 

Fenerbahçe - Güneş klüplerinin bir 
ırıuhtelit teşkil ederek ecnebi takımlar 
la kar§ılaşması ve Avrupa turnelerine 
çıkması hiç şüphe yoktur ki Türk fut. 
holü için çok bayırlı bir iş olur. Hatta 
bir90k klüplerimizin de ayni veçhile 
hareket etmeleri candan temenni etti -
ğimiz bir şeydir . 

Orta Avrupa kupası 
Bu suretle Avrupanm mühim 

futbolcularını yakından tanımış ve 
bu klüplerin taktiğini görmüştür. 

Oyunun nihayetlerine doğru 
mağlubiyetten kurtulan fskoçlar bu 
golü de orta akıncılarının şahsi gay
retiyle kaydedebildiler. 

lsveç - İngiltere maçında lngi
lizler fevkalade süratli bir oyun çı
kardılar. Rakipleri İsveçliler yun· 
da adeta silindiler. 

Fakat tekrar ediyoruz, ne Rapidi 
Yenmesi, ne de Avrupa turnelerine çık. 
ırıası, Fenerb:ıhçe - Güneş muhteliti -
ne, milli takımı teşkil etmek hakkım 
:veremez. 

~· --t-..-.-.. -ır .a-,.!9t... :ı,: 1 .. 1:; 

bün teşkil ettiği devirler çoktan geç • 
~iştir. Muharrir arkadaşımız pekala 
bilir ki, o devirlerde Türk futbolü de. 
tnek Galatasaray - Fenerbahçe de -
ınekti. 

En iyi youncular yalnrz bu klüplere 
dahildi. Ecnebi takımlarla ancak bu iki 
takımımız temas ediyor, Avrupa tur -
nelerine ancak bu iki takımımız çıkı

yordu. O zamanlar, ikinci bir milli ta. 
kı:m teşkil etmek icap etseydi muhak -
kak ki o da bu iki klübünyedek oyun. 
culanndan teşkil eıiilecektir. 

Bugün vaziyet tamamiyle değişmiş
tir. Galatasaray ve Fenerbahçe takım • 
ları eski vaziyetlerin.de değillerdir. 

Bilhassa Galatasarayın senelerce ye
tİ§tirdiği oyuncular yalnız memleketin 
her tarafına dağılmakla kalmmaışlar, 
hatta ,bugün başka bir k1'Jbe de "fut -
bolcü deposu,. vazifesi de görmüştür. 
Diğer taraftan Fenerbahçe de eski kuv
vetinde değildir . 

Türk futbolünün büt•Jn kuvvetini 
nefislerinde cemeden bu iki klüp böy • 
lece zayıflarken, gerek İstanbulda, ge
rekse Ankara ve İzmirde teşkil edilen 
bir çok klüpler, büyük bir terakki eseri 
göstermişler ve bugün. Galatasaray, 
Fcnerbahçe Beşiktaş ve eski Galata • 
sarayın bir parçası olan Güneş takım

larına yakın bir seviyeye yükselmiş • 

F utbol maçları revanşlan 
nerede yapılacak ? 

Belçikalı hakem Avrupa gazete
lerinde birinin spor muharririne Av
rupa futbol takımları hakkında şun
ları söylemiştir: 

Orta Avrupa kupası futbol maç 
larına pazar günü Avrupanın muhte 
lif şehirlerinde başlandığı ve ilk gün
kü kar§ıla~malarm neticelerini de 
dünkü nüshamızda telgraf havadisi 
olarak :vazmıstı'k.. 

Birkaç senedenberi çok terakki 
eden "ton zamanlarda Paris sergisi 
münasebetiyle yapılan turnuvada 
büyuk bir muvaffakıyet elde etmi§ 
bulunan ltalyanlann Lozio takımı, 
Macarların Hungariasiyle beraber 
kaldılar Paris sergisi şampiyonu o-• . . 
lan ltalyan Bologna ıse Austrıayı 
2 - 1 yenmiştir. Gene ltalyan Cc
nova ekipi Yugoslav Gradianski 
klübünü 3 - 1 kazanmıştu. 

Macar Uypeşt ise Romanya şam· 
piyonu Neuüs 6 - 4 galip gelmiş
tir. f erenş Varoş da Çeklerin meş· 
hur Slavyasiyle ikişer golle berabere 
kaldılar. 

Çekoslovakya ~çüncü Prostejov 
İsveçri Joung Boys e 4 - 3 yenil
miş, gene lsviçre kl,üplerinden Grass 
hoppers de Vienna ya 4 - 1 mağ
lup olmuştur. 

Meşhur Çek .:a~nnı Sparta Viya 
nanın Admira klubıyye l - 1 bera· 
bere neticelenen bir maç yapmıştır. 

Orta Avrupa kupası maçları ni· 
zamnamesi mucibince bu mÜsabaka 
bir haf ta sonra ayni takımlar arasın· 
da fa~at mi.itekabil sahalarda oyna· 
ncaktır. 

Gelecek pazar yapılması lazım 
gelen karşılaşmaların fikistürü şöy
lece tanzim edilmiştir: 

Slavya - f erenş Varoş Viyana 
da hakem İtalyan Skarpi. 

Y oung Boys - Vienna Zorihte 
hakem; Çekoslovak Bluçek. 

Bologna - Austria Pragda ha
kcnı. :tııfawı.ı Herlikd. 

Yeuüs - Uypeşt Budapeştede 
hakem: Çek Fihner 

Ad.mira - Sporta Budapeştede 
hakem: ltalyan Barlasina. 

Gen ova - Gradianski T riyeste
de hakem: Macar lvançiç. 

Hungariya - Lazio hakem: İs· 
viçreli Budrih. 

Grasshoppers Prosteyov 
Bernde. Hakem: Avusturyalı Fran· 
keş tein. 

··-On gün içinde gördüğüm ve 
idare ettiğim müsabakalar çok mü· 
him karşılaşmalardı. 

llk idare ettiğim Avusturya -
Lskoçya maçının beraberlikle niha
yetlendiğini biliyorsunuz. Bu maçta 
Avusturyalıların hakkı büyük bir 
farkla galebe idi. İskoçyalılar güzel 
bir onbir teşkil etmişlerdi, ayakları-
na hakim, her an topu kontrol et
mek kabiliyetini haizdiler. Fakat 
biribirleriyle uyuşamıyorlardı. 
İskoçya maçının beraberlikle niha
olmalarına rağmen Yiyanadaki o
yunda oynıyanların hepsi ayrı ayrı 

----~~~~~~~~-~~~--~~~ 

Galatasaray - Ankara 
Gençler birliği 

Mühim bir anlaşma yaptılar 
Galatasaray ile Ankara Gençler Birli. } 

ği klübü aralarında yakınlaşmayı kuv. 
vctlendirecck çok mühim bazı kararlar 
vermiş bulunmaktadırlar. 

Bu anlaşmaya göre, vazifeleri yi.i • 
züııden Ankaraya gidecek olan Gala -
tasaraylılar Gençler Birliğine, Ankara. 
dan 1stanbula gelecek olanlar da Gala
tasaray k.lübüne dahil olacaklardır. 

Her iki klüp kendi oyuncularının 
başka klüplere girmemelerini taahhüt 

edeceklerdir. 
Bu teahhüdü yerine getirmiyen taraf 

bin beş }~Jz lira tazminat verecektir . 
Bundan başka Ankaradaki Galatasaray. 
lılar aiıdatlarını Gençlerbirliğine vere -
ceklerdir. r 

Memleketimize getirilecc l· ecnebi ~ 
takımlar işinde çok kuvvetli bir muhte. 
1it kurabilecek iki şehrimizin kuvvetli 
klüplerinin bu son anlaşmaları şayanı 
memnuniyettir. 

Seyrettiğim maçlardan Pri\g -
Bilbao oyunundan edindiğim kanat 
şudur: 

Futbol Çekoslovakyada hiç de • 
ğişmcmiştir. Çekler. sinirlere doku
nacak kadar yava§ bir oyun oynuyor 
lar. Sekiz milli oyuncusunun dahil 
olduğu İspanyol takımı ise Çekleıle 
kıyas edilemiyecek seri bir oyun oy· 
nuyorlar ve bilhassa kafa paslarında 
nazarı dikkati celbediyorlardı. 

Çekler bu karşılaşmada 3-2 ga
lip gelmelerini şanslarına medyun. 
durlar. 

Müthiş bir yağmur altında oyna. 
nan Herta - Brantford macı akıl 
almıyacak kadar kalabalık bir. seyirci 
kitlesi önünde yapılmıştır. Müsaba
kanın başlarında çamur içinde olan 
stad oyunun devamı müddetinde de 
niz haline inkılap etti. 

lngiliz takımı bu rüzgar ve suya 
rağmen gene çok kompine bir o· 
yun çıkardı. 

Herkesin hayretini mucip olan 
bu beraberlik Jngilizlcrin futbolü ne 
derece mükemmel oynad1ğı pek ala 
~österir. Gördüğüm maçlardan e
dindiğim intiba ile bu takamlara şoy 
lece derece ''erebilirim; 

1 lngiltere 
2 Avusturya 
3 lskoçya 
4 Çekoslovakya 
5 ispanya 
6 Almanya 
7 İsveç. 
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"Haşmetlu Benzin,, tahtından indiriliyor! 

ihtikar 
Mecliste 

olduğu 
bildirildi 

(Ba.ş tarafı 1 incide) , 
bir ay sonra tatbik edilmesini doğru 

bulmadığını söylemiş, bu müddet zarfın 
"da kombinaların ldaima ihtikar yoluna 
sapacaklarını ııöyliyerek kanunun he
men neşri tarihinden muteber olmasını 
istemiştir. Gene bir saylav, fiyatların. 

aırf şirketlerin gümrük vermemek için 
az al çekmeler i yüzünden fırladığını 
izah ederek şirket stoklarının gümrük
lerde bulunduğunu anlatmıştır. 

Petrol ve benzin fiyatlarında ihtikar 
mevcut olmadığını söyliyen İstanbul 
belediyesi iktisat müdürüniln iddiası 

liamutay:ın dünkü celsesindı Millet ve
killeri tarafından işte böyle tekzip edil
miş bullunmaktadır. Çünkü Hüsnü Ki
~pçınm izahatı: üzerine Meclisin büyük 
bir ekseriyeti söylenenleri doğru bul
muş ve kanunun bir ay sonra tatbik e
<h1eccği yolundaki madıdeler değiştirile
rek neşri tarihinden itibaren tatbika 
kabul edilmiştir. 

Bu suretle belediyemizin iktisat mü
aürü Asım Süreyya cidden çok müşkül 
bir '.laziyete girmiştir. 

Millet Meclisi aksi kanaate vasıl oldu 
guna göre lktisat miidürlüğünce hazır
lanan raporun esaslı tetkiklere istinat 
etmediğine inanmak JazımgeJiyor. Ve 
herkcsde bir varlık kanaati mevcut olan 
müdürlük makamının böyle esassız 
tetkiklere dayanarak "rapor,. hazırlama 
sına da şaşmamak elden gelmiyor· Aca
ba bu makamın her raporu bu neviden 
fetkiklere mi istinat ediyor? 

Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz -
aen, telefonla) - Kamutayın dünkü 
celsesinde petrol ve benzin fıyatlannı 
ucuzlatan kanun layihası da müzakere 
ve kabul edildi. 

Müzakere esnasında Hüsünü Kitap -
çr (Muğla) söz alarak dedi ki: 

"- Maruzatım hem bu dahili istih • 
lak vergisi kanununa, hem de bunu ta. 
kip eden gümrük tarifesi kanununa şa
mil olacaktır. Bu ikisi tevemdir; ayni 

maksat üzerine konmuş hükümlerdir. 
Ulu Önderin nutuklarında millete müj
'delediği bir haber vardı; o da p-etrol ve 
müştaklarının tabi tutuldukları vergi • 
niıı tenziline dairdi. İşte bu müjde bu -
günkü layihanın kabulü ile tahakkuk 
sahasına girecektir. Halen bir!iok va • 
tandaşlarmuzm gazin pahalılığından 
dolayı karanlıklarda kaldığ1ru biliriz. 
İşte bu tenzil ile bu vatandaşların bir 
kısmı olsun yuvalarım nurlandırabile -

ceklerdir. 
Ondan sonra da benzin fiyatlannın 

ucuzluğu yüzünden nakil ücretleri ine 
ccği için mahsullerin pazar yerlerine 
daha müsait şartlarla gelmesi imkanı 
haSJl olacaktır. 

Benzinin vergisi üzerinde tevakkuf 
ebneğe imkan yoktur. 

Hüsn:.i Kitapçı petrol, benzin fiyat • 
lannda son günlerde ihtikardan şöyle 
bahsetti: 

"- Ankarada küçük tenekeler 107 
buçuk iken bugün 110 - 112,5 tur. 

Bliyük tenekeler 27 5 dir. İstanbulda 
küçükler 10 - 15, bü;•i.iklerde 20 ku. 
ru~ fark olduğu gibi, benzinlerde 40 
tan 7 5 kuruşa kadar tereffü vardır. 

Kanun tatbik edilmeden daha bu 
işin başlangıcında halle zarara sokula -
cak bir çok vatandaşlar ihtikarın elin • , 
de zebun olacaklardır.,, 

Hüsnü Kitapçı sözlerine devamla şe
ker fiyatla.mu indiren kanun kabul e -
dildiği zam.an ellerinde stok mal bulun 
duranların zarara girmesi ihtimali varit 
görülmiyerek mühlet verilmediğini ha
tırlatarak şimdi petrol ve benzin fiyat 

lannda tenzilat kanunu münasebetiyle 
neden mühlet verilmeğe Ki.zum görül • 
düğünü sordu ve sözlerine şöyle devam 
etti: 

"- Şimdi iki sene sonra kabul etti
ğimiz bu kanunla bazı kimselerin elle _ 
rinde bulundurdukları mallardan za -

rar görmemeleri için bunu kabul etti • 

fimiz tasrih ediliyor. Aradaki bu far • 

km sebebi nedir, anlamak istiyorum? 

Yalnız şunu söylemek isterim ki o 
vakit Raif Kara<leniz arkadaşımızın 

mütaleasma belki iştirak eden ben, 

şimdi ıhiç iştirak edemiyecek vaziyette.. , 
yim. Çünkü o vakit zarar gören yurt • 
taşlar çoktu. Muhtelif tabakaya men • 
sup kimselerdi. Bu defa öyle değildir. 
memlekette benzin satan kimseler malı 
dut kumpanyalardır. Bu kumpanyalar 
hep kuvvetli ve açık göz.dürler 

Sonra esbabı mucibede şayanx mem -
nuniyet gördüğüm bir noktayı zikret -
meden geçemiyeceğim. Hükumet diyor 
ki: 

"-Bu vergilerde yapılmış olan ten
zilat dolayısiyle varidatımızda beş mil. 
yon liralık bir noksan hasıl olacaktır. 
Fakat ucuzluğun sarfiyat ve i~tihlakte 
yapacağt hüsnütesir ithalatı: çok fazla -
laştıracağından bu fazlalığın vereceği 
gümrük ve istihlak vergisiyle bu açı -
ğm bir miktarı bertaraf edileceği gibi 
mütebaki kısmr da bu ucuzluğun 

memlekette yaratacağı y eni y eni te -
şcbbüsler ve hareketler sayesinde hü -
kumetin aynca elde edeceği menfaat -
Ierle telafi edileceğine kaniiz ... 

Hükumetin bu zihniyet ve kanaati • 
ni ben memleketimizde iş hacminin 
çoğalması için en hüyiık znnan teşkil 
ettiği için şayanı tttmnuniyet gör(iyo~ 
rum. Diğer vergilerde de hükiımeti • 
mizin yapacağı böyle iyi tetkikler ne -
ticesi olarak memleket vasi inkişafa maz 
har olacak demektir. 

Gaz işlerinin zaman zaman ihtikara 
maruz 'kaldığını işitiyor ve görüyoruz. 
Buna nazaran hükmete ait birçok 
miiesseselerir.ıiz vardır. Bunları teşvik 

ve tahrik ederek ucuz gaz getirmeleri. 
ni temin etmeliyiz. 

demki fiatm yükselmemesi lazrmdı, şu 
halde fiatlar neden fırlamı~tır? Zira 
fiat yüksekliği bir vakıadır. 

Sami (Kastamonu) - Bu memle. 
kette petrol ve benzin transit olarak 
depo edilir. Piyasanın ihtiyacı olduk. 
ça büyük · kumpanyalar bu m.i.ktan 
gümrüğünü vererek çıkarırlar. Kum. 
panyalar kanunun ne zaman mer'iye. 
te gireceğini takdir edemedikleri için 
piyasaya az mal çıkarmışlardır. Fiat. 
lar bundan yükselmiştir. Şayet bu 
kanun neşri tarihinden itibaren mer'i. 
yete girerse vergi ve resimler yeni ka. 
nuna göre ödenerek piyasaya istendi. 
ği kadar mal çıkabilcektir. 

Zira stoklar transit depolarında 
muhafaza edilmektedir.,, 

(Çok doğru sözleri). · -..... ,.; 

Kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

Münakaşalar bu mütalealar etra. 
fında bir müddet daha devam ettik. 
ten sonra İsmet (Çorum) mutedil bir 
formül olarak bu husustak; kanunla. 
rın tatbiki müddetini 15 temmuz yeri. 
ne 1 temmuz olarak tesbitinj teklif et
miştir. Neticede Hüsnü KibpÇmın bu 
kanunların neşri tarihinden muteber 
olmasına dair verdiği takriri reye ko. 
narak büyük bir ekseriyetle ve alkış
larla kabul edilmiştir. 

Kumpanyalar' telaşta 
Petrol ve benzin kumpauyaları bu 

kanunların neşri tarihindeh itibaren 
meriyete girmesi için mecliste veril. 
miş olan kararın kendileri için esaslı 
bir zarar teşkil edeceğini, Anadolu. 
nun muhtelif mıntakalarında iki üç 
aylık stok bulunduğunu iddia etmek. 
tedirler. 

Bu kumpanyaların milm~ssilleri bu 
gün hükumete müracaatta vaziyeti 
izah edecekler ve kanunun neşrinin 
tehirini ı.sUy~ceklercıır. 

Zavallı bir işçi 

Aksi takdirde daima ihtikara mey -
dan vermiş oluruz. İstanbul ile Ankara 
arasında nakliye ücretinden fazla ola -
rak bir fark ödenmektedir. İstanbul ve 
Ankara piyasası arasındaki fark o ka -
dar büyüktür ki nakliye ıi.icreti çıktık • 
tan başka b;r de kar temin ~diyorlar. 

Çünkü 1stanbula küçUk müte~ebbisler 
tarafından kaçak tnal getirilmek ihti • 
maline mebni bu malların satılmasına 
meydan vermemek için 1stanbulda pi. 
yasayı fazla yükseltmiyorlar. Fakat 
Ankarada böyle bir şey varit <Olmadı • 
ğrn.dan burada pahalr satılmaktadır. 

Kudurarak öldü 
Buna hükumetin el koyarak hallet • 

mesini dilemek bir vazifedir. 

Istanbuldaki ihtikar 
Hüsnü Kitapçı netice olarak petrol 

ve benzin fiatlarını indiren kanunun 
tatbikatına 15 temmuzda değil, neşri 
tarihinde başlanmasını t >:!klif etmiş. 
tir. 

Raif Karadeniz (Trabz"ln) Hüsnü 
Kitapçının teklifine ve ıtirazlarına büt 
çe encümeni namına cevap vermiş, 

petrol ve benzin inhisarı kurulup kurul. 
mıyacağı hususunda ezcümle demiştir 
ki: 

- Hükumet bu hususta yeniden 
tetkiklerde bulunacaktır. Hazırlık bit. 
miş değildir. Tetkiklerin neticesinde 
icap eden şekilde hareket ec.ilecktir. 
Alımt İhsan (Ordu) sormuştur: 
- Memlekette petrol ve ~r·nzin stok 

larmın çok olduğu hakkında bir maltı.. 
mat ve kanaat mevcut mudur? 

Raif Karadeniz cevap vermiştir: 

- Hükumetten verilen hesaplara 
göre bu gibi maddeler fazla miktarda 
getirilip depo edilmektedir. Elde bulu 
nan mevad bir aylık mcmJcket ihti. 
yacının da üstündedir. Fakat biz hep. 

sinin satılmasını temin maksadile müd 
deti geri bırakmayı tecvfa etmedik. 
Sadece bir ay içinde ne kadar satılır. 
sa satsınlar dedik. 

Ahmet İhsan sormuştur: 
''- !stanbulda mevcut benzin ve 

petrol ihtikarının önüne geçmek için 
encümenin ne yapmakta olciağunu an 
lamak istiyorum. 

Raif Karadeniz cevab vermiştir: 

- Bilakis eğer bu bir :ı.y içinde 
memleket ihtiyacına kifayet edecek 
miktardan fazla stok varsı:ı. bunların 

hepsınin elden çıkarılması icap edece. 
ğinden ucuz satılması lazımge:ecektir. 
Binaenaleyh ihtikarın mevcut olmama 
sı lüzımgelir. 

Şükrü (Çanakkale) sormuştur: 
"- Teklif edilen kanuna göre m~-

Sebep köpek ısırma.,, 
sına ehemmiyet 

vermemesidir 
Paşabahçede Tuğla fabrikasınlda ça

lışan Bursalr Rasim isminde bir amele 
dün çalışırken ağzı köpürmeye, biraz 

sonra da arkadaşlarına saldırmaya başla 
mıştır. 

Rasimi bundan bir buçuk ay evvel 
Paşahahçede küçük bir köpek ısırmış, 
genç amele buna ehemmiyet vermiyerek 
işine devam etmiş, kuduz t~davisi mües 
sesesine baş vurmamrştrr. 

Rasimin son günlerde sıhhi ahvali 
bozulmuş, dili ağırlaşmış, fakat gene 
ehemmiyet vermemiştir. 

Zavallı, dün arkadaşlarma saldırınca 
kolları bağlan~rak Topkapıdaki kuduz 

tedavihanesine kaHrrılmrştrr. Müessese 
de yapılan muayenede Rasimin kudurdu 

ğu anlaşılmtş. kurtarılmasına fennen im 
kan olmadığı tesbit edilmiştir. 

Zavallı amele bu gece sabaha karşı 
feci ıstıraplar içinde can vermiştir. 

HABER - Bir köpek ısırmasının 

nasıl bir netice ile sona erdiğini yazdık. 

Herkese şunu tavsiye ooeriz: Küçük 

"eya büyük herhangi bir köpek tarafın

dan ısmhn bir kimse kabilse köpeği ya 

kalayrp birlikte hemen Çapadaki kuduz 
tedavihanesine baş vurmalıdır. 

Isrran köpekte kuduz alaimi olmasa 
bile·. Köpek ısırmasında ihmal hiç bir 
zaman doğru değildir. 

: .. ~·-... ······-· .. ··-·-··----·········~·-: 
: ~ ' ~ 
~ 1 ~· H A B E R · '~ 
:ı ·~ 
~ lstanbulun en çok satılan ha·} 
j kiki ak,am gazetesidir. tıanla ·i 
i rmı HABER'e verenler kare-~ 
i derler. . j 
............... :::: .. -·-·----········~~ .......... .......,. 

Ankarada bir idam 
mahkümu asıldı 

(Ba§ tarafı l inoide) 
lan affettirmek için sana söylediğim 
sözleri tekrar et. 

Hoca söyledi, mahkum tekrar etti. 
"-On yaşından bu yaşa gelinceye 

kadar gerek aşikar, gerek gızli, gerek 
kasten, gerek sehven ne kadar günah 
işledimse cümlesinin bağışlımmasmı 
senden rica ediyorum yaral::bi!,, • 

Mahklım., hocanın söylediğı kelimei 
tevhidi tekrarladı. Hoca: 

"- Haydi evladım, dedi, çenen bu. 
nunla kapansın, son sözün kelimei 
tevhid olswı. İnşallah Tanrı seni affe
der! 

Mahkôm herkesin yüzüne ayrı ayrı 
bakıyordu, konuşmıya ba:şladı. 

"- Yedi sene askerlik ettim. Yedi 
yerimden yaralandım. Bari bunun i. 
çin bağışlasalardı ! 

Saat 4 de yaklaşıyor, tanyeri ağar. 
mıya başladı. Mahkum hapi~hane av. 
!usundaki kırmızı kamyona bındiril. 

di. Biz de arkasından gidıvoruz. Ka. 
raoğlandaki dört yol ağztr.1a sehpa
nın kurulduğu yere geldik. 

Jandarma ve polislerin c;evreled ı ği 
kordonun dışında bu korku:ıç manza. 
radan ne zevkalacaklarmı kt.ndi kendi. 
me sorduğum büyük bir kala.balık var 
dı. 

}:fahki'ım arabadan indi. Sehpaya 
doğru birkaç adım attıktan scmra doğ 
ruldu ve yüksek sesle halka hitap eL 
ti: 

"- Sizden rica ederim arkadaşlar! 
Hakkınızı helal edin. Ben h:gayrihak. 
km g-idiyorum.,, 

Sırtına beyaz gömlek giydirildi. 
Karar okundu. 3.45 te mahkfm1 masa
ya ~ıkarıldı. O zaman şöyle rf'di: 

- Yanız düğüm arkaye. gelsin d~ d. 
birdenbire gideyim! Hakkrmzı bel3.I 
edin. 

Saat 3,46 da cellat ilmiğı nıabkil
mun boynuna geçirmek istıyor. Faı-ııt 
kasket mani oldu. Elleri b::ğlı olall 
mahküm mırıldandı: 

1 
- Yavaşça indiriverin arkadaşls!· 
Sonra, ayağıyla altmöaki masaııı~ 

mukavemetini tecrübe etti. Bir a.Ild& 
bir masa gıcırtısı duyduk. conra jall
darmalarm süngülerı, polislerin IJliğ• 
ferleri arasında bir vücut boşluktl 
sallandı. Garip bir te&adüfl~ tam o Si• 

rada sokağı aydınlatan elektrik de 
söndü. 

Güneş, sabahın alaca kr..ranlığtJll 
yırtarak feci sahneyi aydın1atıyordt1-

Halk arasında kaynaşmalar oldll• 

Saat dörde beş var. Mahkumun elleri· 
ni çözdüler. Tabibi adli pl'Ofesör Fslv 
ri maslubun nabzına bakıyor ve şaP• 
kasını çıkartıyor. Herkes ş . .ıpkasmı çr• 
kardı. Adalet yerini bulmı:ıFlu. 

Maslup Kef'lkinin Basınaklı Ba1S 
köyünden 48 yaşında Çavuş oğulla· 

rından Süleyman oğlu Ömer çavuştur· 
Dediği gibi uzun yıllar a.3i:erlik yap· 

mış , milli mücadelede de c.cphelerde 
çalışmıştır. Halifeli köyünden öküzle~ 
rini çaldığını zannettiği bckci !z.zetl 
taammüden ve karısı Kezbam tesadil• 

fen mavzerle öldürmekten suçludu 
Cinayeti 11 eylul 929 da işlemiştir· 
25 N!san 935 te Ankara a~cezaS1 

kendisini ölüme mahkum etmıştir. tki 
yıldanberi öleceğini bilen bu mahkfl· 
mun evrakı temyizde 13.1 ~37 de fa<ı. 
dik ve meclisin 7 Haziran celsesinde 
de tasvib olunmuştur. S. G. 

Namına Abide 
dikilen asil köpek 

lsviçrc ordusunda bir harp köpeği 

Sen nehrinin ortasında, Paristen 
pek uzak olmıyan bir mevkide .?ir a
da bulunmaktadır ki, burası dunya. 
nın en büyük hayvan me~a~lığıdır. 

Orada, üç dört metr: ~~t.~faı bu. 
lan bir mermer levha gorulur. Bu 
levhanın üzerinde dünyanın en 
"asil,. köpeklerinden olan bir. Sen 
Bernar köpeğinin kabartma bır res. 
mi göze çarpar. 

Bari isimli olan bu köpek Sen 
Bernar manastırına aitti. Orası, bili· 
yorsunuz ki, seyahlar için d~nyaca 
meşhur bir sığınaktır. Barı, daha 
yavru zamanından itibaren kar için
de kaybolmuş seyahların izini ara· 
mağa alıştırılmıştı. 

Bazı defalar, donanlar yürü
muş olan erkek ve kadınlara rastge· 
lir ve onları tuttuğu gibi, ölüm\.in 
bu ilk uvkusundan tartaklşyarak u. 
yandın; ve sonra bir pandomima O· 

yunu gibi onlara sessizce peşinden 
gelmesini ihsas ederdi. 

Bazı defalar, donanlar yuru
yemiyecek kadar aciz olursa, anlan 
çekerek emniyet mıntakalarına ka· 
dar getirir; hazan da gidip yardım
cı çağırırdı. 

Barinin en büyük kahramanlığı, 

iste o adada görülen abidenin cHK"l• 
mesıne sebep olmuştur. 

.. Kahraman köpek,, manastırdan 
uzak bir yerde bir gece, soğuktan 
donmakta olan bir çocuğa rastlamış· 
tır. Şayanı dikkat bir zeka ile ço· 
cuğun yanı başına yattı ve insiyaki 
bir surette yavruya sarılarak onu ısıt 
mağa başladı. Bu suretle, çocuğu 
kımıldatıp sırtında oturacak bir hale 
getirdikten sonra, koşarak manastıra 
geldi. Ve çocuk böylece birkaç kü· 
cük arıza ile ölümden kurtuldu. 
, KAN İZLERi 

Bari, dört senelik kurtarıcılık ha· 
yatında , kırk can kurtarmıştır. 

Bir gün öğelden sonra, müthiş 
bir kasırga esnasında zevkle koşup 
durur~en kar içerisinde bocalıyan 
bir adama rastladı. Fakat insanların 
en ahmağı olan bu felaketzede, ken· 
disini kurtannağa gelen Bariyi, ayı 
zannederek telaşla elindeki sivri uc. 
lu buz değneğini onun sırtına sap· 
ladr. 

Bari, fena halde yaralanmış ola· 
rak bir şey anlamaksızm mahzun 
bir tavırla manastıra doğru döndü. 
Bereket versin manastır uzakta de· 
ğildi. Fakat buz değneği hemen he· 
men kalbine kadar varmıştı. Bir müd 
det sonra öldü. 

Bununla beraber, bu fedakar 
ve kahraman köpeğin ölümü bile bir 
hayatın kurtarılmasına sebep olmuş. 
tur. 

Rahipler, Barinin kan izlerini ta
kip ederek, kar içerisinde donmakta 
olan adamı bulmuşlar ve onu mu· 
hakkak bir ölümden kurtarmışlardır. 
İPEK DÖSENMlS HAYVAN 

MEZARLARI 
Bu suretle, o sakin adadaki me· 

zarlık, Bariye ithaf edilmiştir. Gö. 
mülen hayvanlar yalnız köpeklerden 
ibaret değildir. KediJer, atlar, may
munlar, kanaryalar, posta güvercin. 
leri, hatta iki tane ehli ayı burada 
gömülüdür. 

Yapılan cenaze merasimi gayet 
basittir. Yalnız bir Peki;1 köpeğinin 
gömülüşü esnasında Paristeki Çin 
elçiliğinden mili! kıyafetle gelmişler 
ve Pekin köpeğinin kücük cesedi, 
ipek çiçek ve yaı!tıklarla hazırlanmTıı 
bir mezara gömülmüştür. 
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Karınızı bıkflrmama
nız için reçeteler ? 

4ile yuvasına bağlı bir erkek nele yapmalı, 
ileler yapmamalıdır ? 

Karmm kendinizden bıktırmak 
Pek kolaydır. Sıra ile ıunlan yapı
llıt: 

1 ) Çamurlu ayakkablannızla e· 
\'e airmek. 

2) En eski elbiselerinizle ııez· 
ın k . e . 
. 3) Akıam üzeri yalnız gazete o· 
~umakla mC§gul olmak. 

4) Gazetede muayyen bir hava· 
diaten baıtka bir ıey okumamak, me. 
leli kannrzm da alaka gösterebilece· • 
ii bir mevzua ehemmiyet verme· 
l!ıek. 

5) Kannrzm yeni elbisesine ve 
lapkasma dair beğenmediğinizi ima 
eden birkaç lakırdı söylemek. 
. 6) Kannızm arkadaşları hakkın
da, hoşa gitmiyecek sözler söyle~ek 

7) Bu arkadaıtlar önüne eskı el· 
biacnizle çıkmak. 

Fakat bunlan yapmaktan ne çı· 
~r} Aksi tekilde hareket etmenize 
imkan olmıyan teyler midir} Bir ai
leyi yıkmakte.n büyük cinayet ola· 
bilir mi} 

Demek istediğimiz, kannm bık· 
brmak böyle b'r takım tedbirsizlikler 
dolayısiyle kolay iken memnun et· 
mek te o kadar güçtür. 

Fakat bu güç iti. yapmağa de· 
ğer .. Ve diğer kolay itlerden on mis· 
li daha kıymetlidir. 

lyi bir kadını memnun etmek cid, 
<ıen zahmete değer bir hadisedir. 

Erkekler, ekseriya iyi bir &şık O· 

luyor da, mükemmel bir koca olamı· 
Yorlar. Balayının sonunda, kadını, 
devamlı surette memnun etmek his
leri siliniyor. Böyle hareket etmiı 
olanlar: "Ne yapalım, devam ede
medik!,, gibi geliıi güzel bir söz 
söyleyip işin içinden çıkıyorlar. 

Halbuki zahmete cidden değe

cek ve aile içinde saadeti arttıracak 
§U referr an unutmamalc laznndrr: 

1 ) Umulmadık bazı iyi hareket· 
lerde bulunmanın kadını memnun 
etmekte büyük rolü vardır. Mesela, 
Bir demet çiçek getirmek, hiç bek. 
lenmedik bir saatte kannm alıp SO· 

kağa çıkmak, geceleyin atef başında 
oturmak veya çorap dikmek gibi bir 
itle meşgul olacağını umarken onu 
alıp bir sinemaya veya tiyatroya ve· 
ya bir konsere götürmek, kadında 
derin memnuniyet hisleri bırakan 
feylerdir. Bunu ihmal etmeyiniz. 

2) Vakit vakit methedici birkaç 
söz söylemeği ve onun yaptığı fey
Jeri daha fazla takdirle yadetmeği 
ihmal etmeyiniz. 

3) Yeni aldığı ıeylere Ciildiat e· 
diniz. Ve onlan beğenmeğe çalııı· 
nız. 

Sofrada 'önünüze yeni bir yemek 
lionduğu zaman memnuniyet ifade 
etmeğe çalııınız. Belki de kannız, o 
yemeği yapmak için saatler aarfet
miıtir. Siz bir dakika •Ürecek bir si
tayiıte bulunmaktan niçin Çekinesi. 
niz? 

5) Karmızm yıldönümlerini dai. 
ma akJn,-zda tutunuz. Eğer unutu
yorsanız bir deftere yazınız. 

6) Aranızda bir kavga çıktı mı, 
onu yatııtmnağa evvela siz gayret 
ediniz. Ve bir daha o vakaya temaı 
etmeyiniz. 

7) Kendisine, umduğundan bir 
az fazla para vermeniz mümkitnse 
veriniz. 

Yeni cilaladığı döşemey·· çamıtrlıı 
rıyakl:.rılılaruıızla girerseniz karını: el. 
bette kızar. 

Muhtelif meseleler etrafmcla o· 
nun fikrini alınız, ve onun fikrine 
itimat ettiğiniz hissini veriniz. Yoksa, karutız 8izi bu h2l'1.e nıi gö. 

9) Onun zevkine inanınız. Her rüyor ... 
feyde intihabı kendiniz yapmayınız. veya bir film gösterildiği zaman o· 

10) Küçük bazı itiyatlann can nun elini avucunuz içerisine almağı 
sıkıcı olduğunu unutmayınız Ve bir ihmal etmeyiniz. 
çoklan kan kocayı boşanma mahke- 12) Onun güzel olduğunu ve 
melcrine kadar sürüklcmittir. Bina- kendini daima sevdiğinizi söylemek 
enaleyh fU noktalan göze alınız: fırsatlarını kaçırmayınız. 

A) Karınız size ıslrk çaldığınız. 14) "Filan §eyi annem daha iyi 
dan sıkıldığını söylüyorsa vazgeçi· yapardı .. gibi sözler söylemeyiniz. 
niz. 14) Karınıze müessir görünmek 

B) Çay veya çorba içerken, üfle. için oııa aşık olunuz, onu daima SC· 

meniz sinirine dokunuyorsa bir da· viniz. Seveceğinizi gösteriniz. Bu, 
ha tekrar etpıeyiniz. Yani onun nok. herhangi bir erkeğin, kadına yapa· 
tai nazarına hürmet ediniz. ' cağı biiy\ik iltifattır. 

Ve Lutfen DECIŞINIZ! (Tanrnnuı İngiliz bdm muhar-
J 1) M~esir bir tarla söylendiği riri Unula Bloom'un :p.zıamdan) 

Ev kadını lıilşesl: 

Çilek reçeli 
ve 

şurubu 
Nasıl yapılır? 

Çileğin §İmdi tam mevıimi iken bu 
güzel kokulu meyvadan reçel ve ıurup 
yapmağı her halde istersiniz. Size bun. 
lan tarif edeceğiz: 
Eğer bir kaç ay zarfında yeyip biti • 

recek iseniz, bir kilo çilefe bir buçuk 
kilo şeker kafi gelir. 

Yok eğer bir yıl dayanacak reçel 
yapmak iıterseniz bir kilo çilefe 2 ki • 
lo, daha ili11 2 kilo 250 •ram koymak 
lazımdır. ÇünloJ çilek ıuyunu salıverir. 

Bu kadar çok şeker korsanız reçel hiç 
bozulmaz. 

Bir kilo ezilmcmif, sağlam çilek alı.. 
nız. Saplarını ayıklayıp bir kapta yıka· 
yarak hazır bulundurunuz 1 

Büyücek bir tencere alınız. içine toz 
tekeri koyunuz. Yanm kilo kadar •u 
ilive ediniz. Orta derecede yanan bir a. 
teıin üzerine tencereyi koyunuz, kayna
tıruz. 

Şurup kaynamağa baılayrnca bir kah. 
ve ka"Pğı kadar (kırım tartar) ı bir fin
can auda eriterek ıurubun içine kanıtı. 
nnız. 

(Kınm tartar) bulamadıfmu yerde 
ıulu bir limonun yansım ıunıbun içine 
arkınz. 

Şekerli ıu kaynadfı esnada tencere • 
nin kenanna şekerler yığılır. Temiz bir 
ıünger ıve yahut beyu bir tillbent ile 
tencere kenarına biriken tekerleri alı • 
nız, çünkü iyi erimemit ıekerler reçele 
karışırsa, reçel sonra ıekerlenebilir. 

Şeker kaynadıkça üıt tabakada haııl 
olan köpükleri delikli bir kepçe ve ya • 
but kevıir ile alıp dıtan atmalı, temi% • 
lemeli. 
Şeker hafıfçe kaynıya kaynıya kıvama 

gelir. Kıvama gelip gelmediğini anla • 
mak için bir bardaim içine ıu koyunuz. 
Yeni ve uzun bir çivi ve yahut temiz, 
pasaız bir demir çubuğu hazır bulundu. 
runuz. 

Şif kebabı yapılan fİJ te olabilir. ft
te bu çiviyi ve yahut fiti bardağın için. 
deki ıuya sokunuz. Sonra bu demiri 
kaynayan ıurubun içine daldmnız ve 
derhal çıkarıp soğuk ıuya eokunuz. 
Demir çubuğun tllzerine sarılan ıekeri 
derhal ııyınp alınız ve soğuk auyun 
içinde muayene ediniz, elle yoklayınız. 

Şayet (zıp, np) gibi yuvarlanırsa 

Yürümesini • 

biliyor musunuz ? 
"Bu ne manasız sual!,, demeyiniz, 

kadınların güzde doksanı 
sıhhi bakımdan iyi yiJriJmesini bilmez 

Bu havalardh uzun uzadıya gezinti • 
ler yapmak kadın sağlığı ve vücut gü. 
zellifi için yalnız lizım değil, elzemdir. 
Fakat yürümeıini biliyor muyuz? Her 
işin olduğu gibi yürümenin nizam ve 

kaideleri vardır. Bunları ıize anlatmak 
iıtiyorum. Eğer dediklerimi yapana • 

nız, kendinizi ' çok daha iyi hiuederıi. 
niz. 

YUrüyüı için ilk mühim nokta elbL 

terdir. Elbiıeleriniz dar ve ciğerleri 11• 

kan biçhnden ?lnuyacaktrr. Aftr ve 

bol mantolar, daracık eteklikler hiçbir 

ite yaramaz. Hele ayakkabının ehem • 

miyeti çoktur. Yıilrüyiif için kıta topuk. 

lu ve geniı burunlu iakarpinler seçme. 
liıiniz. -

Ayni çift iakarpini iki c\ln arkası ar-
kaırna giymemeliılniz. 

Çoraplannw hergtin deği§tirmeliai • 

niz. Gerçi yiln çorap ipekten çok daha 

iyidir amma, bunu kadından ziyade er. 

keklere tavsiye edelim. Kadrnlar bacak. 
larmda yiin çorap görmektenıe, baldın 

çıplak gezmeği tercih ederler. tıte bu
nun için yalnız fazladan bir çift ipek 

çorap alm ve gün ortumda çoraptan • 
ruzı değiıtirin. 

Eğer ayaklannız fevkalade hasaaa iıe 

her aabah 11cak auda bir ayak banyo • 

su yapın ve suya uıcık ıirke ve amon. 
yak katr:ı. İyic,)ruruladılrtan ıonra a • 
yaklannıza talk pudra11 serpin; çorap
lannızın ayak kısmı içine de talk pud • 
rau serpiıtiriniz. 

1 ... .. 

Kadmlann onda dokuzu yanlıı yü • 
rilr. Yanhı yürüme iıe fevkalide yoru. 

cudur. Yür:.irken ayaklar müvazi olma

lı ve drpn doğru dönmüı olmamalıdır 

ki vücudun ağırlığı ayaklann yan ke • 
mikleri üıtüne gelmeıin. Dizltt bükül. 

memeli, fakat bacaklar yelkovan Jibi 
kalçalardan sallanmalıdır • 

Efer bacaklanruzı lüzumu veçhile 

aallryacak olursanız topuklanruz yere 
değecektir. 

Böylece yavq yavaı hiç zorluk çek

meden topuk, ayak ayaaı ve parmaklan· 

nızın ucuna tam bir ahenkle baaabile • 
cebiniz. 

Bir defa bacaklannm iyi lfletmesini 

öğrendikten ıonra •ıra vücuda celir 1 

Kalça sallanarak löpür löpür olma • 

malıdır. Sıkı tutulmalr, kuyruk soku • 

mu daima öne dofru fırlanuı olmalıdır. 

Kırda yüriiricen göğüı drıan frrlamalı. 
omuzlar arkaya doğru gerilmelidir. Çe

ne de yukanda tutulacak, gözler apğr. 

ya değil, ileriye bakacaktır. Kollı.r mun 

tazaman tallanmalı ve derin derin nefeı 
almalıdır• 

Bapda deıti yahut sepetini tatıyan 

bir köylü kadına bakacak olursanız o

nun bacaklarını aerbeıt atııında ideta 

tiir denecek ıbir ahenk ve &üzellik ıö -

rürailnüz. 

Bayanlar f Bot bol yürüyün ve tarif 

ettifimiz gibi davranın; kıta zamanda 

admı ab§ınrzın ne kadar ıüzelleıtiiini 

görecektiniz. 

Güzellik DOKTORU 

Uzun boylu olmak /çir. 
Kısa boylu muıunuz?. 

ve ktnlacak derecede cam ~bi ıertle -
tirıe, tenceredeki ıurubun Uatüne çi • 
h::~eri dökmeli, serpmeli 1 Çilekler şu
rubun içine konulur konulmaz kayna • ~ 

ma iti tabii olarak durur. Çünkü çilek • 

O halde hiç üzülmeyiniz. Odanızın 
duvarmda, ayaklannızın parmaklan u
c.una kalkıp kolunuzu ıererek eritemi • 
yeceğiniz bir noktaya bir çivi mıhlayı • 
nız. Her sabah beş dakika uğ elinizle. 
be§ dakika da sol elinizle o çiviye do. 
kunmağa gayret ediniz. Bunun için ça
balayınız .. ler ıularmr aahveriyorlar. 

Delikli kepçe ile tencerenin kenann • 
daki ıuruptan alıp çileklerin üıtüne koy. 
malı, Çilekleri ezmiyerek ıurubun içine 
gömmeye çalrpnalı. Fakat bu hareketi 
mütemadiyen yapmamalı. Araııra yap. 
malı ve çilekler ıurubun üıtüne geldik
çe bu iti tekrarlamalı. 
Çilekler ıurubun içinde bir müddet ka. 
lınca çok .:innez, ıurup kaynıyacaktır. 
Şurup kaynayıp dıpn tqmağa uğrata

caktır. Bu cihetle kaynayııta dıpn ta1-
mağa hazırlanırken hemen tencereyi a
lıp yere indiriniz. Kaynama durunct 
tencereyi tekrar ateıin üstüne koyu -
nuz. Bir kaç saniye sonra kaynama 
baılayınca tencereyi derhal yere indir. 
meli. Artık bundan sonra tencereyi 
atete koymak lazım değildir. 

Çünkü çilek reçeli olmuştur. Eğer 
bir defa daha tencereyi ateıe koymağa 
kalkışırsanız, hem çilekler ezilir ve 
hem de o güzel koku kalmaz 1 Berbat 
olur. 

Eğer çi~ reçelini çok taneli yap • 
mak iıterıeniz ıu tarzda yapınız: 

Başka bir kap hazırlayınız ve yaptı • 
ğınız reçeli kalın bir tülbentten veya 
kepçeden ııcak sıcak ıüzünilz. Çilek 
tanelerini reçele koyunuz. Bu uıul ile 
reçel, çok taneli olur ve çilek ıurubu 
elde etmiş olursunuz. 

Çilek reçellerini naııl ıaldamab? 
En iyiıi cam kavanozlarda bulun • 

durmalı, terin ve kapah yerlerde mu • 

$ık tir plaj '/ı."11ıofl'ıı 

• •• • •• • j 

Kıta bir zaman sonra bunamuvaffak 
olacağınızı ıörecekıiniz. 

Muvaffak oldukça dokunmak iıtedi· 
ğiniz ıeyi biraz daha yukarlara götür • 
mege batlanınrz. 

Bu ıuretlc bir sene içinde boyunuz • 
da bir kaç santimlik bir fark olabilir. 

ı •• 

.. 
Pari.a m004.tt yaz mevsinı.i için ~' .ııaç tıwc.1etlerini tavsiye ediyor. Hangi8'i 

beğendhıi::1 

hafaza etmeli. C•:ine~ ve sıcaklık gör • 
memeli. 

Her iki i.ıç ayda bir defa reçelin bu. 
lunduiu kabın aizmı açmalı. TeaıU bir 

kaşık ile üste çıkan çilek tanelerini ya • 
vaşça bastırarak şurubun içine göm • 
meli, böyle yapılmazsa i.ıst tabakaya 
çıkan çilek taneleri küflenır, bozulur. 
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Başvekilin 

siyasetimizi 
harici ve. dahili 
izah 

~~r 

L·. Büyük Millet Mecliıinin Jün · 
~" toplantısında ruznameye da • 
~il maddelerin müzakere ve ka · 
uliinden sonra B~vekil ismet l· 

'1Önii §U nutku ~öylemiştir: 
Muhterem arkadaşlar, 
Çok feyizli çalışmanıza ara 

Vermek üzere bulunduğunuz bu · 
Riinde, hükfunetin dahili ve hari
ci siyaseti hakkında yüksek hu · 
:Zurunuzda ufak bir hulasa vap · 

: trıağı vazife sayarım. Bu hulasa · 
dan sonra eğer, yüksek tasvip vc
te§Yikinize bizi layık görürseniz. 
•izden itimat reyi istiyeceğim { Sü 

1 
tekJi alkışlar). 

Evvela harici siyaset üzerinde 
bütün münasebetlerimizi mümkün 
O!duğu kadar acık yürekle ve hiç
bır noktasını saklamayarak oldu
ğu gibi söylemeye calışaca~ım. H::t 
tici münasebetlerimiz tizerinde 
komşularımızla münasebatTmızı 
birer birer saydıktan sonra. urrıu· 
illi siyaset esaslarımızı iz.ah ede • 
Ceğim. 

Sovyetler Birliği ile 
miinasebatımız 

Sovyet ittihadı ile münaseba · 
lınıız dostane ve samimanedir 
Hatta son zamanlarda bu dostluk 
Yeni bir samimiyetle canlaıunış • 
hr. {Bravo sesleri alkışlar) Son 
:taınanlarda Sovyetlerle aramızda 
bilakis soğukluk bulunduğunu dü 
!Ünenler ve f arzedenler için bu 
kadar açık bir surette söylemem 
helki hayreti mucip olacaktır. Bu 
sefer gerek M. Litvinofla yakın · 
dan konuşuşumda ve gerek yenj 

ovyet bUyUk elçisinin Ankaraya 
:. ~lişinde temaslarımız iki memle· 
l&ket arasındaki dostluk rabıtala· 
l'ının her iki tarafça hakiki kıv -
ltıeti ile takdir edilmekte olduğu · 
llu nazarımızda bir kat daha te · 
telli ettirmiştir. (Bravo ıesleri. 
alkıslar). 

A:rk~daşlar aramızda soğukluk 
geçtiğini farzedenler, timdiye ka
dar olan tecrübelere kafi derece · 
de dikkat etmemiş ve bizim siya · 
setimizin hususiyetini iyice kavra· 
llıamıs olanlardır. Politikamızm 
İstiklali, siyasi ve coğrafi vaziye · 
timizin hususiyetleri bize kendi · 
lllİze mahsus bir takım faaliyet · 
ler göstermektedir ve daima gös
terecektir. Bu hususiyet biz.im ta· 
ahhütlerimizle, müesses dostluk • 
larımız]a ve ilk gündenberi yakın 
bir dostlukla biri birimizi takdir 
ettiğimiz Sovyetlerle münaseba • 
lnnızla asla taarruz etmemiş ve 
taarruz etmiyecektir. (Bravo ses • 
leri ve alkışlar). 
Hariciye Vekilimizin yapacağı 

seyahatler 
Arkadaşım Dr. Aras yüksek tevec. 

cUh ve itimadınızla bugün ehliyet ve 
salahiyeti bir kat daha teoaıüz etmiş 
ola.rak yakında Bağdadı, Tahranı ve 
tloskovayı ziyaret edecektir. (Alkış. 
lar). ~-

lrakıa.' münasebetlerimiz, samimiyet 
Ve dostluk mahiyetinde gösi:erdiği iyi 
tecelliyi her fırsatta bu memleketin 
efkarı uınumiyesi tebarüz eLtirmiştir. 

lrakın inkişafı ve terakkisi ve bi
~inıie iyi münasebetler beslemek busu 
s'lllldaki azim ve dirayetini bu memle. 
ket kemalile takdir etmektedir ve dal. 
trıa da edecektir. 

İranla, esaslı, köklü bir surette 
mevcut dostluk münasebeeerimiz ve 
tnınıvetli h.isledmiz meclisi alide son 
IÜ.nl~e tasdik olunan ehemmiyetli 
ttlUahedP.lerle bir kat daha sağlamlık 
Peyda etmlşlir. Iranın tera.kki yolun
cı, llttığı biiyük adımlar, Türkiye hal. 
k1nın hayranlığını ve takdirini daima 
trıucib olduğu gibi İran • Tilrldyc mü
nasebetlerinin ve yakın ıtardeşlik ra. 
bıtaları hissiyatı içinde inkişafını bu 
trıemteket daima takdir ve nııılıabbet 
his! r lı cak. 

Arkad~ım Dr. Arasın tu seyahat 
esnasında Kabile kadat gitmesini ve 
bizim orada da dostluk hislerimizı ya· 
kından ifade etmesini isterdim. MacL 
di imkansızlık bu sefer onun eeyaha· 
tinin Kabile kadar uzamasına imkan 
bırakmıyor. Fakat bu sözlerim büyük 
meclisin Afgan milletine k:ıı şı olan 
dostane hissiyatını tebarüz ettirmek 
için iyi bir vesile oldu ise bahtiyarım. 
(Alkışlar). 

Şüphe yoktur ki, Hariciye Vekilimiz 
Kabilde Efganlı dostlarımızı ziyaret et. 
mek için eline geçecek ilk fırsattan isti 
fade edecektir. 

lngiltere ile münasebat 
İngiltere ile münasebetlerimizin ha. 

kiki bir dostluk ve emn:yet hislerine 
müstenit olduğunu söylemek benim 
için bahtiyarlıktır. İngilterede bulun • 
duğum zamanda İngiliz milletinin en 
salahiyettar ricalinde memleketim hak. 
kında samimi dostluk hisleri müşahede 
ettim ve en salahiyettar ricaJ İngiltere· 
nin Tiirkyie hakkında beslediği samimi 
ve ciddi dostluk hissiyatını memlel\etL 
me getirmemden memnun olacaklaruu 
bana izhar etm :şlerdir. (Alkışlar). 

Yalnız resmi mahafillerde değil, 
hususi mahafillerde de memleketimiz 

na!tkında itimat ve sempati gösterilmek
tedir. Sulh davasında lngilterenin 
takip ettiği hattı hareketi, zihniyetimL 
ze uygun pulmaktayız. Memleketleri • 
miz arasındaki, itimat hisleri, aradaki 
münasebetlerin inkişafı için ve beyne! • 
milel sulh davasında ve emniyet hava • 
sında kıymetli bir amil olarak müessir 
olmak için çok faydalı olacaktır. 

Italya ile milnnebat 

üzerinde değil, bilhassa ziliinler • 
de kabul olunmasıyle kıymeti ha· 
ıı) o1ur. Onun için ·Türkiye Hatay 
meselesinde varılan neticeleri 
kat'i bir lasfiye addetmektedir. 
Muahedelerin hakkiJe tatbikini 

istiyoruz 
Hatipler, hükumeti, muahede· 

lerin şurasından burasmdan ten -
kit etmek için fırsat buldular. Fa· 
kat yüksek heyetiniz gibi bütün 
millet v~ bütün alem dikkat etmif 
tir ki, nihayet bütün hatiplerin ü· 
zerinde birleştikleri nokta, kağıt 
üzerine koyduğumuz esasların 
sıdk ile, hulus ile takip olunmast 
üzerindedir. Demek ki, timdi bu 
hissi hulasa ederek ben de söyle
yeyim ki, biz Cemiyeti Akvamda. 
varılmı$ olan neticelerin hakkiyle! 
ve hulus lle tatbik olunmasmdanı 
başka hiçbir şey istemiyoruz. (Al· 
kışlar). 

Arkadaşlar, muahedelerin hulus 
ile tatbik olunması her şeyden evvel 
imza edenlerin hüsnü niyetlerine 
bağlıdır. Size biraz evvel Fransa ile 
Türkiye arasındaki sıcak havayr ve 
F ransanm mesul ricalindeki hulusu 
ifade ettim. 

Bu halde bu Hatay üzerinde var 
d.ığımız anlaşmaların hulus ile tatbik 
olunması için ne kadar unsur tasavı. 
vur olunabilirse bu anda o unsurla
rın hepsi elimizdedir. Bir takım, 
mümkün olduğu kadar hafif t~'bir 
kullanmaya ve aramaya çalışacar;ğım 
vaziyetten haberdar olmayan veni
hayet vaziyeti bulandırmakta türlü 
saika kapılmış olan siyasetçilerin 

İtalya ile siyasi münasebetlerimiz lllH11111111ıııı111ııı1111uııııt1ıııııııu1111ııllll~11ı11J111Ull 

çok iyi haldedir. İktisa.di münasebetle. 829 1 
rimiz inkişaf etmektedir. İtalya ile mü- rey e 
nasebetlerimizin ~n yi halde bulunma. 

sı bizim ciddi emelimizdir. Akdenizde Hu·· kuA m ete ı·ıı·mat 
bütün devletler arasında suitefchhilm • 

!erin izale edilmesi, ihtilaf sebeplerinin beyan edz.ldz· 
ort:ıdan kalkması ve Akdenizde iyi mü. 
nasebat havasının b:.itün politikalara Ankara, 14 (Hususi) - Büyük 
hak:m olması bizim ciddi arzumuzdur. Millet Meclisi bugün (dün) ruzna· 

Arkadaşlar, memleket bildiği gibi mede bulunan diğer maıl·lelerle be· 
bütün dünya da bilir ki, Akdenizde raber, Hatay anlaşmasının tasdikine 
emniyet ve istikrar bizim için çok 

1kıy- dair olan kanun layihasını müzakere 
metli bir mevzudur. (Bravo sesleri, al. ,-e kabul etmiştir. 
kışlar.) .Bu miinasebetle Ilaricıy~ Vekili 

Akdenizde emniyet ve istikrarı tev- Hatay Anla~maııı lıakk.mila, flaşvekil 
!it ve temin edecek her türlü tedb:rJeri lsmet İnönü ele mem1ekeliınizin <lış 
bu memleket iyi kabul ile karşıhyacak- Ye iç siyaseti iizerin<le bir~r nutuk 
tır. ı:öylemişlerdir 

Fransa ile münasebatımız Hatay anlaşması tniizakeresi esna· 
Fransa ile münasebetlerimizin Fmda birçok mebuslarnnız söz alınış· 

hayırlı ve mes'u~ .inkitafı hakkın· )ar ve Sancağın mülki tar:ıamiyetini 
da Hariciye vekıh arkada§ımız ve tekeffül eden muahede ile anlaşma 
hatipler hundan evvelki mevzuda ve merbutatmın tasdikine aid kanun 
söz söylemek için fırsat buldular. meYcudun ittif ekiyle tas<lik olunmuş 
Fransa siyasetini idare etınekten tur. 
birinci derecede mes'ul olıvı zat· Büyük Millet Meclisi BaşYekilin 
larla yakından Türkiye ve Fransa izahatını 329 reyle ve mevcu<llin İtlİ· 
arasmdaki esaslı emniyet ve bü • f akiyle ta1>\ ib ederek lıükitmete itimad 
yük politika mevzularını açık bir beyan etmiştir. Riya.set ınakamınm 
surette görüttün:· Arkadaslarım. bu neticeyi bildirmesi iizerine ı-iirekli 
Fransanın mes ul ricalinde ve alkışlar arasında kürsüye p;elen Baş· 
Fransa büyük meclisinde ve Fran· vekil İsmet İnönü şunları ıo \'..ylemiştir: 
sanın efkarıumumivesinde şahsi · Arhada~lar, yii.kseh itinuıd~nız bizi 
yet sahibi olan Yüksek kıymeti wni />ir lmv-ı•etle ter;lıiz etnwl.:tedir. 
haiz bütün ricalinde Türkiyeye kar Türkiyenin bütün lmvvetlerini faul· 
şı dostluk beslemek ve TürkivP.ye retli elinde top/ıyan Riiyiik Milfoı 
karşı iyi münasebet beslemek hu· Meclisi emanet ettiği icra kurı·etirıi 
susunda ciddi bir arz11 ve kanaat biitiin kabiliyetimizle iyi bir :rolda 
gördü~ümil söylemekle bahtiya • takib etmeye, tntbih etmeye <.;alışaca· 
rım (Alkışlar). ~ınıı=dan emin olabilir. (:jiddetli al· 

F ·ı 1.-ı~lar ). 
ransa 1 e ~ramızda Aon za · k 1 

k Bu müza ·ere er sonmı<la Tcflkila· 
mandR çı an Hatav m~selesi var· " 
dı ve hudut emniyeti ÜZPTinde tıesasiye kanununun 14 üncü madde· 
bir tııı.kım h1' diselel' çıktı. Hatay si mucibince Meclis içtinrnmm lıer 
meselesi Milletler Cemiyeti kon - sene clavetsiı. toplanma tarihi olan 
seyi kararile ve bt•<?Ün tasdik b1r ikinciteşrinin birinci pazartesi p;iinii~ 
yurdu;?unuz muahertolerle kat'i ne talik edilme-si hakkında Dr. CcmaJ 

· • Tunl'a tarafından ,·erilen 1akrir oku· neticesım al"1ıştır. Benim zan · 
nımca HA.tayda Vi\rdığımtz neti . narak tasvih ctlilmi~ ve B:ı:;ıkan i\h· 
r.enin asıl krnmeti hu meselenin iyj clüllıalik R~mla fzaJara lır ~inci dev· 
bir s••rette hitam }n,(d··~u hak4ın- renin ikinı·~ içtima se~c~~~i~ son. t~p
da zihinl~rimi7de h~sıl olar. ka • lantısma nıhayct verıldıgm. bıldır· 
naattir. Beynelmilel meselelerin nı\~tir. 

a li hususundaki muaheclelerde 111wııııııııı11111111ıııııııınıı1111ııııııııııııııu11ııııııııııııııı1111ıııı11111ııı111 

ederi nutku 
Eı. 

Cemiyeti Akvamda verilen karardan 
sonra sükunette olmadıklarını ve bu 
sükuneti bozmaya çalıştıklarını gö
rüyoruz. 

Hatiplerin bu husustaki endişele
ri yalnız Büyük Meclisten değil, 
memleket muhitinden de bize akset
mektedir. 

Muahedelerin tatbikinden emin 
olacağız 

Burada müsterih olmak için bazı 
noktaları göz önünde bulundurmak 
faydalıdxr zannederim. Kabul olu
nan muahedelerin tatbiki vazifesi 
bugün için F ransaya düşüyor. Bu
gün taahhüt ettiğimiz muahede ile 
Hatayın tamamiyetinin her vasıta 
ile mahfuziyeti Türkiye ve Fransa
ya düşüyor. Nihayet bu esaslar Ce
miyeti Akvamın müzaheret ve işti
gal sahasıdır. 

Hatta eğer hukuçular tabiri caiz 
görürlerse mesuÜyeti altındadır. De
mek ki biz alakadar olanlann kuvv~t 
~ hüsnü niyetlerile bu muahedele-
rin tatbik olunacağından emin olaca· 
gız ve nihayet bütün vasıtalar çare
siz kalırsa ve hakikaten siyaset tah
ripçileri bütün bu beynelmilel akid· 
leri hiçe sayacak kadar tecavüz fikir
leri gösterirlerse en nihayet Cemiye
ti Akvama iltica etmekten de geri 
kalmayacağız. Bugün oradaki vazi· 
yet Cemiyeti Akvamın kabul ettiği 
tesbit ettiği esaslar dahilinde emni· 
yetin hüsnü tatbiki, Cemiyeti Ak· 
vamı teşkil eden bu kad~illetin 
müşterek kefaleti ve taahhüdü altın· 
dadır. 

Sükunetle sölediğim bu sözlerin 
içinde Hatay için yapılan anlaşma
nın behmehal ve hulus ile tatbik 
olunması için kafi müeyyideler mev
cuttur, ümidindeyim. Esasen hatip· 

ler gibi milletimiz de Suriye halkına 
karşı hakiki teveccüh ve muhabbet· 
le mahmuldür. Ben, bu vadide Su
riye halkına karşı Türklerin hassa· 
siyetini göstermek için kıymetli fır· 
satlardan istifade ettim. Şimdi o 
mevzuda tekrar hararetle söz söyle· 
mek için ahval ve şeraitten kafi de· 
recede teşvik gördüğümü söyliye
mem amma kanaatim odur ki Mil· 
l~tler hakiki menfaatlerini nihayet 
sıyaset adamlarına ibram ve icbar 
edeceklerdir. • Bravo sesleriğ alkış
lar.· 

Hudut ihtilaft 
Hu-:Iut üzerinde, Tiirkiye • Suriye 

hududu üzerinde çıkan hadiseler 
bir takım muhabereleri intaç etti ve 
onlar dahi ilk temaslardan sonra iyi 
bir yola girdi. Ümidimiz zaten esasta 
iki dost memleketin hududu üzerin
de emniyetin mevcut olması prensi· 
bine hiçbir ihtilaf yoktur. Mesele bu-
nun iyi tatbiki için Fransa ricali 
ile biz aynı kanaat ve ciddiyetle bu 
işi takip etmek kararındayız. 

Balkan memleketleri 
sulhe bağlı 

Başvekil bundan sonra Balkan 
memle~e~_lerile olan siyasetimize ge
çerek dort devletin aramızda açık 
muahede ve onun hükümlerile bir 
s~lh da_vası için bağlı,, olduğumuzu 
soylemış ve Balkan memleketlerin
de~i seyahatta gördüğü bu dost· 
lugun tezahüratından memnun ol· 
duğunu ilave etmiştir. 

ismet lnönü, sözlerine devamla 
şöyle demiştir. 

Dört Balkanlı devletin ayrı ayrı 
cephelerinden dolayı vakit, vakit 
görülen hususi politikaları onların 
Balkan antantı taahhüdleri üzerinde 
vaziyetlerinin hafif veya zayıf oldu
ğunu zannettirecek propagendalara 
sebebiyet vermektedir. Bunu görü· 
yoruz, amma buna İJlfnmaym. En 
yakın temaslarımızla anlıyoruz ki, 

lc~ liren sulh id:::alinc samimi ve sa• ' 
bittirler • Bravo sesleri, alkışlar. • 

Tiirkiye • Bulgaristan 
Bul~ari:-laıı koııı~unıuzuıı, en eke 

<le l.ir iki miina,.;eb~tlc hmrnrunuzıla 
arzelti~inı :ı;ibi, IJalkaııda ~dlıu mu
lıaf aza etmek \e diğer komşularivlo 
iyi miinasehetlerini artırrııJ.k -iı:in ~ös 
tenliği lıüsniin iyeli eri biz yakından 
\"e en salahiyetli ağızlardan İ§ittik.. 
Bulgaristan bizimle hususi bir mua~ 
hede ile bağlı olcluğu gihi, Yugoslav
ya ile ele hususi bir ınualrnd(, ile bağ~ 
1 ı<lır. BuJgııdstan, Yunanistım ve Ro• 
manya ile münasebetlerini <le bu hale 
getinnek kararında o1dnğuı:u öyle
miştir. Bu arzularım Türki) e yalnız 
teşvik eder ve elinden geldiği kadar 
teshil eder. 

Şüphe yok ki Balkanlmda Bulga• 
ristanla diğer koın~uları arPsında sı 
cak dostluk havasının tt~est-ıüs etmesi 
Ye bütün Balkan devletlerinin söyle .. 
dikleri gibi cid<li ve iyi nıyelli bir 
dostluk yol una ~irmesi lıc-pinıiz irin 
se' inçli hir emel rn ,hı upa mlhu. i'" 
~in bir mesnellir. 

Bulgaristanla araınızd.ı . şimdi te• 
ferrüata hinnek İt.teıni} onuıı. mille• 
timizin lıaıNıs olclu~u nıenular ma• 
liiıntlur. Aranuzclaki ıııüııa:-dletlerde 
) ekdi~erimiziıı lıa,.:-as noktalarına 
dikkat etmekte ,-e iyi clo.,tlu~u inki~af 
ettirmekte menfaatlerim iz oldu~ıınu 
miişahede ettlk. Giirii) orsunuz Ü, bii
tün esaı-Iar, de' Jetler ara .. ında Eıc>z o· 
larak kate<lilen hütiin nıe:-afeler lıa .. 
yırh \'e ileridir. Bunun ivi Lır suret· 
te tatbik.ikinin her iki memleketin 
nıenf aati olduğunu ta"hliı- ctliyor ,.e 
tekib eclivoruz. 

Dahili vaziyetimiz 
Dahili siyasetmiz üzerinde tek 

mesele olarak eskiden Dersim dedi
ğimiz Tunceli vilayeti hadiselerinin 
esasını ve bugünkü vaziyetini huzu• 
runuzda efkarıumumiyeye açıkça 
bildirmek isterim. Büyük Meclisin 
malumudur ki hükumet iki seneden 
beri Tunçeli mmtakasmda hususi 
ıslahat programı takip etmektedir. 
Bu program, bu mıntakay1 medeni· 
}eştirmek için bütün vasıtlarla Ye 
hususi hükümler dahilinde orada 
geniş bir çalısına teferruatını ihtiva 
etmektedir. Bunu şimdiye kadar 
oracla kanuna muhalefetten kuvvet 
ve zevk almış olan t3zı reisler iyi 
karşılamadılar. Islahat programına 
mukavemet ve muhale;et etmek İs· 
tediler. 

Bu 11izi, tarihini tam söyliyemİ· 
yorum, mP.rt nihayeti . nisan bida· 
yetlerinde hususi askeri tedbirler al· 
rnayı icap ettirdi. Ora~ şunu dü
şündük, mukaYemet eden ve hü .. 
kUmelin' ıslahat propram:na ır.uha. 
lefet eden mmtakad-ı ne yanmalı. 's· ,. k YTZ. . ınıcı ıye "'d~r olan Dersim 
tecrübebr!, o::ad:ı hültiımctin b" ı· em 
rine kar~ı muhalefet o!unca mühim 
bir kuvvet toplıyarak o mıntakada 
ci?di tedib<l~ yanma~ ve bıralanak. 
Bız buna "Sel seferleri,, ded?k. 
Me::nle~o:e~in bir tarafmcla bir hadise 
çıkmc1 onu kuvetli bir surette ve sel 
halinde ge!ip ge~mekten bir fayda 
hnsıl ofmzyaca~ kan:ıtinde bulun
duk. Biz muhalefet e~enlerin mu· 
kaveme~lerZni bertaraf e'ttikten son
ra kendi programım•zm hiç bir şey 
olmaımş gfoi takip olunmasını esas
lı vazife:nizC:en saydık. 

Dersimde bugünkü vaziyet 
~ugün~<Ü vazivet sudur: Ora ; 

da Jandarma ve hükumet kuvveti 
lan_ıamiyle teessüs etmiştir. Tun • 
celınde ıslahat pro~ramı olarak 
düşündü~ümüz tedbirler fasıla 
görmeksizin devam etmektedir. 
Yol yapıyoruz, mektep vapıyoruz, 
karakol yapıyoruz. Bir iki ay 
müddetle bu işlere fasıla gelmiş 
olan yerlerde tekrar bu işlere bar 
ladık. Şimdiye kadar bu harekat 
ve faaliyet esnasında orada ciddi 
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Hariciye Vekili 
Hatay anlaşmasını 

izah etti 
Meclisin dünkü toplantısında Ha· 

tay anlaşmasının müzakeresine ha§· 
lanırken Hariciye Vekilimiz Dr. 
Rüştü Aras şu nutku söylemiştir~ 
"- Arkadaşlarım, medeniyet dün 

yasının başında bela gibi patlayan 
Umumi Harbın son safhasında Mer 
kezi Avrupa gurupu ittifakına da
hil devletlerin harp sahalarından 
harbm talihi neticesi birer birer çe· 
kilmesile açılan devrede Bü,Yük On
der Atatürkün ilk büyük eseri olan 
ve bu yeni Türkiyeyi kuran Büyük 
Millet Meclisi hükumetinin karıılaş
tığı milli davalarımız i_çinden bir 
hal yoluna girmesi bugünlere kadar 
teahhür eden Sancak işini hep iyi 
biJirsiniz. 

Cumhuriyet hükumeti ilk gün· 
ilenberi halli arda kalan milli i§leri 
miJletimizin kalkınma meselesile 
müvazi olarak ve münasebet, imkan 
ye muvaffakiyet şartlarını göz önün 
de tutarak behemehal birer birer 
hallini ve muslihane usullerin terci· 
hini kendine vazife edinmİ§tİr. Bu 
hesaplı ve ameli tasnifte sona kalan 
fakat milli mahiyet ve ehemmiyeti 
jtibarile öbürlerinden asla derece 
farkı olmayan Sancak i§inin son 
safhası da yine malumunuzdur. 

Milletler Meclisi konseyinin bu 
işimiz hakkında ittihaz ettiği müte· 
kaddim ve sonuncu kararlan günü 

11ttnsııunıH1ıı111J1ıınınnmnın11111ııınııınııı111urımnınııunıunn11 
mü&a.dcmeler olduğunu ve arada 
büyük zayiat ,geçtiğini zannettik -
leririi İ§İltim. Onun için size §İm • 
diye kadarki yani üç aylık hare -
katr, üç ay zarfında uğradığımız 
hakiki zayiatı olduğu gibi söyle -
mek isterim. 14 haziranın, bugün 
&ldığım rapora göre §İmdiye ka
dar olan zayiat jandarma, asker 
ve muhafız korucusu olmak üze • 
re, 13 §ehit, JS yaralıdır. Bunla -
nn içerisinde bir tanesi ıubaydır. 
Teğmendir. Bu zayiatın bize elem 
verdiğini ve Büyük Meclisin his -
siyatında çok acı yaptığını müta· 
h'ede ediyoruz. Fakat hadisenin 
ehemmiyeti, bilhassa müoalağalı 
ne§rİyata ka11r yapılan it 1'ar,r • 
sında fedakarlığın fazla olmadıifı 
noktasına nazarı dikkatinizi cet -
betmek isterim. Bugiinkü vaziyet· 
te arkada§lar tekrar ettiğim gibi 
jandarma, hükumet vaziyete ta -
mamen hakimdir. Kafi derecede 
askeri kuvvet orada hazırdır. Is · 
lahat programı takip olunınakta -

'"dır. Huzurunuzda söylerken bü -
tün memleketin ve mahallinde bu· 
lunan vatandaşlann itilmesini is • 
terim ki, cümhuriyet hükCimeti o
raya ıslahat programım ıüı ~la -
rak, heves olarak götürmedi. (Bra 
:vo ıesleri}. Ne kadar müşkülata 
u'ğrua, ne kadar çok fena sürse 
yaz ve kıt bu programr biz orada 
tatbik edeceğiz. (Bravo, sürekli 
alkı,Iar). 

Herhangi bir meseleyi Büyük 
Millet Meclisi kabul ettikten sonra 
timdiye kadar nasıl ufak tefek mu
halefet ve müıkülat kartısmda vaz
geçmek bizim ıiamnada ve iktidan 
mızda olmadıysa, bu sefer de proğ. 
rammuzı ve Büyük Millet "Meclisi. 
nin karanın tatbikten geri kalnuya. 
cağız. (Brabo sesleri ve allaşlar.) 

gününe ne§redılmiı ve şimdi yüksek 
tetkik ve tasvibine arzolunan kanun 
larm Hariciye encümeninizde mü· 
zakeresi esnasında encümeninize 
tafsilat ile arzedilmi§tir. Bu mühim 
işin idrak edilen muslihane bir hal 
neticesine isalinden Türkiye ve 
F ransanın birihirile .dost kalma 
azim ve niyeti müşterek dostlamnı
zın dostane ga}Teti ve Milletler Mec
lisi konseyinin ve onun bu işte kıy
metli raportörü İsveç Hariciye Na
zırı dostum M . .Sandlerin itina ve 
dirayeti ve bilhassa Büyük Başve
kilimizin Londra seyahati esnasında 
Parisi ziyaretile Fransa devlet adam 
lan ile karşılıklı iyi niyetler üzerin· 
deki konuırnaları ba§lıca amil ol
ıınuştur. 

Hataym ehemmiyeti derkar olan 
anayasasının hazırlanmasındaki Mil 
letler Cemiyeti eksperler komisyonu 
nun kıymetli mesaisini ve bu komis 
yonda derin bir vukuf ve büyük bir 
gayretle çalışmış olan kıymetli arka
daşım Menemencioğlunun mühim 
hizmetini ve bu komisyona riyaset 

• etmi~ olan Belçikalı profesör Bur 
kenin büyük kabiliyetini ayrıca te
barüz ettirmeliyim. lngilterenin kıy
metli Hariciye Nazırı aziz dostum 
M. Edenin hu i§te alakadarlar dere
cesinde gösterdiği faaliyet ve Sov
yet Rusyanm muktedir Hariciye ko· 
miseri kıymetli dostum M. Litvino
fun ibraz ettiği alakayı huzurunuzda 
.şükranla yadetmeliyim. -Alkıtlar • 
Bu milli Sancak i~inin son safhası 
da yine malumunuzdur. Her işi va· 
kit ve zamanile ve en küçük teferru· 
atile büyük heyetinize yalmz vazife 
ve 'dürüst değil, başlıca muvaffaki
yet amili bilerek çalışan Hariciyeniz 
&ncak işinin dahil olduğu son saf
hayı da daha ha§mda takdim ettiği 
Beyaz Kitaplarile ve şifahi manıza· 
tile Büyük Meclisin yüksek ittılama 
arzetmif bulunuyordu. 

Bu milli i~imizin ortaya koyduğu 
illt gündenberi Balkan müttefikleri· 
mizin ve dostlarımızın kendilerinden 
bekle<liğimiz vcçlıile Türk davası hak 
k"ında devam edegelen halisane rnii
zah.eret ve hissiyatı ve Akdenizde rli· 
ger k'om~umuz İtalyanın falıar ettiği 
sempatiyi maru:r.atuna ilave etmezsem 
lıuzurunuzcla hakikati ol<lu~ıı gibi ar
zetmek' vazif eınc1e kusur thniş olu-
rum. 

Her gün artan kuv\'etİn i sulh lıiz· 
metine lıa.sreden ve çah~molarını ken
disine olduğu kadar başkaları İ!;fo de 
esirgemiyen Türkiyeye kaışı hu sa· 
mimi nlemşıımül muhabbete istinad 
eden siya etinin heynemilel nail ola
gelmekte bulunduğu lı:orş1hğ1 ve ade· 
ti mükafatı diyebileceğim şunu da 
arzetmek isterim ki, bu d.:ıY~nnzcla da 
Şark ''e Garbin mathuah krvmetli mü 
zah'eretlerinden bizi mahrum ·etme· 
mişlerdir. 

HABER - :Alişam postan 

iş verenler 
(B~ tarafı f incide) 

35 - İşçi ücretlerinin ayda otuz li
raya kadar olanından haciz yapmayıp 
bundan fazlasından haciz yapmalısınız. 
Temlik ve devirde de böyle yapmalısı. 
nız. Yalnız ia~e ve nafakası kanunen iş
çi üzerine düşen aile fertlerine tahsis e. 
dilen meblağları otuz lira içinden de 
kesebilirsiniz. 

36 - 40 ıncı madde mucibince gün -
}:ik kanuni çalışma müddetleri iç· n<le 
sayılan vakitler için işçi ücretlerinden 
tenzilat yapmamalısınız. 6 - 110 ve 
111 inci maddeler.deki cezalan okuyu. 
nuz . 

37 - 16 yaşını doldurmamış çocuk -
lar için tediye hususunda 48, 13 -
11 O ve 111 inci maddeleri mütalea ve 
tatbik etmelisiniz. 

Gebe ve emzikli kadınların 

çalışmayacakları, doğumdan üç hafta 
evvel ve sonraki ccman altı haftada 
(icabında 12 haftada), ayni iş yerinde 
altı aydanberi en az üç ay çalışmışlar
sa kendilerine yarım ücret vermeli. 

38 - İş kanununun meriyeti tarihi • 
ne kadar i~çi ücretlerini gündelik haf
talık veya aylık ödemekte iseniz bu mu. 
ayyen ücret verme usullerini saat he -
sabiyle veya parça başına çıkarılacak 

iş miktarına göre ödemeğe çevirmeden 
önce kanunun 29 uncu maddesi veçhi. 
le iş dairesine müracaat ederek ücret 
ödeme tarzında yapacağınız değiştir -
menin zaruri ekonomik sebeplerini bil. 
dirmelisiniz. 

İşçi ıllcretlerin!n ödeme tarzlarını bu 
hükme riayet etmeden değiştirmenin 

cezası 25 liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasıdır. Tekerrürlerinde 
ceza artar. 

39 - Tazminat karşılığı muvakkat 
tevkifat için kanunun 22 inci madde -
sini mUtalea ve tatbik etmelisiniz. 

40 - Kanunun tatbiki gününden iti. 
haren üç ay içinde çıkarılacak nizamna. 
me üzerine yapılacak dahili talimatna • 
mede tasrih ve tesbit edilecek sebepler 
ve tarzlarla ancak işçi ücretlerinden pa 
ra cezası kesilebilir. 

Kanunun 30 uncu maddesini mıJtalea 
ve tatbik etmelisiniz • 

İşçilerden kesilecek para cezaların • 
da 30 uncu maddenin hükümlerin.den 
herhangi birine uymaz şekilde muame
le yapmanın cezası 10 liradan 100 liraya 
kadardır. Tekerrürlerde ceza artar. 

41 - 3 7 inci maddeyi mü talca e.de • 
rek fazla çalışma saatleninin ücretleri
ni tesviye etmelisiniz. Cezası 3 - 110 
ve 111 inci maddelerdedir. 
~2 - 38 inci maddeyi de mütalea e. 

derek fazla çalışma saatlerinin ücretle
rini ödemelisiniz. Cezası 4 - 110 ve 
111 inci maddelerdedir. 
• 43 - Gece çatıımalan hakkındaki 
43 üncU maddeyi de mütalea ederek ge. 
ce ücretlerini ona göre ödemelisiniz. 
Cezası 109 ve 111 inci maddelerdedir. 

'44 - Cumartesi ogünleri saat 13 ten 
itibaren tatil etmek mecburiyetindeki 
işlerde gündelik ücretle çalışan i~çilere 
cumartesi gUnil İ5'in haftanın öbür glin
lerinöe 'olduğu gibi tam ücret vermeli. 
siniz. Böyle yapmamanın cezası 10 ti -
radarı 100 liraya kadardır, tekerrürler
de ceza artar. 

45 - Ayrılacak işçilere, ne sebeple 
ayrılırlarsa aynlamlar i2 şahadetname. 
si vermenin mecburiyeti ve tafsilatı 
hakkındaki 31 inci ma<ldeyi okuyup tat 
bik ediniz. Şahadetname vermemek ve 
ya şahadetnameyc iJçi hakkındf doğru 
olmıyan yazılar yazmanın eczası 25 li
~adan a~ağı olmamak üzere hafif pa -
ra cezasıdır. Tekerrürlerde ceza artar. 

46 - İhbar ve tebliğler hakkındaki 
6 ıncı maddeyi okuyup tatbik etmelisi -

niz. -SON-
Bunun bu suretle ve kanaatle 

l>ilinmesi, zannederim ki bizim itle· 
rimizi kolaylaştırdığı kadar henüz 
aklı batında ohnıyan reisleri biran 
~vvel hükumetin kudretli olduğu ka 
dar adaletli ve fefkatli kucağında 
selamet aramalarının yegane çıkar 
yol olduğuna, ilma edecektir. 

Şarkta lramn, ~\fganm, Irakm, '\lı
sırm belli başlı matbuatnım \'e Garp
te hemen bütün Anupımm Yakın 
Şark işlerine de ıiitun ayırnhilen ga· 
zctelerinin n~riyatını hu m~yanclo 
zikretmeliyim. Derhal asıl ~n ciheti 
huzurunuzda minnetlt- kaplctmcliyiın 
ki, marnzatımm başmıbn itilıaren 
hu saydığım iimillc'rin iUiinclc Hiiyiik 
Önderin her i.,te olchı~u gihi aydınla· 
tıcr büyüle direktif ve irşach ,.~ Hizum 

olıluk~a dircktifleriniiı ta!lıikntında ---------------

lktisacli ve mali inkişafım\z 
Ba§vekil hunclan sonra imar , e 

,·ergileri indirme siya etlerimizden 
ı>ahsetmiş '\'e bu siya etin şıındiye ka
dar müsbet netice verdiğini, Yergile
rin indirilmesinde devam edileceğini, 
bütçede varidatın tahminden f azl~ 
olc111;:unu. hunun da, memlekettekı 
iktr ; eli \'C' 11 1"ii inkiı.ııfm ecmercsi ol· 
duğunu sö} lemi~ 'c sözlerini bitir 

ıııiıtir.a 

liitufkiir müdahaleleri kat'i müe~Eir 
olmtt§lur. (Alkışlar). Miihaliigasır. 
diyebilirim ki. Fransa ile aranrn:clo 
(itedcnhcri için için de, aın ederek 
son senede had hir Eurette meydanıı 
çıkan Sanrak işi ihtilafı hu ınaruzn
tmıda şiikranla ka ·deuiğim ll\'amil 
ve lıi« ivat sa ·e~ incle Fransa • Tiirki· 
e do tluğunu <laha çok kuY\ ıtlcndiren 
hir imtihan zemini olmu~hır. (Hra\'O 
sesleri alkışlar). 

Arkada larım. 
EIJeriniz<le bulunan mu::ıhede me

tinleri karşılıklı alınan ta:.ıiıhiitlcrin 
mana ve şuıniilünil kari ::aralı:ıtle if n· 
rle etmektedir. Runları liit•en tnıı' ih 
buyurmanızı istirham edcı ım ( alkı~
lar ). 

Vsküdar hukıılc. hakimliğinden: 
Pcndikte Bağdat caddes:?ıde 88 No. 

lu evde sakine Emin':! tara!"ıı.dan Pen
dikte sakin Bahçıvan n:m ;le maruf 
Arnavut Hasan aleyhine aç:ian boşan
ma davası sonunda mUddea:ı.!cyhin ev. 
lilik vazifelerini yapmamc.k. üzere ve 
hanei zevciyeti terkettiği anlaşılarak 
mahkemece vaki ihtar üzeı ine yine 
müddeti muayyenesi zarfmda birliğe 
dönmediği ve bu suretle evlilik \'nzi. 
f el erini yapmadığı ve bakm~dığı sa. 
bit olarak medeni kanunun 132 ve 138 
jnei maddeleri hükmüne tevfikan ta. 
ı·afcynin 14-4-937 tarihimle boşanma. 
lanna karar verilmekle mUddeaaley . 
hin ikametgahının mcçhu!iyeti hase. 
bile 118.m. sureti ve i15.nnam<~ mahkeme 
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ışçiler 
(Ba§tarafı 2 incide) 1 

günden 2 aya kadar hafif hap1s cezası 
verilir. 

38 - A. - 37 inci numarada yazılı 

sayıda işçilerin; 

Gerek iş mukaveleleriyle önceden 
tanün etmiş olan ve gerek işin mahi -
yetine ve çalışma teamüllerine veya 
kanuni ve nizami hükümlere müsteni -
den mer'i bulunan umumi veya husu. 
si iş şartlarının hepsi yahut bir veya 
bir kaçı yerine işçilerin kendi menfaat
lerine daha uygun gördükleri başka iş 
şartlarını i~verene kabul ettirmek. 

Veyahut muayyen ve mer'i iş şart • 
larına karşı itirazları bulunmaksızın 

ancak bunların tatbikine ait usuller ve 
tarzların değiştirilmesini temin etmek 
kasti ile, aralarında sözleşerek hep bir
Jikte ve birdenbire işi bırakmaları ya. 
saktır • 

B. - 3 7 inci numarada yazılı nrubı 
(sayıyı) doldurmamakla beraber ayni 
maksatlardan biri için herhangi b:r iş 
yerinde en az üç işçinin dahi araların
da kararlaştırarak hep birlikte ve bir _ 
denb:re işi bırakmaları yüzün.den o iş 
yerindeki faaliyet tamamen veya i~in 

mahiyetine göre ehemmiyetli derecede 
kısmen atalete uğrayacaksa böyle bir 
harekette bulunmak ta yasaktır. 

C - Çalıştıkları iş yerindeki iş 
şartlarına itirazları olmayıp ta ınahza 
başka bir iş yerinde çıkan (toplulukla 
iş ihtilafının) oradaki işçiler ' lehine 
kurtanlmasrnr sağlamlamak maksadiy -
le 3 7 inici numarada yazılı sayıda i~çi. 
lerin araların.da kararlaştırarak hep b:r 
likte ve birdenbire işi bırakmaları da 
yanktır. 

Bu {iç türlü hale grev denir . 
Bu üç tarzın biriyle grev yapan işçi

lerin her biri 10 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezasına çarptırılır. 

Bu grev susunda ön ayak olanlar 
hakında o para cezası (10- 100 lira) 
üçte bir nispetinde arttmlmakla bera • 
her bir aydan üç aya kadar hafif hapis 
cezası .cfa.hi verilir . 

39 - Grev yapan işçiler amme biz -
meti gören müesselerde çalışmakta ise. 
ler bunlardan her birine o kadar para 
(10 - 100 lira) cezasiyle birlikte bir 
aydan altı aya kadar hafif hapis cezası 
dahi hükmolunur. 

Amme h :zmetindeki grev suçunda ön 
ayak olanlara o para (10 - 100 lira) 
ve hapis (bir aydan altı aya kadar) 
hapis cezalan üçte bir nispetinde art -
trrılır • 

40 - Yapılan grev; devlet, vilayet 
veya bele.diye idare veya kararları ü. 
zerinde bir tes:r ve tazyik yapmak 
maksadına matuf bulunuyorsa failleri 
2 aydan 2 seneye kadar hapis ve bir 
ay.dan bir aencye kadar devlet rnüea • 
se::eleriyle !mme hizmetleri müessese • 
lerinde çalışmaktan menolunurlar. 

Bu tesir ve tazyik maksadına matuf 
grev suçunda ön ayak olanlara bu ce • 
zalar (2 aydan 2 seneye kadar hapis 
ve bir aydan bir seneye kadar men) Uç 
te bir nispetinde arttırılır • 

41 - Grev yapan işçiler; 
,.., . 

İ§ yerlerini, 
Veya İ§ verenin kendisine, veya 

vekiline, yahut i~çilerin sevk ve idare 
veya nezaretiyle muvazzaf kimselere 
ait malları, 

Tahrip veya telef edecler, yahut za _ 

rara uğratırlarsa bu cürümiln ikaına i§ti 
rak edenlerin her biri 50 liradan 200 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlik. 
te 2 aydan bir seneye kadar hapse 
mahkum edilirler. 

Bu tahrip, telef yahut zarara uğrat • 
ma susunda ön ayak olanlara para (50 
- 200 lira) ve hapis ( 2 aydan bir se
neye kadar) eczaları üçte bir nispetin. 
de arttırılır. 

42 - Amme hizmeti gören müesse • 
sede çalışmakta iken grev yapan işçi -
ler ıişbu müessesenin iş yerlerini, 

yahut sair mallarını, 
tahrip veya telef ederler. yahut za -

rara uğratırlarsa bu cürmün ikaına iş. 
tirak edenlerin her b:ri 100 liradan 300 

liraya kadar ağır para cczasiyle birlikte 
6 aydan 3 seneye kadar hapse mahkum 
edilirler. 

Amme hizmetindeki tahrip. telef ve 

a :vanhanesinc .ısıldığt gibi keyfiyet 
ayrıca tebliğ yerine geçmek Uzcre ga. 
zete ilo de ilan olunur. l22282) 

zarara uğratma suçunda ön ayak ola~ 
!ara o para ( 100-300 lira) ve o bap:t 
(6 aydan üç seneye kadar) ceıaıarı 
üçte bir nispetinde arttırılır. , 

43 - Tahrip, telef ve zarara uğrat : 
ma suçu bir devlet müessescainin iş. y~r~ 

veya sair malları üzerine ika edıldığ 
·ıe takdirde o c'zalar ( 100 - 300 lira 1 

6 aydan üç seneye kadar hapis) )'aı1 
nispetinde arttırılır. 

Bir devlet müessesenin it yeri veY' 
sair malları üzerine tahrip, telef .,e 

zarara uğratma suçunda ön ayak oJa.11-
lara bu yarı nisbetinde arttırılan ceıa • 
Jarın yekunu bir de, üçte bir niıpetirı • 
de arttırılır. 

44 - İ~ kanunun tathik olunduğu İŞ 
yerlerinde işçi tarifi çerçevesine girınf.. 
yecek tarz ile çalışmakta olan mü•• 
tahdemlere (yani işçi olmayanlar•> 
dahi grev yapmak yasak olup buntat 
da ayni cezalara çarptırılırlar. 

45 - İş kanununun meriyeti gününe 
kadar her hangi bir iş yerinde mer'i b11 

lunan umumi veya hususi it şartları 
veya bunların tatbik tarz ve usu!ltr 
kanunun ilk tatbik yılı içinde gere~ 
işverenler ve gerek işçiler tarafındafl 
ancak kendi aralarında anlaıma yolite 
değişt:rilebilir. 

İşçileriyle anlaşmaksızın bunları dt· 
ği~tiren ve böylece ihtilafa sebebiyet 
veren i~ verene ceza vardır. 

46 - Daha etraflıca vakıf olmak içil1 
iş kanununu okumalısınız. 

47 - İ§ hayatı hakkında, daha ikİ 
kanun ile otuz kadar nizamname çıka • 

-SON-

Şehir tiyatrosu 
Uör t stajyer 

genç kız alacak 
Şehir Tiyatrosu Direktör~üğünden: 
Tiyatromuzun Dram kmmına eUl 

lira ücretle dört genç kız almacaktır, 
ı,ıartlar şunlardır: 

1 - Ortamektep mezunu olmak. 

2 - Yaşları yirmiden yukarı olma• 
mak. 

3 - Şivesi ve vücudu sahneye UY• 
gun olmak. 

4 - Ailelerinin sahneye ıntisapJarı. 
na muvafakatleri bulunmak. 

5 - Şimdiye kadar sahne:;e çıkma• 
mış olmak. 

Yukardaki 5artlan haiz istekliler 
yedi ay elli Ura ücretle stajyer ola.. 
rak çaftştıktan sonra daimi kadroya 
alınacaktır. Arzu eden hevP.skilr genç 
kızların fotoğraflarını bir mektupla 
rejisörlüğe göndermeleri. 

Önümüzdeki tiyatro mevsiminde 
temsil edilecek eserlerin tetkik ve tas· 
nifine b~lanmıştır. Eser sahlplertnin 
şimdiden cserlrini göndermeleri ve be 
nUz bitirmemiş olanların verecekleri 
tarihle isimlerini DramaturglUğe bil· 
dirnıelcri r!ca olunur. 

Yeni neşriyat -------MevU}na rUballerln• 
den manzum 
tercUmeler 

Ömer Hayyamı Türk edebiyatına 
muhteşem bir terciime ile kazandırarı 

şair Hüseyin Rıfat bu nam altında yetti 
bir eser neşretmiştir. Elli kadar Fars 
§airinden gene manzum olarak yaptığı 

bazı tercilmelerle birlikte bize Mevlana 
yı da tattıran yeni eseri 50 kurup sa• 
tılmaktadır· Tavsiye ederiz. 

Kayıp aranıyor 
Bundan on e:ıe evvel Rlzenln Kalotoıı 

mo.hııllesinde otururken İstanbul& gelen kat 
dcııim Mahmut Dllsb:oğlu Şevkiyi anyorunı· 

Kcndlstnln Mreıle olduğunu bilenlerin qat,ı 

dakl l\ılresime blldlrmeslnl lnııanlyet namm& 
dilerim. 

Dumhıpın'lr mektebi sınıf 5/ 2 620 İımall 
Dllstı:oğlu. 

SEZEN 
TE..RZiHANESI 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
ter zisidlr 

En caz; p m:>dellcr, ınevsimllk mrt ıa 
\fe şık kuma§lar. 

lstanbul Yeni Postahane kaTıaaıntJO 
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zaten itin içinden çıkmak için bapa 
çare ıöremiyorum. Fakat projelerimi 
birkaç ay, tehir ettirmek için paraya ih
tiyaç vardır. Bu paıavı bulabilecek mi-
lhıb. • 

SWJi temin etth • 
- Lhrm olduğu kadar, hattl lilzu· 

mundan futa para bulacağım· Maje1te
leri bu kllıda bir nuar atfelderler mi? 

Sillll bu •teri söyliyerek Saettanm 
kendiıine verdiği kiğıdr krala dı:attı. 
DCSrdOncll Hanri çok iyi tahsil gCSrmllt 
tU. MOkemmelen İtalyanca ve iıpanyol 
ca biliyordu. Binaenaleyh, tercOmana 
ihtiyacı yoktu. Ve klfıdı kendisi oku· 
yup anlaıdı. 

- Bu define de ne? .. Bu bizi ne ıu-
retle allkadar edebilir? 

- Bu on milyonluk bir servettir, afr. 
- Çok mllbim bir meblağ dolruıu ! 
SUtli, Fauıtanm dermesi baklanda 

bitcliklerinl kısaca- anlattı ve ı5zQnil 
fByle bitirdi : 

r- Bu milyonlar aakerl hanrlıldarmıı 
sı ikmal için, çok itimize yarayacaktır· 

- Fakat bu milyonlar bize ait değil 
ki· 

- Yınilıyorsunuz ıir. Bu !define yir· 
mi 1enedenberi topraklannızda sakbdır 
ve sahibi çıkmamrıtır. Ne ıiz, ne de IC· 

tefierinis bu huıusta bir taahbQt altına 
ıirmemiflerclir. Kralm topraklarında 
bulunan herıey krala aittir. Bunu iıbat 
edecek bukukçulanmu vardır. 

Hanri de SUlli kadar bu ifle aJlklilar 
oldu. Bu on milyon cidden çok bUyUk 
bir mebaidt ve bu parayla devletin bir 
çok ifleri görülebilirdL Bunun için faz
la ıarar etmedi. 

Blylelikle, smn. yiğit Janın mllyon
lannr kralın kuaiarma fndirmelt için, 
1.uJıllii veçhı1e hareket etmek ullhi· ,._..w.; '.flt>lııMl da, bir karar verdi-

ği zaman, doğru hedefe yUrilmtll ıevdl 
ti için, takdiı nıeralimi itini derhal bal 
ıetmeği dütilndü· Ve kraliseyi nuidine 
cdbettirdi. 

J(raliçe oldukça endiıeli bir vaziyette 
koltuğuna geçince, dördUncil Hanrl: 

- Madam, dedi. Benimle ııJrilfDlek 
ar~uııtnu izhar ettiniz.. zannlıltnem 
gene takdis merasiminizden bahıetmek 
istiyorsunu7.. 
hakkında görUımek fıtiyorclu. Bu def ı 
kinatı Uzerine Mari dö Medlçl, meraıim 
hakkında görUımek istiyordu. Bu ldefe, 
Süllinin de huzurunda kralın kendlıinl 
tcabul ettiğini görünce, tekrar reddede
ceğini zannetti. Ve ciddi bir tavır takı· 
narak: 

- Filhakika ıir, tdedl. Bu buıuıta 
görlltmek istiyordum. Fakat cörllyo
rum ki, bu defa da her zanıanJd cibi o
lacaktır• Kraliçe kraldan hiçbir teY elde 
edemiyor. Kral yalnız kendi.. 

Hanri k?aliçenin metreslerini bıdet· 
mek istediğini ve gllrllltil yapacalmt an 
tadı ve tam zaınanıftda MSzUnil teeerek: 

- Yanıbyonunus madam. dedL Bu 
zamana kadar reddettiifm pyi bqiin 
kabul etmeğe karar verdim. 

Mari dö Mediçi hayret içinde kekele
di: 

- Naa11 kabul ediyor muıunus? 
- Sülliyle beraber çok mUhim karar· 

lar verdik. önilmflzdetd Dkbahan!a ıe
fere çıkmam muhtemeldir. tyi dikkat 
edin, muhakkak defil muhtemeldir. 

Kralın gaybubeti esnasında liz kral na
ibi otacaksmu madam. Bunun için dil· 
şündUm ki, sizin otoritenbt temin et· 
mem lbımdır. Birçok maıraflar dolura 
cağına rağmen, merulmin yapılmaıı 
elzemdir. Bundan dolayı meraılmln ya
pılmaıma karat veriyor ve hatta daha 
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Pardayan gür bir kahkaha attı. 
-Size yantıı haber vennitler, dülc, 

dedi. Yiğit Janın, krala kartı gelmediği
ni h~rkesten daha iyi biliyorum· Zaten 
bu zavallı çocuğun batında bir hayli 
dert vardır, Beni 10n derece alakadar e- ! 
den ve muhabbet beılediğim bir kızı 
HYiyor. Hem öyle bir ıtkla ki. neredey 
1e aklını oynatacak! Halbuki bu genç 
kız. timdi ortadan kaybolmuıtur. Ve 

zavalhlenç de, onu aramakla meıgul 
olduiu için. bqka itlerle kaybedecek 
vakti yoktur. 

Birdenbire gözlerini numn ıözleri 
içine dikerek il&ve etti: 

- Bir senerl oldup hakkındaki ld
C!iaya ıellnce ... 

SWli 18sflntl keserek: 
- Eter bir ıeneri olsaydı. ılztn dos· 

\unuz olma11Da imkin yoktu. Brn de 

ayni fikirdeyim .•. Fakat belki de ortada 

iki Yifit Jan vardır! .. · Bu imkansız bir 
teY delil kir ... Sizin yiğit Jan nerede 
ikamet ediyor? 

Pardayan gör.Ucuyla ona bakarak ce
vap verdi: 

- Arbr - Sek sokağında; Kurbaton 
çıkman karpaında. 

Sillli hayretle: 

- Ta kendisi. 
n:ye ba!rrdı ve ,a,•mı11 bir vaziyet-

te illve etti: 
- Hiç bir ıey aalamıyorum. 
Pardayan en ta bit t:avrile: 
- Ben yiğit Janın, krala karJı gel

mediğinden tamamile eminim, dedi. Bu 
ııu icldia ediyorum ve bu böyledir ve 
benim samimiyetimden filphe edemezsl 
nls. 

Ve SUlllnin batile taıdik, ettiğ!.ni gö 
rUnce iUve etti: 

- Pekala 1 Fakat ıiz, ıize ihabrda bu 
tun.anlardan emin miıiniz? 

- Hayır 1 itiraf edeyim ki, ihbarda 
bulunan adamı tanımıyorum· 

Pardayan manalı bir bakııla ona bak 
tı ve baıını sallayarak: 

--Buna rağmen tevkif edilmesini 
emrettiniz, öyle mi? bitiyor muaunua ki 
bu ıekilde yap1Jan tevkif emirleri, na
muıtu inaanlan bir hayli nhatsız eder? 

SWli ciddi bir tavırla : 
- Anbyorum, dedi. Fakat mevzuu 

babı olan lf, emaalıiz bir tehli)teydi. 
Maksat onu tevkif etmek değildi. Yiğit 
Janı bizzat kendim isticvap edecek ve 
bundan alacağım netice üzerine karan• 
mı verecektim. 

- Çok güzel, fakat size ıunu söyli· 
yeyim ki ihbarda bulunan adam. bence, 
intikam almak istiyen bir alçaktır ve 

siz, az kalsın onun ıuç ortağı olacaktı
nız. 

- Hakkınız var. Bu çocuğa dokumm 
yacağım, fakat .•• 

- Fakat ne?.· 
Sülli ciddi ve biraz da soğuk bir ıes-

le: 
- Monmartr manaıtm civarmda do

lıtmum. Bir müddet sonra, oralın be
nim tanımadığım insanlar için çok tebll 
keli bir yer olacaktır. Yiğit Jana tara
fımdan bunu söyleyin. 

Pardayan alaycı bir tavırla eği)cli ve 
Sültiden dostça bir tekilde müsaade al· 
dıktan sonra doğruca otele döndU. 

Onun içeriye girdiğini g8ren Nikol 
hatun, coşkun sevinç tezahUratııida bu· 
lunmadı. Yalnız yUzünde beliren umJ,. 
mi bir tebessüm ve ıUratle masayı ha· 
zırlaması, onun nekadar sevinclilfnl 
pekill g8ıteriyordu. 

Pardayan yumupJıt ve 11mlml bir ıaJ 
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- Nikol hatun, de.di. Size venniı ol 
duğum mektubu lutfen iade edin. Onun 
artık hiçbir kıymeti yok, çünkü sağ ve 
salim ldöndüm. 

Mektup gelince Pardayan onu yırttı 
ve ateşin 'çine attı· 

Tıam bu sırada Jan geldi. 

Pardayan sevinçle: 
- Tam vaktinde geldiniz, dedi, evve

la, beni sizi aramaktan kurtardınız. 
Saniyen beraber yemek zevkini vermi§ 
oldunuz .. Hayır demeyin. .. Henüz ye
mek yemeidiğiniz halinizden belli •. 

Delikanlı ümitsiz bir vaziyette: 

- f tiraf edeyim ki, dedi, yemek ak
lıma bile gelmedi. 

- Söyledim ya! .. Şurac1ğa ~turun 1 
Yalnu: yemekten nefret ederim. A}'hi 
zamanda konuşuruz. 

İkisi birden masanın karşısına otur
dular. Parldayan Janın, endişeli, mahzun 
ve bitkin oluşuna rağmen, iştihayla ye
mek yediğini, memnuniyetle gördü. 

Delikanlı, bütün gün yaptığı araştır
maları anlattr. Bu anlatış bir hayli uzun 
sürmüş olmas1na Tağmcn, neticesi bir 
tek kelimeyle hülasa edilebilirdi: Hiç. 
Kendisini Bertiy'nin izi üzerine atabile 
cek en küçük bir ipucu bile elde edeme
di· 

Pardayan onu, bitmez tükenmez sa
bır ve soğuk kanlılıkla dinledi.Kendisini 
onun için tevkif ettirdiğini anlatmadı. 
Saettanın ihbarı hakkında bir tek keli
me söylemedi. 

Yiğit Jan müsaadesini almak üzere 
ayağa kalktığı zaman, Pardayan onu 
yavaşça durdurdu ve: 

- Misafirim olmanızı rica ederim, 
idedi, evinize dönmemeniz lazımıeldiği 
fikrindeyim. 

Jan hayretle sordu: 

- Niçin mö!lyö? 
- Çilnkil orada emniy~tte değilsiniz. 

Unutmay1n ki, Konçiniyle İJinizi henüz 
bitirmediniz. Size müthiJ bir kin besli4 
yor ve sizi ilk fırsatta mahvetmek isti .. 
yor. Sizin orada ikamet ettiğinizi bili• 
yor ve sizi tevkif ettirebielcek kadar 
mevki sahibi bir adamdır. 

Jan lakayt bir tavrıla omuzlannı kal· 
dırdı ve cevap olarak, elini kılıcının 
kapzasına şiddetle vurdu. 

Pardayan devam etti: 
- Şüphesiz cesursunuz ve hiç bir 

şeyden çekinmiyorsunuz. Fakat Konçi· 
ni size erkekçe hücum etmiyecektir• 
Bunu pekala biliyorsunuz! Arkadan vo 
haberiniz olmadan taarruza uğrayacak.1 
s1nız. Eğer yakalarur ve yaralanırsa
nız ... Bayan dö Sojinin hali ne olacak? 

Birdenbire sararan Jan ani bir karar• 
la cevap verdi: 

- Hakkınız var, mösyö! 
Pardayanın yüzünde gizli bir tebes· 

süm belirdi ve: 
- Şu halde mesele yoktur, misafirim 

olmayı kabul ediyorsunuz değil mi? 
Jan, mütehassis olmuş bir vaziyette 

cevap verdi: 
- Size bütün kalbimle teşekkür ede· 

rirtı, mösyö. Nereye gideceğimi biliyo
rum, hakkımda kat'iyyen endişe etme
yin. 

Pardayan, delikanlının, kendisine tt'k· 
lif d:iilen misafirperverliği hangi mağ
rur hisle reddettiğini anladı ve kendi· 
sinin de ayni veshile hareket edeceğini 
düşünerek fazla ısrar etmedi. Sadece 
şu tavsiyede bulundu: 

- Öyle hareket eldiniz ki, yeni ika
metgfıhtnızı kimse bilmesin, hatta ... 

Hat~a babanız diyecekti fakat sustu· 
Fakat artık, şüpheleri gitgide büyliyen 
ve Saettanın maksatlarını hernc baha-
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ama olursa olsun öğrenmeğe azın ve en 
kUçük imalan ·dahi dikkatle takip eden 
Jan onun ne demek istediğini anladı ve 
cUmleyi kendisi tamamladı.: 

1 - Hatt! babam bile, merak etmeyin .. .. ' mo9yo. ı 

Bu sözleri en tabii tavrile ve garip 
görünebilecek bu tavsiyeye h~bir e· 
bemmiyet vermiyonnu§ gibi bir vaziyet 
te söyledi. 

Paroayan gene kendi kendine lanet 
ediyor, ağzından kaçırdığı kelimeden 
dolayı fena halde pişman oluyordu. Fa· 
kat iş işten geçmişti. 

Zaten Jan da ısrar etmedi, samimi' ve 
ldostça bir selamdan sonra, kendisine 
has olan seri adımlarla uzakhştı. 

Pardayan ona seslendi ve: 

- Unutuyordum dedi. Trüandri so· 
kağında, Atk kuyusu karşısındaki evde 
oturan bir adamı tanıyor mu!lunuz? 

Jan ıdikkatle Pardayana bakarak ce· 
vap verdi: 

- A!lk kuyusu karJıs 1ndaki evde o-
turan bir tek adam tanıyorum. 

Pardayan lakayt bir ta:nrla: 
- Bu adam kimdir? 
Diye eordu ve Jan cevap veıdi: 
- Babamr 

Pardayan, nefsine olan bütün haki
miyetine rağmen yerinden ıı'.:ramaktan 
kendisini alamadı. Jan, mana~ı anlaşıl· 
mayan garip bir tehe.;:;üm.e ~ üli!msedi 
ve bir tek kelime ilav: etm"ı1tn, cradan 
uzaklaşarak hayretinden şaşkına dönen 
Pardayanı yalnız brraktr. 

II 
Ertesi sabah dördüncü Hanri. ancak 

eski tclostlarınr ve yakınlarını kabul et
tiği ve yatak odasına bitişik olan küçük 
mesai odasında. Süllivle başbaşa oturu
yordu· 

Sülli, evvela kraliçenin talclılcrini 

kabul etmesi ve merasim için bir tarih 
tesbit etmesi hususunda, Pardayarun 
kendisine telkin ettiği tavaiyeleri krala 
kabul ettirmeğe uğra§tr. Fakat kral, 
kısa izahatla iktifa edecek bir adam d~ 
ğildi. Bunun üzerine, Sülli Parldayanın 
ikazını kendisine anlattı: 

Daha hikayenin başlangıcında Hanri 
sararmıı ve kendisini bir koltuğa atrnı§
tr. Katledilmek korkusu, onda bir fikri 
sabit halinde yerleşm!şti. Nazır izaha
tını bitirince, kral hiddetle ellerini bal
dırlarına vurıdu ve ayağa kalkarak ba
ğırdı. 

- Beni öldüreceklerdir •. Muhakkak 
öldüreceklerdir, dostum! .. Bu ıehirdcn 
diri olarak ç1kmıyacağım t 

- Size yapılan nasihat ve tavsiyeleri 
dinlerseniz hisbir şey yapamıyacaklar• 
idır Si;. 

- Haydi işi gelecek ilkbahara kadar 
uzatalım!·. Sonra? .. Bunun hiçbir fayda 
SI yok ki.!.. 

- Size mösyö dö Pardayanın sözleri 
ni tekrar edeceğim Sir: Böylelikle bir 
sene kazanmış olacaksınız. Bu az bir şey 
değildir zannederim. O zamana kadar, 
sizin büyük projelerinizi mevkii fiile 
koymak için hazırlanmış bulunacağız. 
tlkbaharida sefere başlar ve katillerin 
kamasından kurtulursunuz:. Ve bu sefe· 
rin galibiyetle neticeleneceğine fÜphe 
olmadığından, Almanyadan öyle büyülC 
bir zafer ve şöhretle döneceksiniz ki, 
hiç kimse size yan bakmağa bile cesaret 
edemiyecektir. 

Dördüncü Hanri mutadı veçhile, U• 

zun ~clımlarla odaıda dolaşıtı.ağa başladı· 
Ve bir taraftan nazırım dinlerken. diğer 
taraftan da düşünOyordu. Anladı 1rt. 
kendisine yapılan teklifler nihayet fay· 
dadan başka bir ·ey veremezdi. 

- Pekala, dedi. öyle olsun. Ben de 
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-!,.Aovo 
lS'l';\..'ffiUL· 
18,30 k • 
Se 0 nterans, Beyoğlu halkevinden naklen 
ki!tnih MUmtaz(Eski ve yeni mua§eret te!Ak 

8 
eti), 19,30 konferan.s: EminönU halkevl 

OSl•aJ p; Yardım şubesi namma: Dr. KAzım 
sat '(Çocuklarda diş bakımı), 20 Belma ve 

lll'kada~ıan tara!mdan Türk musikisi ve halk 
fll'kııan, 20,30 Ömer Rıza taralmdan arap 
~ aöyıev, 20,45 Cemal I{Amil ve arkad!L§ları 
( l'll.fında.n Türk musikisi ve halk §arkıları, 
sa.at ayarı), 21,15 radyo tonik dram, 22,15 

aJana ve horsa haberleri, ve ertesi gUnUn 
Progranır, 22,30 plıl.kla sololar, opera ve ope 
ret Parçaları, 23 son. 
\'tyANA: 

18,05 kıınşık yayın, 19,05 k'onser, Beetho
Yen, 20,05 haberler, hava, 20,15 röportaj, 20, 
~5 llltıslki, 21,20 orkestra. konseri, 21,45 ha 
tl?'alar, eğli!nceU yayın, muhtelif haberler, 
23,25 orkestra konseri, 
l'.EŞTE: 

18,315 karışık yayın, 21,05 piyes, 21,M or 
kestrıı konseri, 23,25 piyano konseri, 24,05 
konterans, 2!,20 cazbant. takımı, 1,10 son 
haberler. 

SiNEMALAR 

lPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SUMER 

ALiiAZAR 
fAN 

ŞlK 

ŞARK 
4.SRJ 

BEYOCLU 
ı Programını bildlrmemlıtlr 

ı Sa.adet. Palyaço 
ı Ave ){arla. Kan.!ı ve 

daktil05U. 
ôldUren zehir Lorel Har 
dJ çocuk bırsıZıa:n 

ı Ne§e Ue. Biz de tıua.ıuır 

ı şanghay. Samao.n 
ı Tara.sbulba. Kırmızı derf. 

uıer çetesi 
ı Yenl Hatay. Seliller. 
ı Bitmlyen ıııtırap. Aşk ve 

ölllm 
ı Bildlrmei§tmlr. 
ı Btıdirmeiştmir. 

ı Altm arayan kr.zıar. Hin 
dlstan kahramanları. 

:SANOl\..K r thtiru fırtmaJar;. Yıldl 
(Eııkt ~ "toryıı) rıı:ıı böltik. Kukaraça. 
ZAFER Pariıı esrarı. Cennet kor 

ııanlatl 

ISTANBUL 
&ELGRAD: 

18,25 konser, halk m elodileri, Rumen şa~k; ~RAll Roma ateıle:- içinde. Loreı 
Hardı dertııiz arkad~lar 1arr, 20,35 ulusal yayın, 20,55 konser, 21,.fO 

haberler, gramofon, haberler, 23,20 konser. 1"lLLI 
LONDRA: 

19,05 şan musikisi, 20,05 haberler ve saire "ZAK 

1 Romeo ve Julyet. ttln · 

tin • tin 
DördUncU qk ve SeHl2 

çete 20,315 varyete numaraları, 21,20 orkestra kon 
Beri, 22,15 org ltonııerl, 22,30 dans orkestra. RlLAL 

Marinella, KırDll%1 dertli 

ter çetesi 
er, 24,35 haherler,. hava, gramofon vesaire 
llO~L\: IU..EMDAR t 

18,20 dans musikisi, 18,55 karışık yaym, HALK ı 

çapkın genç ve Atlantlt 
Killt aıtmda. Antakya •İs 

21,45 karı~tk musiki, 22,05 Hotmanın hlk§ (&,ki Kemalbey) 
Yelert, opera yayını, en ı;onra daruı musiklııl, 

Narlıkapı 

kenderuD· Eıırıı.re.neg{? 

tayyare 

Nöbetçi Eczaneler 
Bu akşam ljChrin muhtelif !!emtıer1-nde nö 

betçi olan eczaneler şunlardır: 
EmtnönUııde (Salih Necati), Eeyazıtta 

Cliaycar>, KüçUl,pazarda (Hikmet cemil l. 
EyUpte (Hikmet Atlamaz), Şehrenıl.ninde 
(!'\Azım Sadılt), KaragümrUkte (Suat), Sa• 
n:ıatyl\da (!'..ıdvan), Şehzadeba~mda. (Ünlver 
llite), Aksa.rayda (Ziya :Nuri), Fenerde (HU 
ııa.ınettın), Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakır 
köyde (!stcpan}, 
Beyoğlu clhetindekller: 
tı:ıtiklA.l cadde9inde (Della. Suda), Galatade 

(Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Llmonclyan), 
Şi§lidc Hıı.lA!:ka.r caddeslnde (Nargileclyanl, 
k.a.sunpa§ada (Vasrt), Hasköydc (Barbut), 
Seşlkt:ışta (Süleyman Recep), . Sı:ınyerde 
{~), 

Ü~kildar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Usl<Udaroa Çarşıboyunda (Ömer Kenan) 

~adıküyünde Mu"ıılckltha.ne caddesinde (Sa 
ldet) . BUy'..lkadadıı. (Halk) Heybelide (Ta.. 

tıaş), 

ŞAFAK Eskimo. :Mikl. Dünya. ha. 

vadislerf. 

KADJKOY 
RALE ı pepe 

OSKUDAP 
: Sevişmek arzuııu 

BAKIRKOY 
MlLTtYAD1 ı Bildirmemiştir · 

iLAN 
Kad?köy sulh hcikim'Uğinden: 
Bir alacağın temini için blr doru idi§ 

at ve bir tente arabasının t"sküdarda 
Atpazarında 25.6.937 saat ondan on 
ikiye kadar satıalcağında.n dellaliye 
ve sair rüsumu müşteriyl~ a.it olmıı.k 
üzere alıcılamı mahallinde ha.ur bulu
nan memuruna müracaatfo:ı:-ı ilan olu-
nur. \8795) 

iş adamlarına ve 
Mühinı 

muesseselere 
fırsat 

Jstanbul 7 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 _ 1938 telefon rehberi bastırılmak üzered:r. Telefon rehberi 16000 

ldet basılacak, abonelerimize dağıtılacak. memleketimizin büyük şehirlerile bütün 
ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
Pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 
günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mündcrecatın
dan şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberda~. ol~cak1ar, bu 
}'Üzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna gore ıstifade et-

tniş olacaktır. .. .. 
hini mesleğini, mamutat ve mahsulatını velhasıl her turlu varlığını her • 

kese h~r ~uhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan veriniz. 
' Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şartlarını öğ 

renmek üzere Abonman Dairemize müracaat buJWrunuz. (3314) 

Telefon abonelerimizin 
nazarı dikkatine 

Jstanbul 7 ele/on Direktörlüğünden: 
1937 _ 1938 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen el 

l'!e bulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilam bulunan abone· 

lerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip ctıniyeceklerini 
bildirmedikleri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları Yeni rehberde de 
aynen neşredilerek tarifesi mucibince ile retleri tahsil edilecektir. Bu kabil vazi· 
).'ette olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayıt ~rzusunda bulunan abonelerimizin 
Abonman dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

Bina işleri HAnı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan ~~ : Ankara Jandarma Polis mektebi iha;,a duvar. 

ları, parke, kaldırım, istinat duvarları, merdiven iıışıı;sı ve bahçe tesviyesi ve 
tanzimi işleridir. 

Ke§if bedeli: 18.000 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.1937 tarihinde Per.şembe günü saat 15 de Na!ıJ. Vekale. 

ti Yapı lşleri Umum MüdürliJğii Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
Usulile y:ı.pılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesı ve buna müteferri evrak 90 kuruş brtlel muka. 
bilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabiilr. 

4. - Eksiltmeye gircbilmPk için taliplerin 1350 liralık muvakkat teminat 
Vermesi ve Nafıa Yekaletind.:-n alınmış müteahhitlik vesikasını ha~:ı. olması 
lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplr.rmı jkinci maddede yazılı saa.tten bl!' saat ev
veline kadar Komisyon Reisliğınc makbuz mukabilinde vermesi muı.tazidir. 

....1..--...ı...1..ı:>UJ.ua.._uJac bul edilmez. (1540) (334·1) 

KU/'\BARAN:, .. 
~· 
~. 
I:' 

.1 sta n bu 1 Kom u_ta n lığı 
Satınalma Komisyon·u Hanları 

18 Haziran 937 Cuma güuil saat 15, 
30 da açık eksiltme jle ihalesi yapıla
cağı ilan edilmiş olan 33 neti Tümen 
birlikleriyle Haydarpaşa hast.2..nesi için 
5000 kilo koyun eti !stanbul :Komutanı 
ığma 11 Haziran 937 gün!cmeçli ve 
15061 sayıh emirleri ile alın!rasından 
sarfınazar edilmiştjr. (33S9) 

18 Haizran 937 Cuma güri.i saat 15 
te kapalı zarfla ihalesi yapılacağı ilan 

edilmiş olan 33 üncü Tümen birlikleri 
iqin 18000 kilo sığır eti İstanbul Ko. 
mutanlığınm 11 Haziran 93i. günlemeçl 
i ve 45061 sayılı emirleriyle ulınmasın. 
dan sarfınazar edilmiştir. (3390) 

Istanbul Levazım Amirliği ı 
Satınalma Komisyrn•ı ilanları 

Müteahhıt nam ve hesabına 300 met
re hortumu ile beraber motörlü yan. 
gın tulumbası 13 temmuz 1937 salı 
günü saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda açık eksiltmeyle ah. 
nacaktır. 

Tahmin bedeli 2400 liradır. İlk te
ınıııatt 180 !iradı::-. Şartnamesi ko. 
misyonda görülebilir. İsteklilerin ka. 
nuni vesikalariyle beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. (3018) 

1400 ton kadar buğdayın kırdırıl
ması 22 Haziran 907 Sah günü saat 
l5 de Tophanede Satınalma Komiı>yo. 
nunda kapah zarfla eksiltmeye konul
muştur. Hepsinin tutarı 9843 lir:ı H 
kuruştur. İlk teminatı 738 lira 24 ku. 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda gö. 
rülebilir. Trakya için ayrı İstanbul L 
çin ayrı fiat verilmesi meşruttur. İs. 
teklilerin 2190 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber teklif mektuplarını ihale saa.. 
tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (2) (3210) 

iş arıyor 
1ykmektep mezunu ve 16 yaşında.yrm. 

Kim!l!em yoktur. Kendlml geçindirebilecek 
bir Ucrct mukabilinde hangi iş olsa çalışmak 
istiyorum. !stıycnler, a.şnğıdaki adrcslmı> 

mUracaat edebilirler. 
Dumlupınar mektebi sınıf ':!ıj2 620 ls 

ı:nail Dilslzoğlu. 
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Deniz ., Levazım . Satına.ima 
; .~-.. :· ~- . ·,·, K_·o m i'S y On U · i 1an1 arı • - .. - . . 

Beher kilonun Muvakkat temlııatı 
Cinsi Miktar v~ ölçüsU Tahmini bedeli 

Kuruş Sn. Llro. Kuruş 

Süt 20000 Kılo 10 00) 
) 201) 25 

Yoğurt 5000 Kilo 15 00) 

ı - Yukarda cins Ye miktarları :ıe tahmini bedelleri ve muvakkat temi· 
nalları yazılı olan iki kalem yiyecek, 21 Haziran 1937 tarihine raslıyan Pazar· 
tcsi günü saat 14 de a.çık eksiltme usulile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda her gün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 1stan. 

bul defterdarlığı muha~ebe müdürlüğüne yatıracakları muvakkat teminat mu. 
kabilinde alacakları makbuz veya banka teminatı ile ve belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3226) 

M. M. V. Deniz Levazım Müdürlüğünden: 
Gölcükte Deniz Fabrikalarına 98 Jir.ı ücretle bir hekim alınacaktır. Talip 

olanların şeraiti öğrenmek üzere Ankar ada Deniz Levazım Şubesine müracaat 

etmeleri. ( 3 311) 

Cinsi Miktar ve öl~üsU Beher kilosunun tahmin! bedeli 
Kuruş s. 

Barbunyn fasulye 8500 Kilo 4 50 
Patlrcan 10000 .. 6 00 
Semizotu 3000 " 2 00 
Sakız kabağı 10000 " 2 50 
Ayşekadın fasulye 10500 

" 8 00 
Çalı fasulye 9000 

" 4 50 
Kırmızı domates 10000 ., 2 50 
Ispanak 3000 

" 3 25 
Patates 10500 5 00 

" Kuru soğan 16000 
" 

5 00 
Lahana 2000 

" 
3 00 

Pırasa 4000 " 
3 25 

Bamya 8000 .. 8 00 
Domates salçası 500 .. t8 00 

Yekun 105000 
1 - Yukarda cins ve miktarları ilE' tahmini fiatları yazılı olan ••14•• ka.. 

lem yaş sebze 21 Haziran 937 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 1~ de 
kapalı zarf usulilc alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu H kalem sebzenin muvakkat tr;minatı "385'' lira "50" kuruş olup 
şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektublarmı en geç b"lli gün ve saatten bir saat ewellne kadar 
Kasıınpaşuda bulunan Komi~·on Başkanlığına makbuz mukabilinde vermele-
ri. "3228'' 
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l ad e·sistemı~ın 
nası\" çalışbgı_nı 
'gormeğe gelınız. 

Hayran.1 
kalica~z.!. 

Blltiin bu ne~emf SEFALI e medyunum. 
Yaz günlerini rahat geçirmek isterseniz evinizde muhakkak bir 

kutu SEF ALIN bulundurunuz. 
Ecza.hanelerden 1 lik ve 12 lik ambalajlarını arayınız. 

• 

17 Haziran 937 Perşembe ı 1ıa 180 
18 ,, ,, Cuma 181 ,, 400 
19 " ,, Cumartesi 401 ., 450 
21 ,, ,, Pazartesi 451 ,, 650 
22 ,, ,, Salı 651 " 876 

Belediyeden aylık &lan emekli ve ök süzlcrin Ha.ziran 937 üç aylık maaşları 
yukarda yazılı günlerde ay~ık cüzdanlarındaki tediye sayılarına göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. 

Aylık sahiplerjnin maa.§ ve nüfus cilzdanlariyle beraber yukaı:-da gösteri.. 
len gUnlerde müraca.atla.n !l!n olunur. (B.) (3398) 

HABER - t\k"şam postası 

En iyisi, e.n sağlamı ve en 
sıhhtsi ancak ve ancak 

MaırkaDosodoır. 
Eczahnnelerden daima bu 
isimle arayınız. Toptan iş 
ecza deposunda bulunur • 

Ademi · iktidar 
• 

Bel g'evşekliği 
ne en tesirli bir ilaç SERVOIN 
dir. İhtiyarlara genelik yorgun· 
lara dindik verir. Taşraya posta 
.ile 185 kuruşa gönderilir. 
·sirkeci Mcrke~ Eczanesi Ali Rıza 

ZAYİ - Seyrüsefor me:·kezinden 
aldığım A623 sicil numara!~ arabacı 

ehlıyetnamemi 1.ayi ettim. Yenisini a. 
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hüs~in oğlu Sti.Zeymtın (f2f88) 

z 
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Hakikf bir ... FRIGIDAIR~i~ 
olduğunuz zaman, size 5 SENELiK 

RESMi BiR' TEMiNAT ŞEHADETNAMESi 
verilir. Bu $ehadetname, kabiliyeti ve 

salahiyeti memleketimiz piyasasında 

malüm ve rubuarsrlık tecrübe sahibi 

-

olan bir müessese tarafından imza 

edilmittir. GENERAL MOTORS.'un 
mamQlatı olan FRIGIOAIRE so6uk 

hava dolabı ile verilen teminat: 
bozulan aksamın tamirini değil; 
soğutmayı tevlit .. eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MIY E S I N 1 N 

DEGIŞTIRILMESINI 
TEKEFFÜL EDER. 
Soğuk hava dolabı alır· 

ken, bunun gibi kıymetli 
bir teminat isteme ğ i . 

A TU 
INKlBAZI, HAZIMSIZLICI, M1DE 

EKŞiLiK ve YANMALARINI • 
giderir. Hiç bir zararlı ve müshil madduı 
yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilir. 
ler. MiDE ve BARSAKLARI ALIŞTIR· 
MAZ .. İçilmesi latif, tesiri kolay ve müli
yimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar 
tutamaz. MAZON isim HOROZ markum8 

aikkat. • t .. 

Her akşam 
Memleketin .en yUksek sanatklrlarlle blrllkte 

SAFiVE 
TA .M Belediye 

Bahçesinde 
Milli oyunlar ve 

At<robatik numaralar 
Telefon: 43703 


