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Atatürk 
lıtınbula BYdet ~uyur

muşlardn 

Büyük Millet Meclisi Beşinci 

Devrenin ikinci lçtimaını bitirdi. Büyük Şefin Başvekile 
Cevap 1 arı .. Kamutay HükQmete 

itimat Reyi Verdi.. Atatürk Şöyle Diyorlar: 

((Hatularsın: Türk köylüsü Türkün efendisi ol~uğunu 
söylediğim zamam.. Ben o efendin in arzu ve iradı si 
altm~ı seneleıden~eri çahşmış olan bir hadimim • » 

~un it Verenlerle, it Alanların Haklarını Korumaktadır. 
fcıler iş Yerine Ayak Basar Basmaz Sigortalı 

Sayılacaklardır. lşci Ücretleri En Çok 
8 ~ Haftada ödenecektir. 

Memleketimizde 937 ıe - Öğrendiğimize ıöre bazı 
neıl afyon mahıulü onbeı ıermayederler af yon muba 
yirmi 1ıüodenberi aatııa çı - yaaıının baılıyacağını an 
karılmıı bulunmaktadır. tar anlamaz köylünün elin · 

Zıraat banka11 köylüden deki afyonnu yok bahaeına 
uyak u 

~ı,. kob , 'Qll~ti Mullsf mi ne veyı daha fazla olan her 
mabıulü kilo baıına 3 lı t o p 1 a m a i a çahımakta· 

rım yevmiye verilecektir. ra avanı vermek ıuretlle d ı r 1 ar . Mu b a y a a · 

ıek ıevkle millet, memleket 
ve Cumhuriyet hükümetlne 
yapmağa mecbur olduium 
vazifelerden en baıta, karıı
ıında göıterilmtı olan tevec
cOhten, takdirden ne kadar 
müteha1111 o\duiumu lf ad e
ye muktedir deiillm. Mev-

' zuubahı olan hedı,e yOk-
1 sek TOrk milletine benim 

a11\ Termeli dltilndOIOm 
hedlJe kar1111ncla hiçbir kıy. 
meli bal& defildır. 

Ben :ıcap ettill zaman" en 
blyOk hediyem olmak Oze
re TOrk milletine canımı 

vereceffm. 

K. fitatürk 

!lıl11d U.l ettlgi iş kanunu bu ıürekll •ı için yazlle muka 
"kff11 ~

11 itibaren tatbik me· vele yapılacaktır. 
/(Q~ 9irnıekltdfr. ltçl ücretlert, en çok haf· 

Her it veren, it ıartlarını 1 doğrudan doiruya mubayaa dan btç babıetmiJ•n ve 
ve tıçilerln tabi tutulacaklara edecektir. '.=======--=---==--

afyonun henüz bir kıymet 
taıımadıjıoı ıöyltyen bu 
açıkgözler birıeyden ha be · 
rl •lmıyan bazı köylülerin 
ellerinden ktloıu bir liraya 
kadar afyon toplamıılardır. 
Onun için elinde afyonu bu
lunanlar bu ııbt llfallere ka · 
pılmıyarak yakın '1ılr za-1 
manda baılıyacak olan mu· 
bayaa zamanını beklemeli
dirler. 

rıt,rt "11da gerek i~ vere tada bir, memleket parutle 
lQ,.lftlthve gerekse fş alan ödenir. lıçl razı olursa on 
ko,.lly ak/arını mütekablltn bet günde veyahut ayda bir 
11lcıkt an lıtikümler bulun· de ödenebilir. 

/( 
0dır. Devlet, vilayet ve beledı 

ı. onu, 
' 1111c1; lf.4 ıı mühim bazL ye İf yerlerinde iıçi üçreti 
3Q1Qntrıler/rı/ buraya huld· ayda . btr verilebilir. 

l alıyoru~· lı müddeti veya mukave 
ı,s llkı t(i ~ ~ . . 

llr,klı .'ludıır. "Sürekıi:ı if, leıi biter bıtmez iıçin ı n üc · 
~il f,, reti verilecektir. 

-.,.._ c,lc otuz it ·· - d Gebe kadın fcçıler , doğum · 
1 ... td gunu e Y 

• ı, d en itlere ·' Sürekıfz dan üç hafta evvel ve doğ 
Ot~:":'· umdan üç hafta ıonraya ke.-

•ıı,,ll 1 1
1 tGnünden fazla, dar çalııtırılamazlar ve yev -

'-lt. tere ''Sürekli if,, de- miyelerin yar111 verilir. 

a..._, lıten dolayı hastalanan İf · 
,._ •lddeU bir ıe. ı çiler tedavi ettirilecek ve 1a-

inzibat, ıağlık koruma ve tı Üçüncü mantakaya dahil 
emniyeti icaplarını ıöıterir ıehrlmtzdekt mubayaa itine 
bir dahHi talimatname yap memur edtlmtı olan uyuı · 

Fransız 
~ 

ıp fabrikanın görülebilen bir turucu maddeler inhiıarler , • L 
yerlne aeacal<tır . eksperlerinden 8 . Salih Keılr Kabinasmın uir toplantısı 

Her İf veren, tıinden her· oilu ıu birkaç gün zarf anda Parla, 14 (Radyo ' - Buaün 
haogl bir suretle ayrılan iı· ıehrtmlze gelerek mubaya öğleden sonra kabine mühim 
çiye bir ıehadetname vere- aya haılıyacaktır bir toplantı yapmııtır 
cektir. lıten çıkarılan tıçile Köylüden kilo baıına 3 Mali vaziyet tetkik edile . 
re verilecek teminat birinci lira avans vermek ıuretile 1 cek ve derhal varidat bul-
faaılda yazıladır. alınacak olan mahsulün mor- , mak üzere hazırlanan proje 

Her it veren. iıçi ücretle- fln derecesine göre tahlil gö:ıden geçirilecektir. 
rini kanundan t!Vvel ödedlil edilerek fiat takdir oluna Fransız bankası hükume· 
ıartlar dahilinde ödlyecektir caktır te avanı olarak 4 milyar 
Kanundan ıonra bu ıartları Elinde af von bulunan köy frank verecektir. 
değlıtirebılmek için önceden lümüzün ve rençberimizln Bu miktar mali projeler 
hükumete haber verecektir. bu münasebetle bu noktaya neticeılnde munzam hası· 

lı müddeti, umumiyetle nazar dikkatini celp etmeyi lata aıağı yukarı tekabül 
(Sonu ikinci Sayfada) faydalı buluyoruz. 1 etmektedir. 

3 Ltra &Tanı vermek ıur•· 
tile uyuıturucu maddeler 
lnhlıarının tophyacağı af-
yonların yukarıda da yazdıiı · 
mız gibi morfin d~receıl 
anlatıldıktan sonra daha 
f azluya da aatıı edilebflece · 
ktir. 

EUnde af yon bulunan kô· 
ylümüz bu noktayt gözden 
kaçırmamalıdırlar. 

Afyon mmta~ılın nerelı
ri~ir 1 

Memleketimizdeki af yon 
( Sonu lktacl Sa fada 
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Leon Blum Kabinesi ( 
Nasıl Bir tehlike Karşı- 1ııı 

... , -- . _ _. . . .... 

iliMiZDEN HABERLER 

St·n·d'a ·B.olü n uy o r ? 
c: " 71 .. .. ~ ~ .. -. •'. "',. .... 

~ Blum kabinesinin şimdiye fakat hiç ktmıenln bo:iG~-
lfadar başardığı l§ltre ba- lüiüne tttraz edemiyeceğl 
kılınca, bu kabineye tarllf bu tecrübenin mukadderatı 
dar olanların nikbinllklerl belli olacaktır. 

nin sebebi kolayca anla~ılır. Bu çatlaklar, pıtkolojık, 
Bununla berabu. kurulan manevi ve ekonomik aaba -
binada bazı çatlaklar da da hatta, zenginliği, tevzii 
yok değildir. Bunlan n ge düıünOlen ntıbette yara 
ntşlemelerlne veya acil bir m1'mak olmuıtur. Çahıma 
müdahale ıayeılnde kapa aıtallerinln azaltılmuı aaat 
nmalarına göre, lıtrkesln baıına elde olunacak randı· 
muhlellf ıeMlltrdt kıymet mamn azamhtni teıbit etme· 
vernıeğt haklı bulunduğu fi, makınenin daha büyük 
fakat hiç kimsenin btiyük· mikyasta insan g11yretinin 
lüğıine itiraz edemiyeccfil yerine konulmaaırıı , kalifiye 
bu tecrübenin mukadderatı ifçileri çofaltmak için pro 
belli olacaktır. feıyonel bilı ılerln arttırılma· 

Leon Blum Franıanın lda· ıını gerektirmekte idi. Bü 
resi meıultyetlnt (berine al- tün bu ıartlar fçfn de bir 
dıiı zaman onun aleyhdar. intıkal ve adaptasyon dev 
lars yapılacak "tecrfibe. nln reılne ihtlyf'ç vardı . Akel 
kıta aürecellnf ıöylemlıler· takdirde latthıal kabiliyeti 
dt. Kabine yazı ıeçirmiye· eraeç azalacaktı. 
cektt; ıonradan da, frank lıte bu •aziyel refahı ha 
kı~etlnln fndirllmeal esna- kiki surette g~ntıletmek 
ıında d6ıecek:tl. Nıhayet, ftç imklnıızhğını ortaya çıkardı 
a;.dan uç aya, hi.diıeler bu Zira, terar edelim, öceden 
tahmtnlerfn yanlaı oldukla- bir ıey ortaya koaulmadılr 

rnn meydana çıkardılar. ça bunun datıtalmaaı ~abıl 
Bu. bQtQn eıkt miıallertn defildır. Bu yüzden de, lfçl 

btllfuıa olarak ve blriblrl anndeliklntnin artııına mu
ardınca sıralanan enıellerl vazı olarak flatlat yükıeldi. 
a .. ralr hGlc6metJn tlmdllcl Hulbuki meıell blrleıik dev
teırll devrenin devamınca !etlerde lıtihıaltn artııı f lat
lktldarda, ~l~iı mani.ama laı- ;yQzde ı S den ekıik bir 
m1 ııeltr? Htç fOpbe yak Hikbet :. dahilinde arllıkları 
ki Blum hGkOmetlnln eltnde lialde; ·waodelıklerin iki miı 
bOylk kozlar vardır: HiikQ- line çıkanlma11nı mümkün 
met ıefı halk k6tleıl 6ze kıldı. 

rinde kalbinin ülvfcenabı, lhracatımızda olıun, dev 
yüksek 11nıflarda da yilksek (etin ve endüstriyel lertn ıır 
fikirleri Ye derin lcültirlyle tına yQklenmıı olan yükler· 
tesir yapmaktadır. Parll- de olauo. ftatların yükıelmeal 
me11tonuo ve mtlletln en esasen dahili iıtlbliki ıhti· 
bayilk adamlarını etrafına yacına yetmlyen malların 
toplamııtır Parllmentoda , satılma11na ve bu yüklerin 
bQyftk ve sadık bir ekseri· daha büy6k bir it hacmiyle 
yete rfayanm~ktadır ve karıılanmasma enıel olmak 
memlekette yapılan k11nıl tadar . 
seclmler. onun t6hretinln Bundan baıka, bunun ha· 
bozulmadan devam ettllfnf yal pahalahiı (lzerindeki te 
lıbat eylemelrtec:ltr. ılr'ertnl de heıaba katma 

Seaato da bOk6mete kar mız prektlr: ÇünkO her 
fi olan vaziyetinde, onun hanıt bir ıeyln nadırleımeal 
vazıfealnt mümkün oldufu az "arzedllen,, ve fazl~ 
kadar ıüçleıttrmlyeceJr ıe- "taleb edilen , bu ıeyln flal 
kılde hareket etmektedir. tının yükaefmeslne yol açar. 

BOtQn bunlara, bir ıene· Aynca, bütün encebl 

denberl her aabada batarı· memleketlerde yapılan -.tec· 
lan itlerin llıteıinl de ile ve rQbeler, bir reflation pÔlıtt 
etmek ıerektlr: Tah~t müd- ' kaaınni bGdce vaziyetini an• 
delinin uzatılmaıı, franıa cak bir kaç sene ıonra dü· 
bankaıının hürriyete kavuı· zelttiğinl g'ölterir Çünkü, 

l·~ r ·e R· İ n-.aA.w-1.t. ı n.<Od a. 
...... ~ _._ ' c • " - .. -- • ~ .. . ....... ~ ... , • • ~ t ., 

Parçalanan Genç.: •• ,. 

. 

Kütahya Treni Pirebeyler lsta-
sy onun da Bir Genci Ezdi .• 

Cumartesi günü ıehrimiz- Ôlümün ne suretle ileri 
den hareket eden Kütahya ıeldtğl hakkında Duraunbey 
treni Pirebeyler tıtaıyonun 
dan az ilerde bir köp 
rü ü2erlnde uyumakta olan 
on yedi yaılarand8 Halil 
adında bir ıenci parçala 
mııtar . 

müddeiumumbi B. Cemil 
tahkikat yapmaktadır 

Şehrimiz QçQncü iıletme 

müd mt'murlanndan da bir 
ırup 1ılderek hadJae hakkın· 
da tahkikat yapmaktadırlar. 

Bir Bekci Geceleyin Bir 
G a r s o n u V a r a 1 ad ı .. 

Pazar ıeceıl bir bekçi btr 
adamı vurmuıtur: 

Vaka ,a,ı~ olmuıtur 
Oım1ın lokantasında gar

ıonluk yapan lımail oğlu 
Abdullah lnön(l mahalleıln
den .AYt• adında birinin evi

ne ıtrmiıtır. Kadının batır 
maıı Qzerine Abdullah kaç. 

mata baılamııtır . Bu sırada 

ıftrültGye mahalle bekçili 
Oıman yeUımlı ve kaçan 
Abdullaha durma11na ihtar 
et_.mlttir . Bunun üzer~n~ bek · 

çi AbduHahm ardıodan iki el 
ateı etmlıtır 

ilk kuııun ıaabet et-
meyince bu defa iktncl ola-

rak ateı eden bekçi Abdul· 

lah1 ıartından •iır ve tehli

keli surette yaralamııhr. 
Abdullah yüz6koyun kal-

duımlar üzerine dOımüıtür. 

Silah ıeılne ıelen pollı ya 
rahyı hastahaneye kaldır· 

mııtır. 

Hadise hakkındaki ta hld 
k.t t d e rinleıtirilmektedlr. 

- ................. 
8. Reşat Nuri şehrimizden 

ıynldı. 
Kültür bakanlıiı umumi 

müfettiılerlnden ve deferli 
romancılanauzdan 8. Retat 
Nuri dünkü Bandırma tre 
nı llet'·latnbuıa1,harelı~t et· 

' mittir. 

is kı~Qnu bugünden iliba-
: ren tatbik ineıkiine giriyor 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 
haftada 48 saattir. Bu müd
det ona ıöre günlere tak
ıhn edilecektir. 

Çalııma eaatlerl, her it 

yerinin bulunduiu memle
ketteki umumi ıaate göre 

. ayar edilir . 
lıin ortalama z,Jmamnda 

:; itçtye mua1ye11 bir istirahat 
zamanı veHrecekhr. lılerln 
cinsine v~ m6d<letlerine aö-

1 

re lıUrahat ıaatlerl 22 inci 
maddede yazılıd1r. 

Gece iti a~cak saat 20 de 
baılar ve eo erken ıabah 6 
ya kadar uzar. 

Cumarteıi ye" miyeleri de 
tam olarak ödenecektir. 

Cumhuriyet bayramında 

her it veren, tıçiye tam ve 
peıln yevmiye verecektir. 

16 yatını dolduunamıı ço· 
cuklar, günde ıeklz saatten 
fazla çalııtıralamazlar . 

Mektebe aıden çocukların 
ders ıaatleri, sek•z ıaatlık 
çahıma m6ddetlnin içinde 
ıayıhr 

Yer altında ve yahut ıu 

altındaki itlerde 18 yaıından 
aıatı erkek çocukların ve 
her yaıtakt l<ız ve kadınla · 

rıo çalııllrılm~ı Y,&af'k~ı. · 

ma11, İfl,llere bahıedilen ıı!erln yeniden açılması va· ı----------·---
h k di~i ıçan btlha11a vahim a ler, ekonomik kalkmma, sati olarak tki ıeneye muh • 

EndQıtriye alt itlerde 18 
yaıtan aıatı e";kek çocuklar 
ve her · yaıtaki krz V!J kadın 
lar aece lılerinde çalııtırıla. 
mazi ar 

1 li F d 1 olan tehlike. böyle bir leh· ngı z - raoıız ost ulu- taçtır ve bu ekonomik ıa · 

oun ıailamlaımaıı. faılzm llhtao ıonra vergi gelırleri hkedir k~, buna karıı daha 
teblikeıinln azalmaaa •·•· de bazan 12, hazan da 24 dün tesirli olan çareler bu · 
gtbt... Garilüyor ki hüka aylık bir teahhürle artarlar aün olmıyabillrler. Ve nlha 
met, keadlndekf müateana 

J. nıez'ıy~tlerin · kirlarını elde 
i etmektedir. Bundan baıka 

- ekonomill kalk1nma da in - ., . 
ıilterede Baldvinin, Ameri · 
kada Ruzvt!lttn , Helçıkada 
Van Zeland kabinulnin 
lehine olduiu ııbı, Fransa· 
da Blum bük~lmetf lehine 
teılr yapmaktadır. 

Onun için, bu kabineye 
taraftar olanların nlkblnllk 
lerinin ıebebl lrnlayca anla· 
ıılabillr. Bununla beraber 
kurulan binada bazı çatlak· 
lar da yok detlldır . Bunla 
rın ıenıılemelerine veya acil 
bir midaha le HJeılnde ka 
panmalarana 16re, herkeıln 

muhtelif ıektllerde kıymet 

•• 

Hazinenin daha uzun zaman 
lıttkrazlll ıe~lnmesl m~bu 
";ıyettd~bundan ·ıreri ;elir. 
Maatee11Qf rantlaran ıimdlki 
duzgftn vaziyeti yeni ve ıe · 

nlf emiıyonlar yapılmaaına 

mibaid deiildir ve Fnnıız 
bankaamdan da borçalınma 
ıı bllhuıa tl'hlıkelidlr. Zira 
bu bankanın yapacalı kre
di ya ıayrl kAfi bir lstthıal 
dolay11lyle fiatların yükıel

meılne yol açacak, yahut 
da , bir çok ıermaye ıohip

lerlnln kötü pılkolojılerl do 
lay11iyle, yeniden mOhim 
ıermayelerln dııarıya çık· 

ma11na sebep olacaktır . 
lıte, kabinenin mevcudl· 

yetini tebdıd eden ve psi 

yet, "fevaklcuf devrul, ,n
den ıonra alınacak tadbtrler, 

iıtikametler.~ne g~re, baza n · 

radikallerin muhalefetiylf 
karıılaıtıkları, bazan da ko-

münistleri ümidslzllğe ıev 

kettikleri için, bu tehlike 

çok korko :acak bir mahiyet 
taıımaktadır . 

Bundan da 
üzere politika 
bir aafhaya 

anlaıtlacafı 

oyunu yeni 
ıtrmek t~dir. 

Bundan l>öyle kabinenin iı 

likbalı raktplerlntn tehlikeli 
maharetine veya dostlarının 
ııkı sadakatine defıl, hükü· 
met ıefintn, kendi idealız 

miyle realitenin kati emir · 
lerlnJ telif edebllmt'ıtne bai 

Her it veren, çalııtardıfı 

büyük ve kiiçük yaıtaki er
kek ve kadın lfçller hakkın. 

da cetveller yapacaktır Bu 
cetveller 51 inci maddede 
yazıl!dır. ~ 

· Her iı veren, 'it yerinde .. 
iıçtlerin ·ıailafrbı koruma ve 
it emniyetini 
lçio aert'kli 
caktır. 

• ? ' 
temin etmek 
tedbirl~ri ala· 

Alır ve tehlikeli itlerde 
çalııtırılacak lfçıler mutlaka 
doktor raporu lazımdır. 12 
ile 18 yaı arasındaki çocuk· 
lar , ııhhat raporsuz çalııtı 
rılama z)ar. 

Türk tı ve endüıtri ıaha · 
ıında «Gre•'> ve <ıLokavO> 
yaaaktır 

Grev, iıçtlerln hep birlik 
te ve birden iti bırakmala· 

rıdır. 

Lokavt, it verenin lıçtle 

r dQrcharmau 

·idman 
............. 119:, •t.....,. 

Bölgesinin tertip ettigi'mü
sı~akaf ır ~aşladı 

idman bölıeai tarafından 
lertibedilen muhtelif spor 
m6aabakalarına pazar ıünü 
baılanmııtır O gün ıehri . 

mtzde ıu müıabakalar ya

pılmıttır: 

Bandırma ıoıaıı üzerinde 
16 kilometrelik btr mesafe 
dahil•nde yapılan blıiklet 

müıabakaları ıöylece neli 
celenmııur: 

ttırtnci Mehmet (Birlik) 
ikinci lama il (Yurt), üçüncO 
İsmail (Yurt) Hu gençlere 
birer madalya verllecelir. 

Volıy~ol maçı 
Yine pa~r aünü General Alt 

Htkmet ıtadında Yurt.Birlik 

takımları araaanda yapılan 
voleybol maçmı ldmanyur 
du kazanmııtır. 

Tenis müsabakası 
Pazar günü Halkvl tenis 

kortunda Yurt Birlik arasın· 

.. 
Hapi~haneden 

. ' _;';..;;'----

~· "Oi~glari iiçai~idıı11tt 

muhakemesi. · 
Bundan btr kaç ay ev•el 

Gönen avcıları dağda Ade
ta vahıi halde btr adam ya· 
kalamıılardı Yapılan tahki
katta bu adaman çobanını 

öldürerek Gönen haplıh• 

neıinde yattılı 11ralarda ka
çan Ahmet adında biri ol
dılğu anlatıldıiını ve adliyeye 
teılim edlldtflni yazmııtık· 

Bu defaki muhakemeıt· 

nde Ahmedin enakının uo· 
kaan olduğu ıörOlerf'k bu
hususdaki tahktkahn maha· 
ilinde yapılmaaa içio muh•· 
keme baıka bir ıüne hır•· 

kılmııtır . 
~ ı c:ıe 

Oo~torlar 11 sı~hıya mı .. 
murlın arasmdı nakiller. 

HOkümet tabibi 8. GelAl 
Gönen hükumet tabibllllD•• 
Yeniıebir hük6met tabibi 
B Saip Balya h6k6met tabtb 
lti•ne, Bursa 11tma miicad• 
le relıl B Nazmi ıehrlml• ııl'" 
ma aıOcadele relıllilne, Bu· 
raa sıtma miicadele l&bratu· 
var ıef ı B. Ro,uı, ıehtr sıuol 
mftcadelesl la bratuvar ıeflltl' da yapılan tenis m6sabaka11 

oı ıayı heıabtle İdmanyqrdu 
; ı - . , ·I 

kazanmııtıJ ·~ ' 
ne Balya •uvarl •ıtdaıJ• 
memuru.B Murat Adana ,.h' 

Bu maçta Yurttan Sır", 

Celal, Birlikten Necmi, M. 
Emin oynamı ılardır . 

---"11iı __ _ 

Hal~eıinin temsili 
Pazar akıamı Halke•i ho

parlörOnde temıll kolu tara · 
fıodan Yatıyan Ôlü adlı iki 
perdelik btr temsil verılmittlr . 

Gençlerin temsili taalk ta 
rafından alika ile taklbedtl
mlttlr 

hıye memurlufuna. aıtoı• 
m6cadele aıhhat me_,. 
A Refik Etme 11hhat me .. .,. 
rlufuna tayin edllmtılerdlr· 

_...,.-.l.!ll!s __ _ 

1 Mem la~et hastahanesi bll 
doktorruıu 

Memleket haıtabanesl ., .. 
tablpllftne tayin edtlen d•"' 
hiUye müteha11111 Dr· 8· 
Raif Demiralp yeni va1ıfe' 
ılne baılamııtar. 

Daimi (ncümenin toplantıst. Hususi Mu~asaiı 111üdOrl 
1 

V ıliyet daimi encümeni ld' 
dün Vali 8 . Ethem Aykutun UB 1. 
riya.elinde toplanarak vtll- Huıuıl Mubuebe bfttce•I 
yet itleri üzerinde 16rüıme- Ozerlnde allkadar mak• .... 
lerde bulunmuıtur. larla tem uta bulunmak Ol 
Daimi encümen bu tı1er araaı· ere Ankara ya ılden Hu•.,.ı 

nda Muhaaebeyl Huıuıiyeye Muhasebe müd6rü 8 R•' 
ait bazı akarların ihalelerini Sekendiz dün avdet etOllf" 
yapmııtar. tk -

Afyon işine f asıt iınştuan açıkaözlar ıar .. 
( e aı tarafı birinci ıayf ada) lıtihsal eden birinci 111ı11t' 
mıntakaıı dört kuma ayrıl le • T k t E b Jlcn••1'' a. o a , r aa, M 

maktadır. 1ı61' 
Merzifon, Gümüıhacı 

Katk111z ve en iyi af yon 

dır . 

Bütüa it ihtiliftarı vili · 
yetlerde (it thtılifları hakem 
kurulu) nda ve en ıoo 'ola 
rak' Ankıuada (it ılittl&f&arı 

yOkıek halLem kurulu) nda 
halledılecekttr · 

BiUOn tı yerlerl, deYletln 
takip murakabe ve tefllt 

.memurlarına her an açıklar. 

lıçller, it yerine ayak ba
aar basmaz «ılaıortah • say, 
tacaklardır İıçıl~rin ıig~tta· 
sile, k,oun tatbiki tarihin-
den bir aenc ıonra yapılacak 
«lı stıorta dairesi)> utraıa 

caktır. 

Kanunun emrettiklerini 
yepmıyan it verenlerin çar-
pacakları cezalar, kanunun 
ıeklzinci f aalanda yazılıdır. 

Bunlara her it ver•n dıkkat 
le oku alıdar. 

~·, Çorum, Mecitözü, l•klp, 

latya, Adıyaman lı 
İkinci m111taka: 8'~ ' 

Bozy.Gk, Eıklıehir., fdlı.-, . ,_ . 
lıççık, Nallıhan, t Sivrlb1 f 

. rd'' Af1on, Bolvadin, E11ıi 
1
,, 

' Akıehlr, Ilgm, BeJt'11 , 
ıoot 

Seydtıehir, Karaman, 

Üçüncü mmtaka: S
Balıkeılr, Orhaoıli. ; 

dırgı, Simav, Bıiadıç, f. 
111

,, 

Tavıanlı, lneı61, Yeol,. "". 
Kütahya, Gediz, u .. k. 

la. 

Dördüncü mıntak•: ,ıJ 
çe' ,\ydao, Denizli, Çal, ~_. 

Dinar, S.nd,klı, Uh•~ 
Y a 1 v aç, Şarktk•'• 

Elirdir, İıparta, 8 
Acı•• am tftr. 
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.t!atıralar: 
Gramofon 
Anne .. 

Ona ıtyah mantoauna bG. 
rGnmüı aıebi adımlariyle 

1 JOrürken raatlamııhm. Kar• 

· 1'1•nda du~dum:~eri.bl: 
· JOdü , 1nz&.t ·-$~iiiıi. ~.ıu 
dakları oyn~dı, ~ ~Gtem~dt 
toı•n bfr mızrap ıtbi la· 
tedıtı havayi lt-rennüm etti . 

Ne o, ne var, niçin kendi 
~i 6ıüyoraun dedltim zaman 
61Gk bir gururla damadı 

:ın vefuızlıimdan bahıe 
b oyuldu.. Bittabi onu bu 
lltnde oldukca kalabalık 

~it caddede dınltyemezdim. 
•hıı açtafıma piımanl.it 
~1 •ezdirmeden, itimin çok
b"'iunu öne ıilrerek bllahere 
" elemli bahıtni, dinlemek 

lçlQ kendlılnf ziyaret ede 

~il111t söyledim. Ayrıldım. 
Jralarken.. Beol aldatma; 

:ııbakkak bekl~rlm ollum 
1Yerek yine a.aebl adamla · 

' 111• Yoluna koyuldu . . 

** Canım çok aıkatmııtı. Avu-
:•c:•k Yer arıyordum. Derhal 
\.•adet anne hatmma aeldl.. 

(lrüdum. 

1 P0rtakal alaçlarının ıüı· 
ed•tı ı le ı çiçek erin cana can 
llltıiı bahçede eliudeki bir 

YGQ k _ 
C •zağı orerkeo buldum 
d 61dG ben de ıeni beklıyor · 
,..ura. Otlum diyerek biraz 
it "•Pçaya kaçan ıiveılle o 
•Grııorı, portakal ağaçlarının 
4'~edıfı bahç~ılnln kenar~n · 
•- l Ji•,k lüth .. e\ıine . dofni: 
""t:'I e ~ ~ ... ' • 

n i Zekrye, Zekiye . 

,~ lien(j~ yatı 15 kadar olan -•r 
86 ' eı111er çehreli, tri ıtyah 
"~lü .. Saçları uzun bir kız. 
'IQt'" 
r, le unda . S&ndalya daha ıon· 
~ •h~e emrini Saadet anne· 
f 

11 aldı ve akabinde vazi 
~•lnı 

h. terine getirerek yanı 
""''ld 1. 
hırı 'i(ı boı ıandalyalardan 

ile oturdu. 

aa!l\fldet annede birkaç 
hu e\'velkt aördiğilm aaebt 

Joktu Bılakıı çok ıendl 

ıı, * * ~I " l\ralalc elindeki kazalı 
"'~e Ördüiüoü ıordu'll . Ya
~~t ~kinin büyüğü ona ben 
h lr icara oalum var ley 
tı~ lbekteptedlr Hazır vak 

dıh •arke'! luııo üıümeıln 
tG!dQ "'iraııyorum, dl yerek 
~ Ve o günk6 haline 

rORKDlLI SAYFA: 3 

f .!!!!P!!!!az!!!!!a!!!!!!!e~!!!in!!!!!~!!!!~0!=b==i~:::::.k~I a~he~r"' Baytar I ~~= .;~Dz~.~'!~! ~~!ı~:~ı~~~ilç~:..:.i 
gün çıkar . Siyasal gazete.. M u•tt du·· rl u·· gw u·· nde n.· ara11nda sarııın kadınlar bü · ' 'cinayet anıiklop edtal., adlı 
Yıllığı: 800 Kuruı tün canılerin en azgını, en iki ct l tlık eserinde sarııın 
Altı Aylığı:400 .. merhametsizi ve en zalimi · cani kadınlara dair ileriye 

Sayllll: 3 .. 
dtrler ! ıüriiltnekte olan dGıünlceler 

Dünyanın dört bucalında fevkallde ıayanı dikkattir. 
Günü geçmiı aayılar 25 cinayet itlerini tam on beı yıl Morland ayni zamanda 
lforuflur. ~::...:::.. •:•: fenni bar !,qrA~tt4:l ı,te~k~k et~ , yarı.m düzüne kadar roman, 
·\'! "ADiES~·~:f.

1

-> ,ji ıntnit o~an ~ .... logi ... zl-4n me~·ur k -- ~ ~~-: ,, Q _,, ı.w: , ı .. i,\tane, ·: tiyatro piyesi ve 
"BALIKESlg TÜRKDit.J 1 -~--..;:;...~_,_...,.....;...-,;~--!~~--~-~~~~~----ı.'Krfminaloa.UU Nigel Morland c,iı;ınyetleri fenni bir surette 

\. ,1 bu netice~e .vardığı . gİbt, izlemenin uııulleri hakkında 
Kayıp mühür diğer mütehusı•'er•n bir bir çok nazariyeler yazmıı 

çoğu da ayni şey i söylemek bir muharrirdir. Yarattıiı 
(Cevdet)1ımlndeki mühü· tedir ler. tiplerden blriııi '·Aeri kadın 

rümü kaybetUm Yenisini al- Bu zatın yazıp son za ( Lütft'n sayfayı çeviriniz) 
acaiımdan hükmü olmadıiı 

ilan olunur. 
Aydmcık nahiyesi Seferali 

mahallesi imamı ahllya t 
zabitllğinden mütekait 

Cevdet 

geçti 
Bent ayıplama oğlum . 

Aıebiytm damadım çok Jyl 
dir ve lakin ben uf ak 
btrıeyden kabarır çıkacağım 

kapıyı bulamam .. Sen de 
ogün kartıma çıktın .. Zaten 
hıraımı avutacak dudak, göz 
arıyordum . Ve derhal bu 
ıırrımı söyledim. Olur ıey· · 
ler. Dedi. Ve ıuıtu 

** Saadet anne tanıdığım 

anneler içinde çok if bilen 
atılıao, ceaur bir annedır. 

Küçükle bir olur, oynar 
onun en çok ıevdill btrıey 

vana torunlarıd11. Onlarla 
doıer kalkar, adeta çocuk 
olur. 

Kabahati . Çeneıi hiç dur
maz . M6temadi feryıt eden 
bir. kolombiya gramofonu 

. ' 
dur ' 

Araaıra yolum ' ciüıer de 
civarandao aeçecek oluuam, 
gramofon anne damadınla 

aran nuıl derim .. Beni ıöy 
letmeae mi aeldin afacan 
çocuk der 

Hemen bahçeıinin can 
çeken portakallarından bir 
kaçını koparıp uzatırdı. Aca 
ba yine o çlçt'kli bahçede 
hırçın . . Vo uebi diller dö · 
kerken beni arıyor mu?. 

Ara•jığana eminim .. Çüokt 
onu ıuıturan dıllerine btraz 
olsun lcillt vuran bendim. 
Teeelll eden coıturan . Ak· 
lının ermedlil ıeytanı dü 

tOncelerimdl. 
Hlli beni arıyor muıun 

aramofon anne .. 
Mehmtl Ali Kayman 

ldarei hu11uıiye akaratından 937 ıenei maliyesine ait 
bir ıenelik lcuları açık arttırmaya lrnnulan muhemmen 
bede\leri otuzar lira olan Umurbey maha\leıinde 74 - 1,2,3, 
4,5 numaralı mağzalarla muhammen bedelı yirmi lira 
olan Kaıaplar mahallesi civarındaki sebze bahçesi için 
müddeti temdit edildiği halde talip cıkmanuı olmaaından 
8 temmuz 937 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 
oobeıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilme-sine ka· 
rar ver i lmiıtir . 

lsteklller mua yyeo gün ve ıaate kadar muhammen 
bedelin yüzde yedibuçuğu mikdarmı malsandığına yatır 

dıklarına dair makbuz senedi veyahut banka mektubile 
pazarteıi ve perıembe ıünleri valiyet makamında müte 
ıekkil vilayet daimi encümenine ve bu husuıta malumat 
almak iıtlyenlerin her gün ıçfn daimi encOme kalemine ·ı 
müracaat etmeleri ilin 'olunut . ~ - 1-216 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinai Azami mtkdarı 

Şeartye 300 kilo 
Mercimek 500 ,, 
Kuru ıofen 2000 ,, 
Kepek ( lrllltk )1500 '

6 
,. 

Beyaz ıabun 225 ,. 

Rayiç bedeli 
L. K. S 
0,30 kıloıu 
O; l '2,5 ,. 
0,ÜJ,25" 
0,30 

" 
- - 0,30 

" 

Doğum ve ÇocukBakım 
Evi Baş T ababetinden: 

Müeuese ihhyacından olup münakaıaya çı"arılan aıa· 
fıda cioı ve miktarları yazılı 7 kalem ~rzak ve mahruka· 
tan 30 Haziran 937 tarihine tesadüf eden Çarıamba günü 

saat J 5 de münakasa ve ihaleleri icra edileceğinden ta -
lip olanların uıulü dairesinde müracaat etmeleri ilin olu

nur 
Erza un nevi 
Süt 
Ekme k 
Pırinç 

Sabun 
Odun 
Maden kömürü 
Et 

Ktlo 
3000 . 3500 

' ı,. 5000 . 5500 
ıooo 1300 
500 . 550 
So, 000 -
50, 000 

2500 . 3000 
4 J - 221 

Belediye 
Riyasetinden: 

~ . . . ~ 

· Şeker \. · 25® · · · ,, 
• 1 ' 

Hulıur 500 ,. 
• !. ,,ı.;, 0,27 " 

O, ıo 

Belediye zabıtası için :npmunuine göre ve pazarlıkla (9) 
adet yazlık beyaz ~ceket .y~ptmlacnktır. Paıarlık 18·6 937 

:, 
ı cuma ailnü ıaal 16 da· beledtye ''-enc!ümeoinde yapılacaktır. 

Kuru faeulye 600 ,, 
Yumurta 20000 ,. adedi 
Arpa 1 200 .. kiloıu 

ince tuz 800 
Zeytin yaiı 300 
Un 400 

" 

O, 12 .. 
O,OJ bir adedi 
0,4,50 kiloıu 
0;6 
0,45 .. 
U,12,50,, 

Gaz yatı 145 teneke 3,35 tenekesi 
Memleket hastahanesinin bir ıeneltk ihtıyacı için açık 

ekdltme sureUle ahnma11 mukarrer cinsi ve mikdarı ya7.ı
h mevadı aıdalye ve mahrukatın bir kıımrna talip çıkrrıarnaaı 
ve bir k11mma da mevzu peylerln haddi layik göıülmemiı ol 
maıı hasebıle müddeti temdit edıldıil halde yine talip çık
mamıt -;>imasından 12 Temmuz 937 tarihine rastliyan pa
zartesi günü eaat onbeıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
verllmeıine karar verllmitllr. 

isteklilerin o rüne kadar pazartesi ve perıembe günle. 
ri makam vilA.vette miiteıekkil vilayet daimi encümenine 
ve ıeraitfni öfrenmek l&teyenlerı n ber gün için Dalo i encü
men kalemine mt\racaat etmeleri ilan olunur. 

4 - 1 217 

aonıuz bir rilzelük', veren 
heyecanla gazeteleri haykı · 
ran çocuklara birer birer 
atıyor, ıüzel bir tabloyu 
ıeyreder gibi geriyt' çekile 
rek çocukların gazete ka · 
pıılarını gözden geçiriyordu 

.İsteklilerin beledıyeye müracaat etmeleri tlin olunur. 
4 1 220 

Belediye . 
Riya 

423 ayılı belediye vergi ve resimleri kanununun 43 
üncü maddesine tevfikan belediyemizce ötedenberi alın.' 

makta olan kon•cu ücretinin kema l\an iıUfaıına devam 
edilmesi Dahilıye Vekaletinden blldirllmlı ve vtli.yet ma
kamından belediyeye tebl ı ğ edılmlıtfr . 

Arazinin beher hektarından yüz kuruı korucu ücreti 
alınması hakkanda belf'dlye meclblncc kabul edilen teri 
fenin tatbiki belediye encümeninin 1 1 6-937 tarthlt top
lant111nda kararlaıtrrı l mııtar. Çiftçinin lstlhsali.hnm hüınQ 
muhafazaaı ve zarardan korunma11 yanlıılıklara mahal kal. 
mamua için tarlasından mahr.ulünü kaldaracakların ilk ön· 
ce belediyeye müracaat ile • ruhsat •imaları ilin olunur. 
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tiklerden daha rahattır ora· 
ıı . .. Şehirli kadınlar, çocuk · 
larını kollarında taıırlar. 
Onun için çabuk yorulurlar . 
Çocuk, onlara eğ ır bir yük 
gibi aellr .. 

Köy kadınları yAvrularını 
arkalarında taıırlar 

En ufak bir yorgunluk 

Seni de annen böyle 
taıır mıdı? .. 

- Anam anlattrdı, çok 
yaramazmaıım . Epey büyü 
düiüm halde yine de ar
kada taıınmAfa bayılırmı
ıım . Hem bizim kadınlar 
böyle taıımazlar ki 

Neden? 
Bunlar ova köylt taıı· 

mıuı, omuz y6kü derler buna. 
Nt"reden anladrn? . 

.. YAZAN : Halil Ued'i Fırnl 
l'Oıt 

'<DlllNiN MiLLi ROMANI No: 10 
Be . 

Son gazete bitmlt. çocuk 
ların bair1ımalarr da keeil· 
mitti . Tren muntazam 
bir ıoıaya muva:d, ilerll 
yordu Manda ve 6k0z ara
balarına odun. kömür erzak 

• yükletmtı liöyl6ler~ treni gö· 

bile hi &etmezler. Onlarda 
çocuk, taıınmaaı en kolay 
bir varlıktır Lüks hayatın 

girdiği her evde, bir, iki , 
haydi bl emedlm üç ve nl · 
hayet_dört çöcuk bulunur, 
onlarda tıe en aıa~ı beı . 

altı, yedi, ıektz, dokuz, on, 
on bir. 

- Anlaııhr Zehracığım. 
Ova köy)G btr kadınla, dal 
köylü genç, yolda yQrüyüı
lerlnden belli olur .. Meıela: 

0 "1.11\ 
1 
nım de kaınbirader 

'-' e ind b \tkted e cev erleıti .. Çok 
flı,,d 1

" bir öRrelmenmiı . 
d,.,_~t Oof•erıiteye ıeyrek 
bttt"cıt~ltlii halde, branjmda 
•Gt:ıda it b1takmıyor. Gece 
'"'r d( onun admı ıayılle 
il uru, K e "'d · imblllr duyarea 

,..•t üınlecek 
~· '-ld .. 1ht.. den müıkül bir va 

- ikinci iıtaa1onda: 
- Sebep? 

BlrJncl iataayonda ken · 
lerine haber vereceğim . Dıae· 

rinde tel&ıa"" meydan vermesin· 
ler . . Sonra ikinci lıtuyonda 
temiz ve aOa:el otel var. 
Gelecek ekıpreıle daneml-
1ecek kadar yorıunaalar 

hiç olmazsa otelde fltirahat 
edt"rler .. 

Ciddi mi ıöylöyouu · 

nuz? 
Şüpheıf7 . . Evet.. Veri· 

len emir böyledir. inHD suç 

ltledl clıJt. zaman ve MIDln 

müsaitken ve kati netice 
elde edilmeden mutat haya 
tından ve yaıa yaıından uzak
laıtarıltr mı?.. Bu yollarda 
onların illirahatinl menede· 
nit'yiz ... .. 

Sivil zabıta memuru henüz 
ıözünl tamamlRmamııtı ki 
6nde Zehra arkada Fikret 
koridora çıktılar Genç ka · 
dın kucaiında bir yılm ga 
zete tle pençere)'e yaklaıtı . 

Orta okul direktörü balkon· 
da duranları ıeli.mlıyaralc 
kar1111nın yanına ıeldı .. 

Zehra, ylaDnln reaıtne 

rüııc~ arabalarından t~laıla 

iniyor ha yvaolarıo 6rkme 
meıt için boyundurukların 

baılarına geçiyorlardı . Köy 
kızları, allt yeıtlli sırmalı 

mendillerini ıalhyarak tren 
yolcularını ıelimlıyorlardı .. 

Genç kadan. Ftkrete daha 
çok yaklaıarak yolda yayan 
yGrüyen kadınları gösterdi: 

- Bu kadınlar, çocukla · 
rını ne biçim taııyorlar f ik 
retclilm . Dnımezlf'r mi on 
lar? .. 

Günlerce aitseler htç 
btrı•Y olmaılar. SaıUı be 

Genç kadın bir kahkaha 

altı: 

Ne yapıyorsun Fikret . 
_ Ne eandrn ya . Beni 

örnek alıana. . Biz lam do
kuz kardeıtik .. lklıl Balkan. 
dördG Çanakkale eavaııoda, 
birisi hastalıktan , diğeri k6· 
yilmüzde yapılan bir ünlil 
düAOnde atalan tabancaların 
kurıunllt! kazara · ve ben de 
Zehra kısa bile bile vuruldum 

ltte 

Şu kadana bak O, ova köy
lüdür. Çocuğu omuzlarına 
yakın olarak arkasına bal-
lamıı, çünkü onun yokuı 
inecek yoht yoktur Halbuki 
bizim daA kövlO kadınlar, 
onlar da çocuklarını arkada 
taıırlar ama omuz baılarından 
çok aıatıya bağ1arlar. Yo
kuıu inerken çocuk kaya 
kaya baılarana defmeıln, 
diye. Yine meıe16 bak, 
yanyana giden iki köyln 
var G6rdün delil mt? .. 



SAYFA 4 

idam 
Cezalan kal~ınlabilir mi1. 

< Baıtarafı 3 en sahifede) 
Şerlok Holmeı,. adını ka
zanmıt olan " Madam Pym., 
dir ki tak p edip meydana 
çıkardığı cınayetler blnal 

Morlondın u11ıt•rmış olduğu 

lı .ı kıki vakalar üstüne isti

nat eder . 
Bütün dünyll polislerinin ya 

rdımiyle yapmak ta olduğu 

bu tetkiklerde Morlancl sa · 

rışın kadınların en cani ol· 

duklarına dair vardığı neti 
ce gibi daha birçok nazari

yeler ortaya atmııtar . Bu 
nlardan en ziyade dıkkate 

ıayao bulduklarımızı bera
ber okuyalım: 

"Cinayetler muhitin teıir. 
lerlnden doğar ve caniler 
hayatın herhangi bir devre· 

sinde ıartların icapları dola
yusiyle m~ydana çıkarlar. 

İdam hükmilnOn kaldmlmaıı 
hiç akıllı ve muyefık bir it 
değildir. 

Cinayetlerin hemen he
men yüzde elltıt f ahtıelerln 
yüzünden çıkıyor denebilir. 
Her medeni memlekette aa. 

dist cinayetler günden güne 
artmaktadır . 

Cinayetlerin en çofu ağus
tos ayında ika edilmektedir. 
Senenin intihar devıeıl de 
20 ağustos ile 20 eylul ara· 

sanda en] yQkıek noktasına 
varmaktadır 

Hıraızlar arasında ıeref 
ve namuı denilen ıey yok-

tur. Cani herhangi bir et 
· nayet mütehassıs olmuı lıe, 
hatta mütemadiyen hapıe 
girip çıkmıı . olsa bile, nadi
ren bu şekilden ayrılır . Bu 
bilgi polis için çok fayda lı 
dır. 

Tabanca : ve tüfekle öl
düren adam. tılediil clna · 
yelten 'nadiren plımanlık 
duyar;: halbuki bıçakla öl
düren adam ekıerlya ,nadim 
olur. Birçok caniler bir te 
ttğln düımeıl ve bir taban · 
canın patlamaaiyle adam öl· 
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