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0J:olini Afrika da muvaffak 
"· Bitler, 'Avrupada her 

kanunu kabul edildi · 
---------------------------~OO ·~----~----~-------------

.\ dediğini yaptı 
Her çalışan, yanında çalışanın haklarını saya-
cak, bey~elmilelci telekkiler ortadan kaldı

rılacak ve milli bir birlik kurulacaktır LMANy A FRANS1\ YI VEil.AL Y A.YI 
TEHOİD EDİYOR 

tin bir davayi hallettiğine 
hükmetmek İcab eder. Çün
kü İtalya, masum ve bütün 
müdafaa vasitasından mah
rum iptidai bir Afrika kıta· 

sını işgal etti. Ve bu işgalde 
Avrupanın elle tutlur, gözle 
görü!ür hiçbır mukavemeti 
karşısında kalmadı. Fakat 
Hitler, Reni, Frrnsamn bü· 
tün mu'kavemetine, ~vrupa 
müvazenesinin altüct olması .. 
na, bir Avrupa feliketini 
gözüe almasına rağmen işgal 
ediverdi. 

Fransa, böyle bir Alman 
tecavüzünü daha evvelden 
nazarı itibara alarak merkezi 
Avrupada ittifakla kendisine 
bir sürü müttefik temin et· 

- Sonu 4 üncüde -

İstanbul 9 (Özel) - iş 
kanunu dün Kamutayda ka
bul edilmiştir. Bu münasi
betle C. H. P. Genel sekre· 
teri Recep Peker beyanatta 
bulunarak kanunun gecikme· 
si sebebini, iş kanununun 
işçiye ve iş verene verdiği 
vazifeleri, kanunun hususiye· 
tini anlatarak dell'iştir ki: 

- Yeni iş kanunu, san'at
cılık şuurunun doğmasma 

imkan verici bulutları sile
cektir. Biz f ş kanunu ile 
san'atlaşarak parçalara ayrıl
masına karşı bir kale dıvarı 
öı ~rken tarifelere hikim ol
mak, kredileri tanzim etcuek, 
fitatleri kontrol etmek gibi 
tedbirlerde alıyoruz. 

Hütün bunlara kavgasız 
ve istisnasız başları uyuşma 
anlaşma prensiplerine bağlı 
bir cemiyet kurma vazifesini 
yapma halindeyiz. Ti ki en 
uzaktaki çetin fak at parlak 
milli hedeflere kısa yollar
dan en az zamanda birlik 
ve beraberlikle varalım. liu 
anc&k biriainin kolu ~kisi 
ne bağlı,-birinin kalbi ötekine 
çarpar bir millet kütlesi ter

biyesi ile bes!enmiş olarak 
durmadan i'eri gitmekle 
mümkün olur. 

Bu kanunla milli bayatın 
iş alanında muvazene kuru
lacaktır. Yaşıyan her unsurun 
bakasım, ilerletmesini temin 
edecek en büyük ve en esaslı 

l iln izmi;İii~·;, Istanbul-
1 

fllQrı fena sıkıştırdılar 
~~den maç 1-1 beo;.7..i,ere kaldı. İşin içinde 

~~b-ı~1~k var mı? Viyana Ankarayı 4-0 yendi 
)'- bıal~n zİJ) -:-- Muh· ... bir oyun sisteme takib edi- ---- -olit!!1M---.:ııı-..-.-

lca"' 1 znur muh- yorlar. Oyunun merkez sık- Askere Davet 
tt '-ı·,~ •ştı. Sabada leti Saitte hücum hattını o 

il ı t l Askerlik 9ubcsi riyase· V ~tllci op anmıştır. idare edeyor. Fikretin bütün tinden: '"-L ı .. Ilı.açta yara· çalışmaları ve bütün akınları k 
Q .. Şimdiye adar aıkere lı!ıı ... _,le 11ıır takımın· netiçesiz kalıyor. Biraz son-

" ı ~ ... çağırılmamış veyahut han-'tlıi Unızda Ca- ra Sait, çe!ik gibi bir şut 
\.."' A • Ali N İ gi bir sebeple geriye kal-!\ ~dil • urullah, çekti. stanbul kalacisi bu 
~ L.' 8-id İb lialdn, Basri şutu maharetle kurtardı. mış [veyahut çağmldığr 
~. ~ldı rabi111 vardı. ı yoksa bu yüzde yüz goldu halde gelmiyerek baka ya-la' Jir._ M b da kalmıı 316 doğumun-ı. ·, ~ıt .. '«tJ>.li, •İebr lllhe' d Ali, doğrusu... d 327 h . ·",ı lll. 1 k an da il doğumuna 

1, '• • tt, lia • 8 •m, Re- Artık oyun zmirin ha i-
11~ ı. 'tdı. tun, Şeref, miyeti altında ceryan edi- kadar gayri müslım yerli 

il.~ ~t\l~\l t yor. • ve yabancı erat 15 hazi-
~. ~'-Çılt ~lllir takımı İkinci devre hafif yağmur 
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ran 936 günü tertip edil· 
~i "I> Çal oıkkıya ge- altında devam etti. İstanbul- dikleri yerlere sevkedile· : 
'-.1'1. l'. So .. 1111 Yüzünden lular durmadan akıyorlar. ceklerinden tayin edilen 
·r~ et .. ,, t • günde şubede bulunmdları ~~"- lllt'r 1 • op Adile Fikretin ortaladığı top hafif 
~~ U latııı~lllır solaçığın bir kafa darbesile İzmir ka- gelmedikleri takdırde bak-

~ .. '"ltdi ı..ul kalesine lesine sokuldu. Gol!.. larında askerlik kanunu-

~ ,.t.. ' l"lils .. k İ nun 89 uncu maddesini \lr .... :'e ik· ııu urtar· zmir korner çekti. Topu 
\ ~..._til l tarafın mu- said aldı. izmir solaçığına tadil eden 4830 sayılı ka· 
~ ~'"i11 'ı .. b~raberlikle Hakkıya pas verdi. Hakkı nun hükmüne göre ce· 

I'• •lllı ı · zalandırılacakları ve be-~ lı "'ltı1 r a eyhine nefis bir şut çekti. Gol... 
)~r L~~ Vernıesine Beraberlik temin edildi. del vereçeklerin nihayet 

• Qlruı • d 14 haziran 936 günü ak-L~ _ cı evrede İzmir, İstanbul kalesini 
.......,1 1 sıkııtır ... ağa lbaşladı ve bir• ıamına kadar bedellerini 

Uer ba-b••ka f d vermeleri ilan olunur. ... .,. -Sonu 4 iincii saya a-
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'kalmış bir hayat gibi o mil
Jet yıkılmağa ve ölmeğe 
mahkihndur. Evet bu iş ka
nunu iş hayatımızda muva
zene kuracaktır. Yani ·ı ür
kiyede Büyük Millet mec 
!isinin şimdi kabul et
mek üzere bulunduğu bu 
kanun işçilerin hakkını milli 
birlik havası içinde dikkatle 
korumakla beraber yalnız bu
nunla kalmıyacak iş veren un
surların da hak ve vazifelerni 

tesbit etmiş olacaktır. Yani biz w......,;,..._ ..... ~~~ıiiıılıı-~ıo;. 
bu eserle tek taraflı bir mak-

Kamutaydaki beyanatı sad takibcdecek yolda değil 
şiddetle alkışlanan hakları ve karşılıklı durumları AyrıJmağa gİ-

RLCEP PEKg R tanzim edilmiş bir iş hayali ile 
-----=-=====--·~-= milliyetçi ve halkçı bir iŞ ve denler öpüşe-
unsur muvazenedir. Muva- çalışma cephesi kuracak yolda 
zenesiz bar sey yıkılmıya yürüyoruz. Bu nokta çok iyi rek barıştilar 
mahkümdur. Fizik ve fiziyo- anlaşılmalıdır. Her çalışan, Losanceleıııl matbuatının bir 
lojik hayatta olduğu gibi yamnda çalışan yurddaşın aydanberi dedikodusunu yap 
sosyal hayatta da bu bö)le· haklarını sayac11k ve bununla tıklan meşhur, çok gürültD 
dir. Hayatta olan her şey milli ufukta herhangi yanhı çıkaran boşanma davası bir· 
ıçin bu böyledir. Bilhassa beynelmilelci telakkilerle sis- denbire suya dtııünce bu 
bizim çetin devrimizde milli lenmit bacalar varsa bunlar defa gazeteler gene dedikodu· 
varlıkta muvazene ahenk bir aydınlanarak iş alanlarla ve- suz lialmamak için, aıaiıya 

=~~~~z~~occc~uo!~oooo~ıu!e::~:~:m;;aa• 

Atatürk Aiıkarada 
----~---------------- .. 00•• ---------------------

Büyük önder Eskişehirde hava kıtalannı ve 
tesisatı teftiş buyurdular 

------------------~··------------------~ 

ATATÜRK BU TEFTİŞLERDEN MEMNUN 
Ankara 9 (A.A) - Reisi 

cumur Atatürk dün saat 10 
da Eskişebri şereflendirmiş· 
lerdir. Çukurhisarda bir tay· 
yare filomuz tarafından se
lamlanan ( Ulu ) önder Eski· 
şehir is.asyonunda vilayet 
e. kanı kolordu kumandanı 
ve kararğah erkanı ve zabi
tanı belediye reisi ve beyiti 
cumuriyet hal partisi erkanı 
taraf mdan karşılanmıştır. 

Şehir baştan başa donan· 
mıştır. 

(Atatürk) sokakları doldu
ran kesif bir halk tabakası· 
nm çoşgun tezahuratları ara· 
sindan geçerek kumandan· 
lık ve vilayet belediye ve 
cumuriyet Halk Partisi dai· 
relerini ziyaret ve bunu mü
teakip hava kıtalarını ve te
sisatını teftiş buyurmuşlar 

ve tayyare meydanında uçu· 
ıa hazırlanan tayyare filola
rının yanına giderek orada 
filolarımızın toplu ve münfe
rid uçuşlarını görmuşlerdir. 

(Atatürk) burada müşa· 
hede buyurdukları intizam 
ve yüksek tekamülden dolayı 
kıymetli havacılarımızı tebrik 
ve takdirlerini beyan buyur
muşlar ve kumandanlık def
terine şu cümleyi yazmışlar
dır: 

" Çok sevindim gördilkle
rimden . . ,, 

Reiıicumur (Atatllrk) saat 
- Sonu 4 Oac6de -
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~0000----------------

,, Muhasebei Hususiye" Yeni 
İşine Başlarken ••• 

li='I ina ve arazi vergileri serisiyle birlikte bunlardan 
11.:A kalan vergi bakıyeleri de Muhasebei Hususiyeyo 

devredilmiş bulunuyor. Malüm olduğu üzere son yıllar zar• 
fmda bina sahiplerini canlarından bıktıran mesele emllk 
kıymet ve kiralarının müthiş bir surette yuvarlanmanıma 
mukabil vergilerin indirilmesi için yapılan müracaatleria 
uğradıkları zorluklardı. 

Bir arkadaşımız: bu mesele hakkında bize ı&yle bir dert 
yanmışb: 

" Evimin, bugün orta bir ev kirası kadar çok olan vergi· 
sini indirmek için çok çalııtım. Tam on dart ay zarfında 
bana verilen menfi bir cevabta nasıl bir miitalea yürütlildl 
bilirmisiniz? işte o mütalea şudur : 

( Bu evin ayni büyüklüğünde bulunan bir milsevi evininde 
vergisi bukadar tuttuğundan taleb olunan tenzilltın yapıl· 
masana imkan görülmemiştir. ) 

Görüyorsunuz fa. benim gibi uğraşan ve itini takip 
eden bir adam on dört ayda menfi bir cevap aldıktan son
ra bir Müsevi vatandaş vergisıni tenzil ettirmek zahmetine 
katlanmağı beyhude bulur da evinin vergisi endirilmezae bu 
ayni hacimde olan evlere bir misal mi teşkil etmelidir? Hiç 
şüphe yoktur ki o Musevi vatandaş bu işin kolay bir ıey 
olduğunu aklına yatırsa idi. vergi · tenziline aid bu talebi~ 
çoktan yapardı.,, Bu arkadaşın sözlerinin, birçok mllkellefJenn 
şikayetlerine terceman olduğuna şüphe etmemelidir.. Bina 
vergilerin kolaylıkla tahsil edebilmeleri için onlara kolaylakla 
verebilecek bir dereceye indirmek yolunu aramak ve bul· 
mak 11 Muhasebei hususiye " mizin ilk iti olmabdır. 

Yarın bu sütunda bu vergilerin bakiyeleri hakkında da 
halkımızın bazı dileklerini yazacağız 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
1 •02115 • 0 4.A'.$4 .. aw es zzowaı 



Sahlf• 2 

Beş ailenin . .. .. ' 
ıçyuzu ••.. 

·- 22 -
Bay diplomatın bol parası, beş kişiye 

cinayet irtikab e~tiriyordu ! 
Bay diplomata: 
- Başüstüne; dedim. Fa

kat bugün için bana verilen 
vazifeden hiç te memnun 
kalmadım. 

Bay diplomat bana lazım 
gelen paraları bıraktıktan 
sonra çıktı, gitti. 

- 18 -
J:>erde Arkası Ahlci-
kından: Paraya Tap

nıak Nümunesi ! 
İkindi üzeri, garsoniyede 

bay diplomatın tavsiyesi veç
hile şüpheli misaafirlerin gel
mesini bekledim. Saat dördü 
geçerken kapıya süslü bir 
kadın geldi. Elinde ağırca 
bir çanta vardı. Bu çantada 

biç şüphesiz ameliyat için la
zım gelen şeyler bulunuyor
du. Bu gelen hastabakıcı 
hemşire idi. 

Benim mevcudiyetime ev· 
velden kendisine bildirilmiş 

olacaktı. Bu sayeda çok ça
buk hem de kırk yıllık tanı
şıklar gibi dost olduk. 

Hemşire, kendisine mahsus 
bir maharetle karyolayı amel· 
yata uyğun bir şekle soktu. 

Hemşire işini bitirdikten 
sonra benim yanıma oturdu, 

şundan bundan bahis açtı. Ara 
dan iki, iki buçuk saat sonra 
kapıoın zili yeniden çalındı. 

Kapıyı açtığım vakit kar
şımda 22-25 yaşlarında, güze), 
şık bir kadın buldum. Bütün 
gayretine rağmen yüzünde 
telaş ve endişe izleri aşikar 
olarak görülüyordu. 

Kendisini nezaket ve. mesle
ğim icabı bir sayğı ile kar
yola odasına götürdüm ve 
hasta bakıcı hemşire ile baş 
başa bıraktım. 

Biraz sonra kapı ikinci 
defa olarak çalındı. Bu defa 
gelen doktor idi. 

Doktor orta yaşh bir 
adamdı. Ve bana sade: 

- Hastabakıcı hemşire 
ve bir bayan geldi mi? Sua· 
lini sordu. 

- Evet. Geldiler! dedim. 

Bay doktor ciddiyetle ya· 
tak odasına girdi, kapıyı 
kapattı. Hatta arkasından 
da sürgüledi. 

Benim için içeride olacak 
şeyleri anlamadan durmak 
imkansızdı. Bunun için ben 

de kapının önünde. anahtar 
deliğinden içeride olub biten 
leri seyre başladım. Fakat 
ayni zamanda da alakam ve 
menfaatim olmadığı halde, 
istemiyerek bir cürme ortak 
olduğumu da düşünüyordum. 
Ceza kanunda bu gibi ~uç
lar büyük ceza olduğunu bi
liyorum ! 

Genç kadın bu ameliyatta 
ölüverirse ... Benim halim çok 
fena olacak ve kurtulmak 
im~anı bulunmıyacaktı. Dok
tor ve hastabakıcı ağır hapse 
mahküm olacaklardır. Bay 
diplomatın ve genç kızın 
aileleri de en büyük birer 
skandal mevzuu teşkil ede
cektir. 

Bukadar kimsenin hayat 
ve şerefini tehlikeye koyan 
sadece bay diplomatın parası, 
çok bol olan menhus serveti 
idi .. 

Bu genç kızın 60 hk ihti-
yarı değil parasını sevdiği 

muhakkaktı. Doktorun mes
leki has .. iyetini ayaklar altı
na almasına sebeb para idi. 
Hastabakıcı kadını ve beni 
bu şekil işe sokan de gene 
bu uğursuz para idil 

Ben bu düşünceler altında 
iken dış kapının hafif açıl
dığını hissettim, bu defa ge
len de bay . diplomat idi. 
Doğruca küçük odaya girdi, 
kapıyı arkadan kilitledi. 

-19-

Endişe içinde geçen 
saatler 

Bu endişe şekilde tam üç 
saat geçti. Ameliyat cidden 
uzun sürmi.iş oluyordu. Bu 
iki saat bence ve bay diplo
mat için bir asır kadar uzun 
sürdü. 

( Arkası var) 

Kiralık han ve 
Kahve 

lzmirde Keçeciler cadde
sinde 15-17 No. lu Küçük 
Abdülkadir paşa hanı ve 
kahvesi d~mirbaş eşyasile 
birlikte 27 Haziran 1936 ta
rihinden itibaren kiraya ve· 
rileceklir. Taliplerin İzmirde 
Bakırcılarda Esir hanında 
8 No. lu yazıhaneye müra
caatları ilan olunur. 5. D. 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

-8-
Vaktınız ha yır olsun ~lis Tra nt 

Bu lüzum karşısında 

kalınca ilk dakikadan b·1 
" iş ,, için en muvafık kim
senin kim olabileceğini de 
bulmuştum: Siz. 

Korkak bir aksi sada ile: 
-- Ben?! 
Dedim. Oh, fakat bu, ka

buslar ülkesinde opera - ko
mik gibi birşey oluyordu. 
Hakikaten bana bunu mu 
teklif ediyordu? Ben? ... 

- Evet, siz; Mis Trant. 

Siz, tabirim caizse, gorunuş 

ve tavur gibi en esaslı nok
talarda bir Lady, bir bayan
sınız. Kendinizi umumen sev
dirmek mevhibesioe maliksi
niz. İşlerinize rağeo aşikar 
bir surette zekisiniz. Her ne 
kadar işiniz ... 

Patronun gözlerinden bir 
an için istihzaya benzeyen 
bir parıltı geçti. Fakat bu o 
kadar ani bir surette gay
boldu ki, hakikaten böyle 

( Halkm Sul , 

Bir kadın 
Boğulnıak tehlikesin

den masundur 
Avusturalyada Sidneyde 

Anjel Skorbit isminde bir 
kadın vardır. Bu kadın bo-
ğulmak tehlekesinden kat'i 
surette masundur. Kadının 

izafı sıkleti ile deniz suyu
nun izafı sıkleti biribirine 
müsavidir. Bunun için kadı
nın vücudu daima su üstün
de kalmakta ve batmamak
tadır. 

Bu kadın. yüzmek öğren
mek ihtiyacını hissetmeden 
denizde yüzmiiş ve yüzmek-
tedir Sidney doktorları bu 
kadının bu hususiyetinin sibe 
bine henüz tayin edebilmiş 
değildirler. 

'Wl..---
Bin bir gece masalla-

rına benziycn bir 
Hadise 

Bir Fransız mecmuasında 
okuduğumuza nazaran Bağ
datda seksen yaşında oldu-
ğu halde vefat eden ayan 
azasından Nur lassri'nin ce
nazesi daha kapıdan çtkma-
dan evlatları rrasmda bir 
miras kavgası başlamış işin 
garibi mütevaffanın 22 oğlu 
ve 25 kızı varmış. Kavga 

Haziran ayı 

Fra•ısa için ihtilal ve 
ayı mıdır? •• 

• 
ısyan 

Fıansada, on gündenberi 
mühim ve büyük bir grev / 
devam etmektedir. Bu grev, 
80 - 100 bin amelenin iştira
kinden ziyade mahiyeti itiba 
rile mühimdir; yani polise ve 
ya buna benzer bir mesele 
ih · ilaftan ziyade yeni bir 
rejim usul ve vasıta)annı is
tiyen bir hareket, şimdilik 
kansız bir ihtialdir ! 

Bir Fransız gazetesi Hazi-
ran ayının Fransız tarihinde 
sabıkalarının çok olduğunu 

bir müddet sonra büyümüş, 
evlatlar birb.irlerine girmiş, 
biraz sonra bıçaklar havada 
parlamış, hizmetkarlar efen
dilerine yardıma koşmuşlar, 
herkesin taraftarı işe karış
mış, cenaze yüz üstü bıra

kılmış ve polis işe müdaha
le ettiği zaman şu manzara 
ile karşılaşmış: 

7 ölü ve 17 yanlı ölüler 
meyanında merhumun üç 
oğlu da varmış. Derhal on
ları da babalarıyle beraber 
gömmüşler. 

yazmaktadır: 
20 Haziran 1792 de 16 ıncı 

Lui halkın bir hareketi ve 
saraya hücumu üzerine başın
da kırmızı ihtilal külahını 
geymeğe ve "yaşasın millet!,, 
diye bağırmağa mecbur kal-
mıştır. . 

1832 senesi Haziranının 5 
ve 6 ıncı günleri General 
Lamarkın cenaze merasimi 
dolayısiyle şiddetli nümayiş
ler yapılmış ve birden isyan 
mahiyetini almıştır. Vakıa 

Lui Filib hükumeti bu hare
keti yaptırmıştı . . Fakat bu 
hareketlerde 800 kişi ölmüş 
ve yaralanmış 92 kişi hak-
kında da idam kararı veril
mişti. 

1848 Senesi 22 ve 23 Ha
ziranda Amele ile Kavenyak 
kabinesi arasındaki kanlı 
müsademe olmuş ve Paris 
Aşeveki de bu hadiseler 
içinde Barikadlar da halk ile 
birlik can vermiştir. 

Ve... Bugünkü Amele ha
diseleri de Haziran ayında 
çıkmış bulunuyor. 

!i DÜNYAD l!'f eler oluy 
/ Büyük 

Suflöri kuvvetli hafi 
yanı verilip tayyarelerİO 
rübe edildiği yerdir. 

En büyük sulföri Şale
dondadır. Bu sulförioİ• 
metre 70 uzunluğunda 
yapraklı altı vantilitörO 

dır. Her biri 1000 b• 
kuvvetinde birer motörl• 

liyorlar ve her biri 

180 kilometre süratli 
ceryanı veriyorlar. 

Can kurtaran 
Yeni bir can kurtar" 

leti icad olundu. Bu 
kurtaran aletinin tepe 
na~ari dikkati celbetsio 
bayraklı bir direk varcbt· 

içindeki kazazade e 
görsün diye pençere 
mıştır. Fırtınalı haf 
bu pençere kapanır ye 

galar ne kadar büyük 0 

. olsun can kurtaı anın b• 
sı imkanı yoktur. 

Ancak binlerce kiti 

............................................................................. yan büyü gemilerde bU d 
letlerden binlerce bu)llO ft 
mak bi_raz güç olacaktır, b'1 jGözüMÜZE ÇARPAN YAZILARI 

........................................ 0. .................................. . 

Hazıran ayının 
Ziraat işleri 
,,Takvimi'' 
UMU~İ ZİRA.AT İŞLERi: 

SEBZE BAHÇELERİ : Bu yabani otlar koparılarak top-
ayda sebzelere bol bol su lanır. Sarmaşık sürgünleri 
verilir. Son turfanda sebze- tellere bağlanır. 
ler bu ayda artık dikilmiş Sünbül, fulye zerrin ve 
olmalıdır. sair gibi çiçeklerin soğanla-

Lahana, karnıbahar, kere- rı bu ay nihayetinde . yerle· 
vlz, enginar, ıspanak, Kabak. rinden çıkrılarak havadar ve 
hıyar, marul, havuç, turup, serin bir mahalde muhafaza 
pır:ısa, maydanoz, tere, tere edilir. 
otu, semizotu, şalgam gibi Güllere ve diğer süs a-
sebzelerin tohumları "açıkta,. ğaçlarına göz aşısı yapılır. 
yerlerine ekilir. Evvelce fi- Ağustos ve teşrinlere ka-
deliğe ekilmiş şebzelerin dar çiçek açan ciçekler bu 

kat elbette bunun da 
çaresini bulacaklar. 

Yankesicileri yakıl"' 
lan1ağa yarıyan ye 

Bır icad 
Viyanada bir sergid~ 

manyalı bir kadın eg 
yerinde dolaşıyorınuf· 
teaddid eğf enceler oıe a(llll. 
da nişa taHmleri de ' ,,, 
ve eğer hedefe saçoıayı ~ 

Nadasa bırakılmış eraziye 
bir müdClet koyun sürüleri 
sokarak hem oralardaki ot· 
lar hayvanlara yedirilir ve 
hem de bu suretle tarlalar 
gührelenmiş olur. Çayırların 
biçilmesine devam edilir. Bi
çilip kurutftmuş otlar balya 
ve demet yapılır. Otları kal
dmlmıa çayırları bol bol su 
verilir. 

artık bu ayda yerlerine nak· ayda ekilir. 
ledilmesine nihayet veril•r. KÜMES İŞİ : Bu ayda 
Enginarların diplerindeki sür· kuluçka işlerine nihayet ve-

getirirseniz rt!sminiı d:...

şıdaki objektif tara~ 
mihaniki surette ahili ,.r_ 

1 Kadın nisan alınış '~ O 
mayı da isabet ettirın.ıf• 
sırada da göğsündeki F 
metli bir iğne çabnoııf~ 

Mısır, pancar. pamuk ve 
sair çapa nebatatı çapalanır 
ve boğa!ları doldurulur. 

BAGCILtK iŞLERi : Filiz 
ve uç almağa bu ayda de
vam edilir. Henüz bağlanma· 
mış sürgünler varsa bunlar 
tel veya hereklere bağlanır, 
Pek sık sık salkımlar sey
ı eltilir. Otlu ve sertleşmiş 

bağlar çapalanu. lıkbaharda 
aşılanmış olan anaçların dip· 
lerinden veya yeni dikilmiş 

aşılı köklü çubukların aşı 
l erlerinden çıkan boğaz kök
leri dikkatli bir şekilde te-
mizlenir. 

bir şey geçmiş olduğundan 
emin değilim; aldanmış ola
bilirdim. O, tavrını değiştir
miyerek, devam etti: 

- Ben insanların seciye
lerı hakkında tamamen bita
raf bir hakim ve sizin . söz
lerinize güvenilmek gerekdi-

ğine kaniim. Hakkınızdaki 
emniyete delil olmak üzere. 
bu anlaşmaya rizanızı bildir
diğiniz gibi beş yüz liralık 
bir meblağı hisabınıza yatı· 

racağım. 

Abdalca sordum: 
- Beş yüz lira mı ? 
Durğun su, kısa, tamamen 

iş adamı şivesile : 
- Evet, dedi. Bu meblağ 

haftada on liradan seneliğin 
tamamı eder. Umarım ki 

günler ayrılır. Sebze bahçe- rilir. Büyümüş hindi yavru 
}erinde görülen puseronlar ları, ciycivler kırlara bırakılır 
ve sümüklü böceklerle evvel- yalnız bunların fazla sıcak-
ce tarif edilen şekilde mü- tan kızgın öğle güneşinden 
cadele yapılır. muhafazG edilmesi için. bu ' 
ÇİÇEK BAHÇESİ İŞLERİ: zamanda gölgeli mahallerde 

Bu mevsimde hemen çiçek- bulundurmağa gayret etme

}erin hepsi açmıştır. Bunlar-
dan en iyi teşekkül etmiş 

çiçeklere işaret konarak, 
bunların tohumları alınır. 
Çiçeklerden gelişi güzel to
hum almak doğru değildir. 

Yerle rine dikilmiş çiçekle
re bol bol su verilir. Yol
kenarlarındaki levan tinler, 
İngiliz ve arap çimleri kırkı
lır. Bazı çiçeklerle süs ağaç
larının diplerı kazılır, çıkmış 

bunu kabul etmenin yolunu 
bulacaksınız. isterseniz bu 
akşam düşününüz cevapınızı 
yarın saat onbiri çeyrek ge
çe lütfen ( Y, ni mutlaka ! ) 

bana bildiriniz rica ede rim. 
Bu işin münhasıran aramız
da kalması gerektiğini hatır
latmaya ihtiyaç görmi'yorum. 
Mesele bundan iba"et. 

Şu minenin i:stünde ki 
Amajo saate baktı. Elini 
masası üzerinedeki elektirik 
düğmesine götürdü. Mülaka • 
tımız bitmişti. 

- Vaktınıı hayır o!sun, 
mis Trant! 

Kapıya kadarki bu uzun, 
tüylü halının üstünden döner
ken hafifce mırıldandım: 

- Vaktınız hayır olsun. 

lidir. 

Tavuk bastalıklarile bit ve 
birtakım tufeyli haşrelerle 
mücadele yapılır. Piliçler 
sansar, atmacalardan muha
faza edilmelidir. 

ARICILIK İŞLERİ : Bu 
ayda yeni sistem kovanlar 
sik sık muayene edilerek 
fazla olan peteklerin balı 
alınır. Bu ayda kovanlar ge· 
nişletilir. (Akşam) 

O zaman orada patrona: 
"Verilecek cevap için yarına 
kadar düşünmeğe ihtiyacım 
yok, cevabım şudur: Hayar! 

böyle bir anlaş~a içine gire
bilmek imkanım yoktur,. de
mek cüretini gösteremediğim 
için kendi kendime kızkın

dım. 

Çünkü nasıl kabil olabilir
di? Bu kadar gayrı tabii bir 
vaziyeti nası l kabul edebilir
dim? Patronunu, o yazıhane 

zaliminin, o mumyanın. o za
tülhareke yanlış arayıcısının, 
turgun suyun "resmi,, nişan· 
lısı olmak! .. Onunla beraber 
yemeklere kitmeyi, herkesin 
onunla evlenmek üzere 
oldu~u~u zannitmele· 
)erine ··müsaade etmeyi düşün- 4 

kat aradan kısa bir ~ 
geçer geçmez polis bır ~ 
yakalıyarak iğneyi de . 

ve sahibisine iade etlll~ 
Meğer polis çekilen ';,1 

bakmış ve kadlnın ark•, 
o sırada bulunan sabı~ 
rı tanımış. 

. ./, 
~~~~~~~ 

İş arıyo~ 
Türkçe ve almanca Ol 

ıftel muhabere ve tere 1 
vakıfım. iş arıyoruıll e 
rümuzu ile idarehaneY 

racaat, / 

b"'tUll a1ıı 
mekl .. Her gün ve u ._ 1~ 
oynanacak Lir " p;yel~ "~ 

"k'~ beni. aralarında sürU ,,e 
ne boya, ne tuhaflılcı ~ 
ne lambaları olmadan 'f"f 
bir Gılbertian rolünii 

0 J'... 
w d- .. ki ve~ 

cagımı uşunme ·· be.,....jf 
yet - Bu düşünce ~ 
korkuncudur - yaııb• 
bütün öteki kıılarıll el 
sında bulunacağııll1 

mek!.. bİ9 
" Oh, imkanı yok• 

kanı yok! Bunu yap•~ 
ğım. Bütün cesaretidl~tl 
yıp yarın bunu ona 1 

liyim ,, 
Mis Robinson, 

makine masasından 
( Ar._-
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Okul Sergileri: 

Kahramanlar 
Şevki Behmen A d • ....-. ~ -- Okulunda Bir Gezinti~ 

f ıskoslar Bu sergiler arasında kü";üklerin: Türkiye eef/I' Dün gelJi bugün şehri vrupa Q SlYQSf 
gezecek 

Dün şehrimize gelen dost d v d • 
Yugoslavyanın devlet nazırı yer yer e am e ıyor 
Şevki Bahmen Basmanede 

trisinden birer mevzu alarak yaptıkları ~ 
!erinde, Türk inkılabını ne güzel canlandırıYo" 

------ -------
TÜRK ÇOCUGU HER işi BAŞARAN, HER E 
YIKAN VE YARiNi HAZIRLIVAN BiR ENERJi vali Fazlı Güleç ve belediye 

reisi Behçet Uz ve diğer 
zevat tarafından karşılanmış· 
tır. Şevki Behmen, meydan
da toplanan halk tarafından 
hararetle alkışlanmış, Eğe 

Palaı otelinde gendisine ay
rılan dairede istirahat etmi,ş 
akşam yemeğini Şehir gazi· 
noıunda yemişti. Dost misa· 
fir bugün valiyi ziyaret ede· 
cek ondan sonra şehirde bir 
gazinti yapacak ve yarın 
ıehrimizden ayrılacaktır. 

Italya Milletler cemiyetini terketmiyecekmiş v~n= LOFTO AKsuNall' 

Beş senlik mücadele 
Prog ... amı 

Ziraat vekaleti memleket 
iıtihsaJitına zarar veren ya· 
han domuzları ile çekirge 
ve tarla farelerinin tamamen 
imhası için esaslı beş senelik 
hir mikadele programı ha· 
zırlanmışbr' 

Hakkı balcı 
Bir haftadanberi Sultan-

hisar ve Nazilli havalisinde 
tetkikler yapan Ticaretodası 
reisi Hakkı Balet dün şehri
mize dönmüştür. 

Bastırılan ateş 
Fettah mahallesinde Bay

kuş sokağında Cebbar karı
sı Saliüenin çamaşır yıka
mak için yaktığı fazla ateı
ten yangın çıkmış çatmalar 
tutuşmuş ise de etrafa ya
yılmasına meydan vermeden 
bastırılmıştır. 

~1acaristan panayıra 
geliyor 

Macaristan panayırımıza 
iştirak edeceğini bildirmittir. 

Atatürk 
An karada 

- Baı tarafı 1 incide -
2 de istasyona avdetle ayni 
heyetlerin ve Türk uçmanla· 
rının tazimkir tezahüratı 

arasında Ankaraya hareket 
buyurmuşlardır. 

Ankara 9 (A.A) - Reisi 
cumur saat 19,45 de Anka· 
raya teşrif etmişler ve refa
katlerınde Başvekil İnönü 
olduğu halde doğruca hari
ciye konağına giderek orada 
toplanan icra vekilleri heye
tine riyaset buyurmuşlardır. 

Kamutay başkanı Renda 
ile genel kurmay başkanı 
mareşal Çakmak da bu içti· 
mada hazır bulunmuşlardır. 

İş kanunu 
- Başta rafı 1 incide -

renJer milli ve kudretli bir 
blok halinde yeni Türkiye· 
nin inşası eserinden elele 
kolkola uzun hedeflere doğ· 
ru koşarak mesafeler alacak 
lardır. (Alkışlar) 

iŞÇİLER TEŞEKKÜR 
EDiYOR 

Ankara 9 (A.A) - Haber 
aldığımıza göre iş kanunu· 
nun çıkması dolayısile iş yer· 
leri ve işçilerden parti gene) 
sekreterhğine duyğulu sevin~ 
telgrafları gelmektedir. 

İstanbul 9 (Özel) - Kü- 1 - Büyük devletler tara· r 
çük itilaf devletlerinin erkanı fından kararlaştırılmıyan ve 

sında bir tebdid savurarak 
diyor ki: 

harbiyesi 14 Haziranda Bel- muvaffık görülmiyen hiç bir 
grad da bir tonlantı yapa- meselenin, küçük devletler 
caklardır. Bu toplantıda fev- tarafından baUedilmesine İm· 
kalade zamanlarda, üç dev- kan y .. ktur. 
Jetin dış bir devlete arşı - İtalya Avrupayayı iki 
alacakları müdafaa tertibatı gruba ayırmağa taraftar de-
kararlaıtırılacaktır. ğildir. İtalya Milletler Cemi· 

İstanbul 9 (Ôzel) - İtalya yetinde yapılacak islihattan 
artık Avrupa işlerine karış- sonra orada tekrar faal bir 
mağa karar vermiş gibidir. rol oynamağa taraftardır. 
ltalyrnların yarı resmi bir Ayni gazete Küçük İtilaf 
gazetesi diyor ki : devletlerinin [toplanışı karşı· 

Akdeniz Italya'nın imiş! 
İstanbul 9 (Hususi) - Sofya'dan bildiriliyor : 
ltalya ayan meclisi azasından profesör Orlando buraya 

gelmiş ve gazatecilere beyanatta bulunarak : 
- Akdeniz ltalyan'larındır. Küçük devletlerin orada ha· 

yat hakları yoktur. Demiştir. Profesör orlando'nun Sofya'· 
dan lıtanbul'a geleceği söyleniyor. 

Mısırda zabıta halka ateş açtı 
Kahire, 9 - Şehir civarındaki hastanelarden birindeki 

hasta ve yaralılar, kendilerine iyi bakılmadığını. ileri sü
rerek ayaklanmıtlardır. Zabıta iğtişat çıkaranlara ateı aç· 
mış, birçoğunu yaralamıştır. · 

Mussolininin damadı 
dış b~kan oldu 

İstanbul 9 (Özel) - ltaJya kabinesincJe değişiklikler olmuş 
Mu11olininin damadı dış bakanlığa getirilmiıtir. 

Filistinde yeniden 24 
Kişi yaralandı . 

Kudüs, 9 - Dün şehrin eski mahaUesinde ve çarşı or· 
tasında bir bomba patlatılmış 8 i ağır olmak nzere 24 kiti 
yaralanmıştır. Hayfa'ya bir İngiliz taburu çıkanlmıttır. 

Bükreş. facıasında 20 kişi öldü 
İstanbul 9 (Özel) - Bükreşteki tribün çöküşü neticesin

de ki facıa hakkında gelen yeni tafsilata göre ölenlerin 
mıktan 20 yaralıların mıktarı 760 dır. 

Erzuruma lapa lapa ),ar yağdı 
İstanbul 9 (Özel) - Buraya gelen malumata göre Erzu

ruma lapa lapa kar yağmıştır. 

Kamutayın yaz tatili 
İstanbul 9 (Özel) - Kamutay 12 haziran cuma akşamı

ı na kadar işleri bitecek ve Taşrini saniye kadar yaz tatili 

ı yapacaklardır. 
oo~~~~~--------~ 

• • 
lzmir Istanbulu sıkıştırdı 

-Baştarafı 1 inci sayfada- ı Sedad da reddetti. Parti baş
den oyun durdu İzmir oyun- kanımız da yanımızda idi. 
cu değiştirmek istiyor hakem Valimizden, Ceneral Ali 
kabul etmiyor. Oyunun bit- Hikmetten Viyana maçı do-
mesine 20 dakika kala maç layısiyle tebrik telgrafları 
manasıs bir şekilde yarıda aldık. Balıkesir bizi yıldırım 
bırakıldı. telgrafiyle kutluladı. Mene· 

O d men keza .. 
YUD De en HALKIN SESi - Radyo· 

k ld ? nun, telgrafların verdiği ha· 
yarım . a 1 berler, lzmir çocuklarının 
İzmir kafile reisi bay Suad dün zorlu bir oyunla lsatan· 

bu münasibetsizliği şöyle an· bullulRrı terlettiklerini, sıkış-
latıyor: tırdıklarını bildiriyordu. Ma· 

- Takımımız yarıdan .faz- çın yarım kalmasının asıl 
la sakat olarak bu oyuna sebebi budur. Yini mızık-
girdi. Ankar~ maçında Va~ab cılık ! .. 
Hasrı, İbrahım ve müdafıle- k . 
rimiz sakatlanmıştı. Bugün An ara Vıyanaya 
eğer Vahabta oynasa idi mu- 0-4 yenildi 
hakkak lstanbulu yeneceL tik. Ankara Viyana maçı Viya· 

İbrahimin bacağında bü- nahların hakimiyeti altında 
yük bir yara vardı. Rica devam etti. Ve Ankaralılar 
ettik. Basriyi tekrar takıma İ7.mirin mağlup ettiği Viya-
almak istedik. Muvafakat naya 0-4 gibi büyük bir sayı 
etmediler. Hakem Ankaralı ferkile yenildiler. 

Paris 9 - uıntransigeant" 
Av~upadaki geniş diplomasi 
faaliyetlerini kaydederek 
Vo Ribbentrop tarafından 
yapılan seyabatları balyada
ki mülakatları İngiliz -Sovyet 
deniz müzakerelerini ve ni
hayet Küçük itilaf devlet 
aeislerinin son mülakatlarını 
hatırlatıyor, Fransanın da 
artık sesini işttirmeşi la7.ım 
geldiğini yazıyor. 

Kadın 
, Tayyarecimiz 
1 istanbuldan Eskişehirel 

Uçtu 
ORADA· ASKERi TAY
YARECiLiK YAPACAK 
Eskişehir 9 (A.A) - 7 inci 

Pazart~si günü İstanbul Ye· 
şilköy taayare meydanından 
uçarak Borsaya gelmiş olan 
kadın tayyarecimiz Bayan 
S. Gökçen saat 8,45 geçe 
Bursadan tayyare ile uçarak 
55 dakikada Eeskişehire 
konmuştur. 

Spor tayyareciliği ikmal 
etmek üzere bulunan Gök
çen Eskişehir tayyare oku· 
lunda mensub olduğu bölük 
dahilinde askeri tayyareciliğe 
başlamak üzere kalmıştır. ----'!l ..... __ _ 
Alman mey
dan okuyor 
-Baştarafı 1 incide-

miş, şarkta Rusya ile anlaş· 
mıştı. Hitler bütün bu çelik 
çenbere rağmengdcdiğini yap· 
tı .. Ve Fransa hiç bir şey 
yapamadı. Almanyanın kazan· 
dığı bu büyük muvaffa'.tiyet 
sade Fransayı değil. bugün 
İtalyayı da tehdit etmekte· 
dir. Bugün Avusturyanın 
aşağı yu~arı bir İtalyan hi
mayesi altında bulunduğunu 
gören Almanya, Avusturyayı 
ve Macaristanı ilhak etmek 
iç'n İtalya ile çarpışmak, 
karşılaşmak mecburiyetinde
dir. Eğer Hitlerin şimdiye 
kadar yaptığı işlerden ilham 
alarak bir fikir yöretmek 
icap ederse, Hitler için Avus
turya ve Macaristanı da il
hak etmek bir gün meselesi 
olacaktır. 

Ayrılma~a 
Gidenler 
Baştarafı 1 incide 

küçük bir hulasasını nakil ve 
tercüme ettiğimiz neşriyah 
yapmağa başladılar: 

" Bayan Ruzbid mahke
mede kocasının bir otelde 
bir sinema yıldızını öp~rken 
gördüğünden dolayı kendi
sine karşı boşanma davası 
açtığını söyledikten sonra 
kocasını yerlerin dibine ba
tıracak kadar ağır, iğrenç 

r;a u günlerde tedrisat 
~ sonu olmak dolayısile 

her ~kulda bir faaliyet bir 
kaynaşma derhal göze çar
pıyor .. her okul kendi çev· 
resi içinde bir sergi yaymış .. 
ve bunları görmiye gelenler 
de hiç şüphesiz, çocuklarının 
bir senelik çalışmalarını ya-
kından görmek ve tetkik 
etmek arzusile koşan ana 
Ye babalardır ... 

Bir milletin, bir memleke
tin yürüdüğü yol hakkında 
etraflı bir fikir hasıl etmek 
için en kesdirme yol, o mil-

· ~"""'"""~"w 
tahammül olunmaz ithamlar 
varsa hepsini ortaya döktü. 
Bir erkeğin pek zor katla
nabileceği bu ezici ve rezil 
edici ithamları, ~dinliyenleri 
sinirlendiren bir soğuk kan
lılıkla dinliyen bay Ruzbidde 
hakim, bu ağır ithamlara 
karşı de diyeceğini sorunca 
çok güzel ve bir banğerin 

kızı olduğu için pek çok 
zengin olan karısının yüzüne 
meftunane bir nazar attıktan 
hakime dünerek şu sözleri 
söyledi: 

-Ben bu kadını bilerek 
ve isteyerek ve bir y~ldızdır 
diye öpmedim. Eğer karım 
buna inanıyorsa bana yalnız 
küfretmek değil, başımı cia 
yarıp parçalamağa da hak 
kazanmış olur. 

Hakim tekrar sordu: 
- Bilmiyerek, istemiye· 

rek öpmek ne demektir? 
- Bu sinema yıldızının 

saçları karımın saçlarına çok 
benzer, esasen boyu posu, 
ensesinin zerafet ve letafeti 
de karımınkinin aynider, işte 
şampanyayı fazla kaçırdığım 
bir anda idi ki sinema yıldı
zını otelin barından çıkarken 
birden bire kendi karım zan
netmiş ve onu bir işim dola· 
yısı ile iki gün görmediğim
den dolayı hasretimin ateşini 
söndümek için ensesini öp· 
mekten kendimi alamadım. 
Yoksa siz de görüyorsunuz 
ki karım Amerikadaki ka
dınların en gözel ve nefisi-

dir. O dururken başka bir 
kadına benim, yan gözle bile 
bakmakbğım doğru olamaz. 

Esasen karım, öyle bir 
güneştir ki o, ortada bulu
nunca bütün yıldızlar gözü
mün önünden birden kaybo
lurlar, silini verirler! 

Bu sözler davacı ve şiki
yetci karısını okadar çok 
memnun etti .ki, kadıo, May· 
dalin, ( Canım, sevgilim de
mektir ) sözünü söyliyerek 
kocasının kolona girdi ve 
mahkeme kapısından çıkar
ken karı koca öpüşerek bü
yük ve lüks otomobillerine 
atladılar ... 

••• 
Amerika bu.. Bu mevzuu 

bir romancı yazsa böyle ha· 
yali şey olur m u? Diye hay· 
ret ederiz değil mi ? 

H* ~ 
On dakikaya yakıO tJ' 

zamanda yürüdiiğilJO ~ 
yolların nihuyetinde ~ 
ve mütevaziane çalışan~ 
bahçeli büyükçe bir b ti 
önünde durdum.. SOS ) 
( Kahramarılar IJk okol'll'i 
daha kapıdan girerkell 
bar yüzlü yavruların ı••• 
hareketlerile kartıl•1~ Temiz ve yeknesak e ı1'• 
lerile okul bahçesinde~ 
ile dolaşan sevimli ya 
kuşlar gibi cıvıldaş~ 
bütün bir sene Ç ~ 
zekaları nisbetinde ba~ 
ları işleri görmiye ge ~ 
büyük bir iftiharla dol ~ 
yorlar.. etrafımı alan b~ 
yavruların ortasındaD• ~ 
ceryana kapılmış gibi ~ 
dimi sergi odasında bol~ 
Burası birinci sınıf·· ~ 
küçüklerin bir sene 
lerini sarfederek ya 
işleri büyük bir ---·~· 

seyrettim.. onların aala 
!arını göğsüm ka ~ 
dinledim.. her sınıfta ' 
başka dekor, bir batk• '
zellek gözlere çarpıy01·j., 
ile hepsini geziyorQdl·:

0
, ~ 

sınıf ve yaş dereceleri t 
re muvaffak olınutlal~ 
muhakkak ki öğretıD';-~ 
iyi oluşu kadar iyi ~ 1' 
lan da bunda bOy8 
amildir.. ; 

Vaktile bir kili•' -
burası timdi ınodert' ~ 
okul binası haline ·~ 
miştir. Birçok ziyaretf JI.. 
beraber. dördüncü sı~~ 
sına giriyorum.. 1 

11
, ~ 

izahat vermiye ıneJO~ 
len talebeden 13 yaba! r 
Zeki bize sıra ile bOl 
anlatıyor: ~ 

" - Burası Sevr :.,. ' 
desinde Türk bud0~ kadar uf a)ınışb.. dJI' r 
hükümetinin imzala ~ 
muahedenameye göre. , 
dun nasıl parçalaollf~ 
olduğunu, sonra ~· ~~ 
riyet hükumetinin ıdl;IJ M 
Lozan muahedeıile ffel ~ 
tulduğunu ve mu:ı• d•tJ"-... 
gülerimizin milli ~11 ;tf. 
mızı nasıl çizdiğin• 1 .,,1 

ruİ~te kurtulut ':~ 
bin bir f edakir~ı~• ı'w 
nan Türk milletın~n 1,_,a 
Ata türkün işaret•. il• .7'. 
önünün faaliyet• ff~· ·~ 
ettiği büyük ınuv• ii 
modern Türkiye.. el• 

Burada; Türkiye dıJ 
yolları nerelere k• _. 
ğini ve daha da r 
olan demiryollar .,, 

- Sonu yaflll5• LÜTFÜ~ 

ZENGiN oLMAK ıs·rERSENlz PIYANGo ( SAADET KiŞESI ) nden alınız 
BILETLERINıZI MUTLAKA 

ISA8ET EDEN IKRAMIV~LERI 
DERHAL TEDiYE EDER 


