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tCl) Avrupada esraren2iz seyahatlar başladı. 25 000 L • f 
Yanın sözü Şüşnig Komaya, Ribentrof Londraya 2itti ' ıra. • • 

~\re işi -----••oo++-----
~d•kı •• ~~:~~:\.f~·~:: Hitlerin sagu eliyle ln'gı·ıı·z Çorlu Z!raat baııkasının vez-
iıltere sonra başta tn- nedarı Istanbulda para yer· 

~·.:~t~:.~::r:: ~ı:~üak erka"""nı harbı;ve reı·sı· ara- ken yakalandı ~ ~r. M. M uy~ağa başla- '.T İstanbul 1 (Özel) - Çorlu Ziraat bankasının veznadarı 
t gıJterey· UssoJıni, bilhassa 25,000 lira ihtilas ederek Çorludan kaçmış ve şehrimize 
tlif nut ı tatınin için muh- d l ıı ıı '' ld ? gelmıştir. Veznedar Adanalı Kamil eğlenip para yirken ya-

f-ıeteleruktarında, muhtelif sın a ne er goruşu u''. . kalanmıştır. 
,•tda ln e.

1
. Yaptıiı beyanat- Kamilin firarı ve ihtilası tesbit edildiğinden çoktanberi 

""r gı ıı f . şı biçb· men aatlerıne -------------- oo++oo ------- ------- aranmakta idi. Dün yakalanır yakalanmaz karakola getiril-
hc,~nı ır tehdit yapılmı- Fransız na t 1 • t 1 A • • d Al miş ve üzeri aranmıştır. Kamilin ayakkaplarının içinde saklı 

~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~-1 
~llss ı~~lattı. ı.. ze e erı e aş ıçın e.. manya bulunan 4983 lira bulunmuş ve müsadere edilmiştir. 

tı:~İliı ()~:~f hetlr .vesile ile, lngiltere ile . anlaşıp şark 
Sa lllıYac:: .. ea erıne doku-
l .. Yliyor 'i•nı yine söyliyor. hududlarını genişletmek arzusunda imiş •• 
lltlü... •ınına, iş başka 

8llCJij 
dak· C) 

11 ltaı 
ord ı Yarı Ya,. Habeşistan-

llau11d rn ınılyon kişiJik 
~er· an b" 1 Çek ır neferi bile 
~~duYtı llleıniştir. Bilakis bu 
oır k <:eng~ 

at d aver Habeşlerle 
tektir. aha takviye ede-

lluo-" 
g, · ()Un ft l 
lı :p le B· a Yanın Traplus 
h t,cfllıiı ;ngazideki maki
ttı•llgi bir ırkaları da her 
~ •ktadır emre hazır bulun-

dt11~p k · Mısır ve Südan 
an t •srnınd 1,11 Qİr illi) an ve garbın-

Sud ktııatırona yakın asker
~ all h ınıştır. Mısır ve 
t• th ta UdudJarında IOOO Esrarengiz seyahatlar yapmakla maruf olan 
b~dc ~Ya~esi vardır. Filis- RİBENTROP bir konuşma esnasında 
~:t k11~~:rı1lngiltere aley- İstanbul 1 (Özel) - Avus- Avusturyanın Roma sefiri 

lt. n talyan parma- turya başvekilinin ani olarak bugün Venedikte bulunmak-
llntu Romaya gidişi bütün dünya tadır. 

ltrj il bu . " i'or k· l Vazıyetler gös- siyasi mahafilinde büyük bir Istanbul (Özezl - Avus-
.rtıı 1 ı, taly ·· · B k 1 R •iıı llgHt a mutemadı- hayret ve ~ndişe uyandır- turya aşve i inin oma se-
~ ~ tağ ereyj tatmin etme- mıştır. Bu esrar enğiz seya- ya ha tına çok şumullü ve 
le~ıl~ ile i:n~ . hergün beı hatan Mussolininin daveti geniş bir mana atfedilmek-

.Ilı hı gılız menfaat- üzerine vuku bulduğu zan- tedir. Malum 'olduğu üzere 
lolııı· rpa]a k A d rılltk 1 birka ına tadır. mus- nedilmektedir. vnsturva a üç büyük cere-
tat '11lda k~ ay evvel bir Avusturya başvekili Şuşnig yan vardır: 

Orl " es ı r · R ·1 1 Bunlardan, bı"rı"ncisı· Avus-
t Uo-ı. oma ımpa- omaya tayyare ı e ge miş-
tdi" · 6 "nu ih ftaı i'1ni a k Ya etmek is- tir. Bılbassa bu seyabatın turyanın Almanyaya ıllıakmı 

•d Ya hug~1 ça söylemiştir. Pautekol yortusunun arefe- istiyenJerdir. ikincisi AvuC\-
ıııı d n hu . . . d 1 h turyamn İtalyaya ilhakmı a ırn .

1 
gaye ıçın sın e yapı ması e emmiyeti 

1 erlemektedir. bir kat daha artmaktadır. istiyenlerdir. Diğer üçüncü 
~llo~ cereyan da Ayusturyarıın İn-
~ÖŞESI: giliz, Fransız siyasetine mü 
Q J\ l K vazi gitmesini istiyenlerdir. 
~ A R A S 1 N DA ••• ! Bu itibarla bu seyahat Av-

Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 1 rupa siyasetinde çok büyük 
tesi ler yapacaktır. 

- 20 - 1 İstanbul 1 (Özel) - Hit-

Jnk •14 lerin en yakın adamı Q}an 
1 ah Ve İnkİ}abtmlZ ve Hitlerin bütün siyasi emel-

h k 
lerini tahakkuk ettirmek için 

ba liaJk Fırlc 8 ),ında sağ eli gibi kullandığı Ri-

itıf 
1 
~'<:eb ;s~ u~umi kabi ı Evelemirde bu erbabı ka- bcntrop'un ani olarak tay-

·~ 1 ib ar f ~ erın yeni bir lem şunu bilmelidir ki: siy.ot- yare ile Londraya gelişi çok 
""lltı ' tsınd b -h· · h d 1 f 

arasında çok şayanı dikkat 
bir görüşme olmuştur. 

Bu temasların İngiltere ile 
AJmanya arasında bir deniz 
anlaşmasına · bağlı bir hava 
anlaşması zemmi hazırlamak 
oJduğu tahmin edilmektedir. 

Bu anlaşmalar tahakkuk 
edecek olursa İngiltere, Al
manyanın şarktaki genişleme 

siyasetine göz yumacak; bu
na mukabil Alma,µya da İn
giltereoin Akdedizdeki vazi
yetini kuvvetlendirecektir. 

Ribentrofun bu maksadı 

tahakkuk ettirmek için Lon
dıraya gittiği anlaşılmakla 

berabe~ Almanyanın bu ar· 
zusuna İngilterenin nasıl bir 
cevap vereceği henüz malum 
değildir. 

Ribentrofun bu ziyareti 
Fransada büyük bir asabiyet 
uyandırmıştır. 1 

Parjs 1 (Radyo - "Kuo
tidien,, gazetesi yazıyor: 

"Fransa ve İngilt~re Al
man planı esası üzerind.: 
münakaşayı reddederJers'e, 
diğer taraftan Almanya da 
Fransız veya İngiliz planı 
üzerin-ie münakaşaya giriş

mekten çekinirse müzakere· 
lerio na ıl açılabileceği so
rulmağa değer. Ne kadar 
tekrar edilse yeri vardır, 
tarihin en bubranlı bir dev
resinde bulunuyoruz. Bu mü-

- Sonu 4 üncüde -

Resmi 
nişanlısı 

tıı >=a dair h e ulundu- set... prensipçilik, hukukçu- mu ım sıyasi a ise er are e· 
I Yatıyor eyanabna bina- Juk, ilimcilik gibi üç noktai sinde olduğumuzu göster- Sizi heyecan içinde kıvran-

dettllkilihı::· nazardan tetkik edilir. her mektedir. Ribentrop ile İngi- dıracak olan bu nefis tefri· 
"e bugüne kın başladığı gün- üçündede feragat& nefs şart- liz hava ordusu erkanı har- kamızı bugünden itibaren ikin-
kııı:eçirece ... adar geçirdiği - Arkası 4 üncüde - biye reisi Edvard Elingtan ci sayfamızda bulacaksınız. 
)elli: A\tr:~a devreler hak- ~0000000000000000 000000000000000000000000000000 

dıa. en llf' matbuatında zo~LU BiR 
"'llı unaka ı b " ~ta göru şa ar aşla- SEYAHAT 

ltjl il >'•>:ılar Yorum, lehimize 
ttt·ı .. · ın eks · · '-h 2•ni erıyetı te~-

~~ tde :~rnnuniyetle mü
"e l~klarıtıın e (ıyorum. yalnız 
• 1 t· Tab· 'lt't 1lll ) f ıat mezaç 
ı 1Qaı •rkJa d 1 . . 
ttjt\ etti .. i . . rı o ayısıle 
baiıı \tasfı g ~ız. ı?ari tedbir
te o)d\Jö. arızunile müte-

"ab 6una d · 
~•tı \terrn k aır yazılarına 
~ılldll rugün : ve inkilabı
'-ter~ d._ it be erkanı hak-

1111·· a at da bulunmak 

Almanyada T o-' 
rinen ormanlarında 
büyük bir motosik-

let seyahati tertib 
edilmiştir. Bu se

yahatte, ormandaki 
bütün tabii mania

lar motosikletlerle 
aşılmıştır. Bu seya

hate Alman gaze
cileri de davet 
edilmişlerdir. 

19 HAZiRANDA 

IZMIRDE 
Zifiri karanlık 

olacak 
19 Hazirao günü tam bir 

güneş tutulması olacak ve 
bu hadise en iyi memleke
timizden görülecektir. Şehri
mizde güneŞ doğduktan ya
rım saat sonra ortalık zifiri 
karanlık olacaktır. 

Bu hususta Rasathane mü-

RASATANE MÜDÜRÜ 
BAY FATİN 

dürü şu izahatı vermiştir: 
- Bugün bütün dünya 

beyetşina~la ı bu kü~uf hadi
sesiyle alakadardırlar. 

Güneşin tutuluşunu İstan
- Sonu 4 üncüde -

HAYDUD KADIN 
Bir çocuğu ka
çırdılar 200000 
dolar aldılar 
Amerikada Lindberg hi

disesin'e benzer yeni bir hay
dudluk vak'ası olmuştur. Bir 
haydud karı koca 9 yaşında 
bir çouuğu dağa kaldırmış
lardır. Jorj isminde 9 yaşın
da bir çocuk mektepten çık 
mış tenis ,oynamağa gider
ken, çocuğu iki kişi yakala
mış orada durı1n otomobile 
atmıştır. Çocuğun ağzı tıkan 
dıkt~n ve üstü örtflldükten 
·onra meçhul b r seD'\te doğ
ru kaçırılmıştır.I 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
• 0000----------------

, iskan işleri 
l i'JJll amutayda iskan kanununun bazı maddeleri tefsir ve 

UJlll tadil edilmiştir. Bu kanunun tafsirden maksat dün
kü Halkın Sesinde yazdığımız vechile tefviz dosyası açmıı 
ve istihkakları iskan adi derecesinde aldıkları male tekabül 
etmediğinden burclanmış olan mubadillerin de 1771 numa
ralı tasfiye kanunundaki hükümden istifade ederek borçla
rının kaldırıldığı ve affedildiği hakkındadır. 

Hükümetimiz bu kararı vermekle çok adilane ve yanlış 
tefsirlerın önüne geçen bir harekette bulunmuş oluyor. 

Esasen hükümetimizden beklediğimiz de bu idi. Çünkü 
iskan derdi bir türlü deva bulamıyacak ve daha bir çok 
zaman her gün yeni bir tefsire uğrıyan eski kanunla mülk 
sahibi, mübadil malına mülküne sahih ve malik olub olma
dığından emin bulunmıyacaktı .. Bir mübadilin iki evine mu-

kabil ona iki odayı dahi layık görmiyen bazı tefviz ve kıymet 
muamelelerinin içinden bir türlü çıkmak mümkün olmıyacaktı. 

1 Temeni ederiz ki mübadil vatandaşların lehinde olan bu 
açık karar da yine garib zihniyetli bazı memurların yine 
garib tefsirlerine uğrayarak alakadarların bu karardı'° alel
acele istifade etmeleri imkanı refedilmesin. 

Halkımız, hükümetimize bu kararından dolayı teşekkür 
ederken bu kararın yine müphem tefsirlerle tekrar iskan 
işlerinin süruncemede kalmamasını temeni etmektedir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
g e:ıWSC 



c llab Seli, 

Beş ailenin Bir Fransız Mecmuası 
• •• •• 1. Atatürkün sulh 1ve dostluk 
ıcyuzu. ... . . d b h d. &oooooooo~. 
ı:- · sıyasetın en a se ıyor Uğur ~:~!!~ııd~ 

Bay direktör, seAğilisinin hiyanetini adeta -----------·oo•+oo------------ yılan taşıyorf11~.;r. 
tabii telekki etti ! Türkiye Cumuriyeti Balkan Antantının Negüsün Hayfay• .'1~ 

Bugünlük vazifemin artık direktörün yanında da artık görenler arkasındaki 1~ ~ 
kati surette bittiğine bük- yapacak bir işim kalmamış müesseslerinden biri olmuştur mustatil ve üstü ~e '"' 
mettim ve dönmiye karar demekti. Bunun için müsaa- Pariıte çıkan "Ambassades kutuyu büyük bir ıbti Türkiye hükumeti, Balkan mazhar olabilir. 1921 de M. taşıdığını farketıııişlet~İ 
verdim. Tam otomobile bine- de istiyerek ayrıldım. et Legatians,, isimli aylık Antantının müessirlerinden Franklin Bouillon tarafından O kutunun içinde, ~ ~ 
ceğim sırada pilaja yeni bir Bay direktör, kendisinden mecmua Cumurreisimiz Ata- biri olmuştur. • yapılan anlaşma, 1926 anlaş- sün ugwuruna inandı~ f.. 
otomobil daha geldi. Yeni ay lırke · ı· vde evvelki t" k h kk d b. k J o~ Jıl rı n gız 1 e ur a ın a ır ma a e Esasen Ankara, bütün ması Türk-Suriye hududu yılan"varmış. Yılan ~ ... cll"".. 
gelenlerin de kimler olduğu- gibi hazırhk yapmak emrini neşretmiştir. milletlere, sulh imsalini u- hakkındaki dikenli meselele- nınd~ oldukça, bü~U ... .,,f' 
nu ögw renmek hevesinden d d. b d f ·ık d B k ô .. ,., ... e ver ı ve u e a, ı e- u ma alede, Büyük n- zatmaktadır. Türk istıklalinin rin halli Anadolu harbi es- kaybetmiyeceğine 1

" 

kendimi alamadım ve.. Oto- fa olduguw gı·bı· mutbakta bek- d · f 1 b. d b"ld · erın mu assa ır tercimei- kahramanı Atat- k b ·· nasın a göstere ı igw ımiz muş 
mobilden inenin bizim bay ur ugun · d~ lemiyeceğimi, saat ona doğ- hali yapıldıktan sonrr askeri ancak sulh sahasında seme- sempati ile Fransa ve Tür- Sovyet Rusy~ 
direktör olduğunu görünce ru gelerek temizlik yapabi- ve .siyasi hayatının muhtelif t l )" ld•w• k k' d d ' en büyük hayretler içinde op aması azım ge ıgı a • ıye arasın a mevcu an a- nişanlar .. ;J 

leceğimide ilave etti. safhaları hakkında malumat naatindedir. nevi ve asırlık dostluğu can- k" re~ 
içinde kaldım. •*• Sovyet Rusya es 

1 ıı.t118' 
verilmekte ve Mı·1ı·ı Mu··cade- Atatu··rk b·zı'm l k 1 d t O d b • -'~.~J Bay direktörü buraya ge- 1 mem e e- an ırmış 1• zaman an erı olduğu gibi nişan usuı•~J 

tiren sebeb acaba ne olabi- Bay direktörden aldığım leden itibaren son günlere timize karşı hassaten dosta- bağlar şayanı kayid derece- das etmiştir. Son za~ fil"." ... 
lirdi ? emir mucibince hususi eve kadar başardığı büyük inki- ne bir durum almıştır. O can de sıklaşmış ve Atatürk Av- Lenin müzesinin re~~~ 'i/ 

Eğlenenler, bay direktörün gittim, salonu mükemmel su- laplar sırasıle anlatılmaktadır. sıkıcı Lotus işini, biz zihni- rupadaki teskin siyasetimizin münasibetile de bır~ -~ 
rette tanzim ettim. Göıel M k J h · • · · · · d k d k R h'bl · d dit~ geldiniği görünce he:nen a a e arıcı sıyasetımıze mız en çı ar ı · a ı erı- kıymetli bir yardımcısı ol- selere nişan •&- ,-_J 

koştular, otomobilin etrafını çiçekler aldim, daireleri hep tahsis ettiği son kısmını şöy- mize karşı ittihaz edilen muştur. Esasen Türkiyenin Kızıl yıldız nişanın• ~ 
sardılar. İhtiyar direktörün süsledim. Neme lazım? Ben le bitirmektedir: bazı tedbirlere gelince pek Fransa elçisi Bay Suad Da- ayda on, kızıl bayrak ol~ 
sevdiği genç bayan, arkadaş- iyi bir iş bulmuştum artık! 41 Türkiye Cumuriyetinin fazla genç bir "nasyonalizmi,, vaz bu sabada Büyük Önde- nı hakkedenlere ayb ~ 
Jarından ve hakiki aşıkından Bunun için bay direktörü harici siyasethıe gelince bu bundan dolayı kabahatli tut- rin direktiflerini takip ederek ve Lenin nişanını t' 
ayrılarak, olduğu gibi, yarı azami surette memnun et- siyasetin gayesi hem hudut mak istemiyoruz. Parisle An- bu elbirliği siyasetinin ve da ayda yirmi bel r .,J 

1 k b d k mek emelini besliyordum. devletlerle iyi kômşuluk mü- kar arrsıodaki münasebetle- F T'" k d ti " maaş bağlanmakta ı · ~-çıp a ay ire törün oto· ransız· ur os ugunun Bundan başka bet ~yl 
moliline bindi, ve otomobil Bay direktörün emri mu- nasebetleri tesis veya idame rin dostane mahiyeti, hakiki inkişafına gayret etmekte- ket' ı.1 

h k ' cibince saat onda hususi eve etmekten ibarettir. Fransızların ancak tasvibı'ne d. sahibi senede bir · d• "· are et etti. ır.,, ya demiryolları üıeriJI . 
-1 O- -temizlik yapmak İçin- dön- dava bir seyahat vap• 

Y 
. . fh 1 d Fk d d .ft ..................................................................... •••••••• 

enı, yenı sa a ar üm. a at sev aze e çı • ı G Ç y: . tedir. ııı' 
h l ' hala evde idiler. Fakat şid- 1 o·· zu·· Mu·· ZE ARPAN AZILAR ı: B Buyurıı jJ ve sa ne er . . . d 1. h"dd 1. k ld una ne .1,.-.. et ı, ı et ı şe i e görü- k•~ Bende otomobile hareket Deyli Eskpres 

şüyorlardı. G e ~--"' 
emrini verdim ve şehre dön: •• .. •••••• .... •••• .. •••••••••••• ... ••• .. O..•••• .. •••••••••••••• .... •••• .. •••• rinden bayan rac deP:J 
du··m. çu-nku- yapacak bı"r Hiçbir ses çıkarmadan bay f d 75 k d ye şu mektubu g.önd~"· 

E b•• •• k nü usomuzun yüz e i ola- yüz işi ir. Bu rakamla ih- .. 
ı'şı·m kalmamış demektı'. direktör la genç kadının ses· D UYU ye k k b l d 1. h k Geçen gün eblll ~ ra a u e i ırse, şe ir me tiyacımız olan miktarı döl- d. e 

Ertesi sabah bay direkö- lerinin geldiği salon kapısı- E h k• k 1 . d b 1 k bir vazo ile mer., ıv 
k d d n acı a 1 at tep erın e u unan çocu - durmak için yarım asır bek- · · d A guıs ...-__İİ' 

rün huzuruna çıkarak aör- na a ar vürü üm, ve ora- 1 ınıyor um. aya .. lıl""""' • d . . dk'k b l arın yüzde 75, köylerde yüz- )emek lazımdır. r d d''ştUı "'~ 
düklerimi anlattim. an vazıyetı te 1 e aşa- rn ütçe münasebetiyle d 25 d. vazo e ım en u ,,,,~ 

d 
e ır. Bu dört.. Od · d·" 'ın ;oP r 

Bay direktör henüz sabah ım : Büyük Millet Mecli- F k k T k ama gır ıgı d 
k d 

iJha i a ür iyede 39 "".. açık bıraktıg" ım ra • 
kahvesini içmekte idi. Ben Genç a ın henüz yarı sinde cereyan eden müzake- b. k" d. B 1 d ""'' 

1 k b d
. k . ın oy var ır. un ar an Bu rakamları okuduktan sözleri duydum: o""'" 

anlattıkça o derin, derin 'dü- çıp a tı; ay ıre tor genç reler birçok mühim memleket yalnız 5000 köyde mektep - Grace, mavi vıı ,- . 
k d ·· l · h' h · ı l · · ı k ı sonra ",imdiye kadar hiç bi- " şünüyor, bazı da sualler so- a ının soz erme ıç e emı- mese e erının açı ıp onuşu - vardır. 34 bin köy mektep- kırdınız?... b'ıt r1. · t ·· ·· ·· rd b h k k tl rimizin maarrif meselesini kav-rarak, sözlerim tekrarlattıra- mıye vermez gorunuyo u. masına ve azı a İ a arın sizdir. Yani hiç olm zsa 34 Bu radyoda oynana~ f•~ 

rak vaziyeti en iyi bir şekil- Nihayet genç kadının sah- öğrenilmesine vesile teşkil bin ilk mektep hocasına ih- ramadığımızı anladım. Ve yesin bir cümlesi id!· ;•1·""" 
de kavramağa çalışıyordu. rı tükendi, adeta bağırarak: etti. tiyaç vardır. teferrüata ait meseleler üze- 'bu tesadüfe ne dersıo J~fll' 

Fakat beni hayrete düşü- _ Sana söylediğim sebeb- Bu meseleler içinde bizi Bu iki. rinde duruşumuzaaUzüldüm. Amerikan bnnk~(ııl9( 
kt il. · · ) h b·ı 1 k en ziyade alakadar edeni G" ··ı- k' "f • ln ,. · ren no a, genç sevg ısının er ase ı e ev enme zaru- n• oru uyor ı maarrı me- ôaki. sahipsız 1 Pıod• ~., 

hiyaneti karşısında teysirin- retindeyim. Beni bu soktuğun Maarrif Vekili Saffet Anka- Cumhuriyet ilin edildiği selesi bizde nenüz muaJlim Nyvyork bankal~r oO pV. 

den felce uğrayacağını san- bu hal altında bu memlekette ranın ortaya attığı rakamlar- zaman ortamekteplerde 9800 ve mektep muselesi halinde- bipsiz olarak 50 ıııılY td'İ~;ı 
dığım bay direktörün zerre artık yaşıyacak yüzüm yok- dır. talfl!be vardı. Bu gün b&ı ta.. dir. Daha terbiye sistemi, lar senelerdenberi ya erİ ,. 
kadar tesir alakası göster- tur. Bu teklifi kabul etmez· Bu rakamlardan öğreniyo· )ebenin miktarı .63 bini bul- nazariye, imtihan, kalabalık , dır. Bunların sabipldı~~ 
memesi idi. Sözümü bitirince sen yapacak tek iş şudur: ruz ki, memlekette ilk tah- muttm. sınıf, kitap vesaire gibi me- türlü bulunamaınakt~,o~ 
mükemmel bir filozof gibi, Bütün masrafımı vererek sil çağında 1,850,000 çocuk Fakat buna karşılık o va- seleler onunçu derecade e- Ancak Amerikan al•'~ 
tabii bir halle: beni Fransaya veya lsviçreye vardır. Buna karşı şehir, ka- kit 1900 mektep hocası var- a zaran bu par ~ hemmiyeti olan ve ana me- rın na ıete JI 

- Genç değil mi? Ken- göndereceksin ve bana peşin saba ve köylerde mektebe dı. bugila hoca miktarı an- seleyi halletmiş olan ileri sene geçmeden d~; tJe "'' 
dine layik bir delikanlıyı olarak büyük bir düğün he- ancak 658 bin çocuk devam cak 2100 dür. Talebe mik- kal edemiyeceği cı e,~' 

lb k d. D k k. k d memleketler için mevzuubahs d"l"k h' b" ey Y e ette sevecek, onunla istew diyesi vereceksin. Sen de etme te ır. eme ı çocu - tarı ye i misli arttığına göre ı ı ıç ır ş 
diği gibi evlenecektir. Bun- burada karından talak davası larımızan üçte ikisi okumu- daha hiç olmazsa 45 bin or- olması lazım gelen mesele- da imkan yoktuç~~ 

)erdir. ~ ,., 
de bir fevkalade yoktur. açacak, ayrılacaksın. Buod•n yor. ta mektep hocasına ihtiyaç e~ 

" B ı· B k B b' d Biz daha maarrif mesele- Satılık y JI ana ge ınce: u ~enç sonra yanıma gelere benimle u ır. var ır. . . .....~· .. ı k d d · t d •· ı k · t B ü sinin ana hatları üzerindeyiz ..... ,. ve guze a ın an ıs e ıgım resmen ev enece ~ın . n• u ç.. lzmir Memdubıre 37.S 
zevkleri almış bulunuyorum. 11 Eğer bu iki tekliften hiç İlk mekteplere devam e- *H ve her şeyden evvel bu acı si Hacıali caddesı 3 / 
Vakıa, bahalıya mal oldu, birisini kabul etmezsen, iki- den 658 bin çocuğun 370 Halbuki muallim mektep- hakikatları gözönünde bulun- ne satılıktır. l Jıb,-/ 
fakat azami surette keyfime miz için de felaket ve mah- bini köy mekteplerinde, 310 lerinin ve diğer .mekteplerin durarak muhakeme yürütme- Taliplerin Ba 

1 
ar•' 

hizmat ~tti 1 Dedi. volmak muhakkakhr! Dedi. bini şehir mekteplerindedir. her sene yetiştirdiği mual- ğe mecburuz. mutemet katibine '6 .. ı ~ 
Bu sözler karşısında, bay ( Arkası var) Köylerimizin nüfusu umumi lim miktarı ancak dört beş (Son Posta) ları. ~ ,i 

~*'=-•--------kll·------El:«ICil' -------... j;1!;'11Cr.oİl:••M•a•m•a,..fi;m~LJ1'~::mu•v•acı;11:::mkllİi,liik=:•:m~~,~a;;;si~.:;:,;ıııe dokuamağa baş- """"4<!is<o-=-w __..,.,= "'""""::.:7y';'d~:: .:;.ııJI' ~ 
Resml• .1\. 1ı•şanlısı evli iseniz. evlisioizdir ve ladı. Gö21erimi kaldırmadım. - Evet, tam saat ikide, iliştirmeyi unnttuJd~Jıt"' 1 'Y ~ kimıe size değilsiniz deye- O anda, takırtı ve mırıltının Mis. yahud Budapeşte 111..,,~ 

mez. Amma değilseniz değil- üstünden tez bir ses aksetti: Hafif, endişeli bir sesle: nun hamişini yaı 1'; 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KUYUNCU i 

1- • 
Patron Çağırıyor 

Küçük Mis Holt işini bıra
karak gevezelendi: 

- Kızlar, bu sabah Toob 
boyunca gelirken böyle bir 
şey okudum: " Aşıkı olmıyan 
kız, deniz ortasında hangi 
limanı tutacağını bilmiyen bir 
genıi gibidir .. ,, 

Mis Robinson, lakırdı söy-
lerken havayı koklamak alı
şıklığıyla alay etti: 

- Yani bir takım kızlar .• 
Aııklannı, .. fırtınada sıgına-

cak liman ,, olmak üzere 
seçerler. 

Arkası yazı makinesinin 
masası üzerinde daima bir 
muz gibi bükülmüş duran ve 
brşını çukolataya benzetmek 
ister gibi, koyu siyah saçla
rını bir file içine sıkıştıran 

Mis Holt hikmetler saçarak: 
- Vallah, dedi, sanırım 

ki bir çokları da meteliksiz 
bir kocanın hiç olmamaktan 
daha iyi olduğunu düşünür-

sinizdir; kimse de size evli- - Mis Traut! lütfen! , - Pek iyi, Harold. için, belki de Belçılı•b~' f 
siniz deyemez. Parmaklarım makinenin Didiğini duydum. Odadan Belçka yazdığı~, Y~,o f'; 

Mis Robinson ruya içinde üstünden düştü. Küçük daire çıkan çocuğun arkasından bileyim, böyle hır sil 0~~J 
gibi:~ garsonumuzun aşağı Londralı kapıyı kapatmıştı. ler için, Mister pas~tdf~, 

- Ne kadar duğru, dedi. küçük yüzüne heyecenla bak- Makinesi üstünden bana dın benden .. şika!e~ar Jıİ "-' 
Değil mi mis Traut? tım. bakan mis Robinsonun şey- biliyorum. Uç gun ıatt i 

Ve tamamile anlayıb anla- - Evet, ne var Harld? tani, sevimli koyu gözlerile na tehdidli bak•f ji' 
d d Her ne ise öğrence 

madığımı görmek için şeytani - Mis Traut, mister Na- karşılaşmak üzere ön üı:. 
bir nazarla bana baktı. Ben ters sizi saat ikide dairesin- - Patron sizi çağmyor. bette. 't 

d .. k · ç··k .. k M' Holt: lı' 
de anlamamış olmıya çalışı- e gorme istiyor. Mahzun bir baş işareti u u ıs t1'' 
yordum. Karanlık daktilo Korku icinde, bunun doğ- ettim. - Belki si1e b• 
odamızda, günün uzunluğunca ru olmadığını, kulaklarımın - Ne için acaba, mis ümid verecek. J. 
süren bu manasız ve buda- tesadüfün bir lutfü olarak Traut? Dedi. e1 d ı!,' 
laca mukavere mırıltısı, bu beni aldattığını temenni ede- - Bu son hafta da hiç -Bu pek olacak f d•' ~ 
Yakın Doğu vapur işletme rek: bir şey için olamaz dedim. Kendisi 

0~~~) 
acentesinde çalışmağa baş- - Görmek mi? Beni mi? Dedim .. ve içimi çekerek: dına muntazauı f,t 
Jadığım ilk günlerde ki gibi Diye 8'•rdum. Temnni bey- - Kimbilir.. Belki Mest- ( Arkafl 



d ~eş'en··. içenler bilirler 
Clıtni su •t.ı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
\'ii}[ tette korunmasını temin edecek ancak 

"'-it 
1
se), Kabadavı ve Billur 

1 arıdır. 

,~ı..l ~~Plonıalı Sünnetçi Ali 
Çttt, iiç ıcn::cned~nberi süooetçilikle iştiğal etmekte bulu
~ı:lllcli AI' ~nberı de İzmirce tanınmış diplomalı sünnetçi 
e>lıt •ttdı. 91 ~yı arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler sokağı 
~ıııaralı Seliimet oteline müracaat etmeleri rica 

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ların ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

Sandal ya , 
yapımevinde çok l 

t ()Pt ' ehven fiatle sabi- : 
'il le maktadır. -

Ptrıke~e satış yapJldığı gibi sipariş kabul edilir 

2 Haziraa · 

ECZACI BAŞI S. FERiT • 

Y AGSIZ TUVALET KREMi 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

Zengin kişesi 

Necib 
SADIK 

-------------------------------------------
Aydınlılar Okusun 

Reklan1 değil bir hakikat 
Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 

pazarlıksız aldanmadan ala- cağıoı7 yer: 
Aydın: Gazi Bulvarı No. QO Bakkal Hüsnü Tükel ve 

oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 
Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

~~sa~aaus~~Etit!l• 
[t] 
~ TA yy ARE: TE~~~PN 
tl Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

a Kaçak Sevdalılar R 
• ROBER'f MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'in & 
• beraber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir şaheser ~ 

: Viyana Geceleri m 
E Viyananm dillere destan olan eğlene musiki hayatı m m ve en son valsleri irae eden geniş mevzulu m 
~ büyük musiki ve eğlence filmi a 
~ Ayrıca: MıKi MAVZ (canlı karıkatörler) t!l 
~ Fiyatlar 15, ~o, ;~o kuruştur m 
~ SEANSLAR Ci m Her gün 16 19 30 Viyana geceleri. 17 40 21 15 m 
t;l Kaçak sevdalılar Cumartesi ve pazar 14 de Kaçak sev- E 
m dalılarla başlar s 
CiEEEEEEm~EEESm~~aas 



Sahife 4· 

Valimizin 
beyanatı 

Dünkü sayımızda geldiğini 
yazdığımız valimiz Fazlı Gü
leç gazetecilere vuku bulan 
beyanatında ezcümle demiş
tir ki : 

Vilayetin umumi vaziyeti 
üze rinde amirlerimlegörüşmek 

ve vilayetin hususi bütçesin· 
deki yeni teşebbüsler hak
kmda izahat vermek için 
gitmiştim. Bütün vekaletlerle 
temas ·ettim. Bütçedeki te
şebbüslerimiz üzerinde tas
vibkar emirler telakki ettim. 
Ve vilayetin umumi nef'ine 
uyguu maruzatım hüsnü te
lakki edildi. 

Aldığım yeni emirlerin ne
ticeleri fiiliyat sahasına geç· 
tikçe görüleceği tabiidir. 

Karşıyaka 
Deniz hamamları 
Karşıyaka nasıl İzmirin 

gülü ise, belediyenin yaptır
dığı sıhhi ve pilajh deni'! 
hamamları da Karşıyakanm 
bir incisi, bir pırlantasıdır. 

İşte f zmir Körfezinin ciğer
lerini yıkıyan, temiz havasına 
daimi surette maruz bulunan 
bu güzel deniz banyolarının 
1 Hazirandan· itibaren açal
dığını okurlarıma müjdele
mekte bahtiyarız. Sevğili 
okurlarımıza bundan başka 
iki müjdemiz daha vardır. 

Biri havası ile ceğerleri 
temizliyen bu deniz hamam
larına şifa verici hassaları 

ile böprekleri yıkayan Ya-

manlar suyunun da mebzulen 
verilmesi, ikinci müjdemiz 
de bu müstesna ve ferahlı 

banyoların gene müşterile

rini gönül avlayıcı nazik 
muameleleriyle daima mem
nun ve müteşekkir eden 
bay Nesimi tarafından isti
car edilmesidir. 

Dr. Cevdet 
Fuat 

Ankarada yüksek Sıhhat 
meclisi toplantılarına iştirak 
eden Kızılay kurumu İzmir 
merkezi reisi Dr, Cevdet 
Fuat şehrimize dönmüştür. 

Adliyede 
Hukuk muha\c.emesi aza

sından Meki Afyon Karahi
sar hukvk muhakemesi aza
lığına tayin edilmiş ve emri 
şehrimiz müddeiumumiliğine 

gelmiştir. 

Vilayet Daimi 
Encümeni 

Vilayet daimi encümeni, 
dün vali Fazlı Güleç'in reis
liği altında toplanmış. biri· 
ken işleri çıkarmıştır. 

Sül~yman 
Lokantası 

Kudüste bombalar atılı-
• • 

yor nümayişçiler ölüyor 
ln~iliz kuvvetleri 7000 e çıkarıldı. 

40 zırhlı otomobil var 
18 tank 

İstanbul 1 (Özel) - Arab· 
larla Yahudilerarasında mü
cadele gittikce çok vahşi ve 
çok kanlı manzaralar göster
mektedir. Bugün üç bomba 

atılmıştır iki nümayişçi ölmüş 
bir çok kimseler yaralan· 
mıştır. 

Filistinde asayişi korumaya 

memur olan lngiliz kuvvet
leri 7000 neferle 18 tanktan 
40 zırhlı otmobilden ve 2729 
kişliik bir polis kuvvetindeıı 
ibarettir. Polisler arasında 
1540 yerli Arapla 461 Ya
hudi ve 728 lngiliz polisi 
var. Bu kuvvet mütehassıs 

şeflerin emri altındadır. 
Araplar Yahudi mıntaka-

sında binlerce ağacı devir
mişler ve mahsulat tahrip 
etmişlerdir. Arap belediye 
reisleri tahkikat komisyonu 

ge1inceye kadar gerevi terk 
etmekten imtina etmişlerdir. 
Araplar Yahudi muhacere
tine nihayet verilmesi husu
sunda ısrar etmektedirler. 

-----------------------------------------••oo .. ----· --------------------------------

Necaşi hala milletler ce-
miyetine . bel bağlıyor 

İstanbul 1 (Özel) - Ha- ı }etinin benim davama karşı : nin icabettiği kadar uzun 
beş imparatoru Necaşi Ce- 1 sempatisi olduğunu istidlal f süreceğini !söylemiştir. 
belüttarikte Deyli Ekesprs ettim.,, Mülakatın sonunda Necaşi 
gazatesine şu beyanatta bu- Muhabirin bir sualine ce- Milletler cemiyetine karşı 
lunmuştur. . . . mutlak bir itimad beslemek-

"İngiJtereye gitmekte ol- vah veren Necaşı,_Ingıltere:e te olduğunu beyan etmiştir. 
doğumdan dolayı çok mem· seyahatının gayesı Habeşıs· Deyli Ekspres muhabiri, 
nunum. Burada İngiliz me- tanı cıhan efkarı umumiyesi Necaşinin İngiliz sempatisin-
murlarının göstermiş olduk· önünde müdafaa etmek oldu- den pek çok şeyler ümid et-, 
ları iyi kabulden, İngiliz mil- ğunu ve Londrada ikameti- mekte olduğu fikrindedir. 

~~~~~~~~~~-.. --------~~~~~~~~-
Macaristan' da bir Alman i Güreşte 

Askeri heyeti varmış Finlandiyaya 
Londra, - Bir Alman askeri heyetinin Macaristan'da ı• ld• 

tetkikat yapmakta olduğu ve bu hareketinin gizlenilmesine ga ı p . ı?e ık 
çalışıldığı iddia edilmektedir. İstanbul (Özel) - Finlan· 

Gürring ile doktor Şaht ta Balkanlara gitmek üzere diya güreş takımı ilk müsa-
Peşte 'den geçeceklerdir. bakalarını güreş B. takımı-

Cumurİyet Lirası yeni mızla yaptı. Oyunlar hara
retli oldu. B. takımımız 3-4 

Ş~kilde basılacak galip gelmiştir. 
i ..... _. .... 
stanbul - lngiliz liaasını basan meşhur (Vilkirson) mat-

baasının mümessili şehrimize gelmiş ve ve Adkara'ya git- Parti başkanı 
mi~~~uriyet lisanın yeııi şekilde basılacağı ve Vilkirs:O })ün İstanbul yoJile 
matmaası mümessilinin müzakerelerde bulunmak üzere An- . Ankaraya gitti 
karaya gitti söyleniyor. lzmir parti işleri için An-

00 karada teşebbüslerde bulun-

Ha ydud kadın Güneş tutu- mak üzere parti başkanı bay 
-Sonu 4 üncü sayfada- ) k Avni Dogan Ankara vapurile 

Aile, akşam üstü çocukla- aca İstanbu1a gitmiştir. Oradan 

1 d·- · · -Baştarafı 1 ı'ncı'de- Ankaraya geçecektir. 
nnın ge me ıgını gorun ce 
poJisa müracaat etmiş ertesi bulJular da görebileceklerdir. Vapurda bay Avni Dogan 

vali Fazlı Guleç, belediye 
gün de bir mektup almıştır. Fakat güneşin tutulmuş reisi doktor Behçet Uz, be-

Bu mektupta çocuklarının halini fenni bakımdan tetkik tediye reisi muavini Sued ve 
el yazısını görünce hayret için • en müsait yer İnebolu parti erkanı tarafından uğur-
içinde kalmışlar ve haydud- ve Uludağdr, lanmıştır. 

ların 200 bin dolar fidyei Nitekim Romanyadan ge- Haziranda deniz 
necat istediklerini anlayınca len bir heyet İneboluya git-
felaketin büyüklüğünü anla· miştir. nakliyetı 
mışlardır. Birkaç güne kadar da bir Moskova - Hazer denizi 

Mektupta istenen paranın F h 1 k vapor işletme idaresinin ver· ransız eyeti ge ece ve 
verilmesi için Takovo ile İneboluya gidecektir. İstan- diği rakamlara göre, bu yıl 
Sattl arasındaki tenha bir 1"çinde Hazer tı'caret fı'losu bulun rasathanesinden de 
Yolda randevu verilmiş, za- 13 mı'lyo t t benim riyasetimde bir heyet n on eşya aşıya· 
vallı baba istenen paraları Uludağa çıkacaktır. Güneş caktır. 
hazırlıyarak 0 yolda büyük tutulması İzmirde başlıyacak- Yeni ~1aliye .. reşkilatı 
bir korku içinde beklemeğe 
başladı. Cellat gibi bir adam tır. B A1enıur Açıkta 
gelmiş paraları almış bir oto· Orada güneş doğuşundan Kal<L 
mobile atlıyarak kaçıp git- yarım saat sonra simsiyah 

kesilecek ve kocrı şehir gü
miştir. 

nün başladığı bir zamanda Biraz sonra yolun ilerisin-
de bu otomobil boş olarak birdenbire zifiri bir gece 

karanlığına gömülecektir.,, 
bulunmuş, bütün araştırma-

lara rağmen haydudların iz
leri meydana çıkarılmamıştır. 

Haydudlar sözlerinde dur
muşlar çocuğu tenha bir yola 
bırakarak babasını bekleme
sini söylemişlerdir. 

Yeni maliye teşkilatı ka
nununun Kamutayca kabul 
edilmesi üzerine Maliye Ve
kaletine tatbiki için üç aylık 
bir müsaade verilmiştir. 

Filozofun 
Köşesi 

- Baştarafı 1 incide 

tır, yani menfaat, iltizam 
ve garazdan hali olmalı
dır. Herşeyden evvel böyle 
görmek ve düşünmek la
zımdır. 

Saniyen.. müselsel hadise
lerin bir neticesi gibi her
şeyi görmeğe ve düşünme
ğe alışgın dimağların hatalı 

mohakemelerine de mahal 
yoktur. Yani Türkiyede (in-

kılap) ne tarihlerin dediği gibi 
Reşid paşadan başlayarak 

83 de mola vermiş ve ne de 
İttihad yaranının ( oligarşı ) 
devrinde yeniden yola revan 
olmuş... Ve ne de hukukçu
ların dedikleri gibi temsili 
hukukta ( mümessil ile mü
messili aleyh beyninde müsa
vat ve zarf ile mazruf bey
ninde mutabekat şarttır!) gibi 
carih ve mecruh mütalaalere 
mesağ vardır! 

Bizim inkalabımızı karşıdan 
görenlerin bittabi müşahede
lerinin bizimki kadar tam ve 
kamil olamıyacağı bedihi, ve 
yanlış kanaatla ra müstenit 
görülmüş bir kaziye halinde 
olduğu da pek aşikardır ... . 

Onun için hem bunlara ve 
hem de içimizde örümcek 
kafalı ... Babıali zihniyetli ya
zıcılara kısa bir tasvir ve 
veciz bir ifade ile inkılabi-
mızı şuracıkta anlatıvereyim: 

Türk inkilabı.. umumi bir 
uyanıklığın hareketile başla
mıştır. bir elinde istiklal 
meş 'al esi ve bir elinde de 
insanlara hürriyet ve musa
vat hukuku ölçen demokrat 
adalet terazisi.. firmasını ta
şımaktadır. 

İşte böyle bir vasıf barizi 
bulunan bir inkiJabın öyle 
zanun ve şekük ile delille· 
rinin çürütülemiyeceği gibi 
ve] bittabi bu yanlış görüş 
ve düşünüşlerin de garezden 
salim bulunamıyacağı tabak 
gibi açık aşikar olur. 

Türkün damarlarındaki 
kan, hep inkılap kanı, mül
ğün selah ve cihan felahına 
o, verir canı!. 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

l .. iman idaresinin yeni 
sene kadrosu 

gelmedi 
İzmir liman işleri idaresi

nin 936 senesine aid memu-
rin kadrosu henüz gelme

miştir. Vekaletle idareye aid 
i~leri görüşmek üzere Anka
ya giden umum müdür bay 
Haşmetin dönmesi bekleni
yor. Kuvvetli bir ihtimalle 
müdir beraberidde kadroyu 
da getirecektir. 

Avrupada 
• 

esrarengız 

seyahatlar 
- Baş tarafı 1 incide -

2 a_,.ı-' 

AHLAK KÖŞ~slb 
Eli katrall 

Dili balçıkl. 
dırlıi 

Bazı adamlar vat 
1 katranlı, dili ~a~çık ~ 

Kendi kıymetlerının . 11 
lüğünü bir etiket gib~ 
lerinde taşıdıkları de 01.;; 
duculukla meşgu~ 

0 
Sanki batka işlerı J 
gibi. Ve aynı zamall •,-
mert oldukları iç~ll ~f 
bunun aleyhinde ~oı ~ 
meyi kendilerine ış.. Ilı 
lerdir. Bu ne EolduğU ~ 
sizler sıkılmadan ._..i ~ 

• 9111""', 
camıasının arasına eli'· 
yılan gibi sokulmuşlar ., 
türediler kendilerinde~ 
yanı karşısındakinde ~ti 
ğe tahammül edeme~;~ 
talığına da müpte rt~ 
Hasetçidirler, Naaıe ioİ f 
Bunlar bütün ömürler ~ 
nız ve yalnız dedi kodO ~ 
mak başkalarını kötale J 
geçirirler. Bu tufeylil.~ , 
miycn bir çöplük gı~ 
kokularını etrafa Y~ I._ 
lar ve mındarlıklarıY e 1 'f 
mülüp kalsalar ne ol~ 
ne olurdu ki mındıt ,ıl 
larını taş atılmadan 1 

blJ 1 masalar? O zaman 1,,,~ ğersizler için şu satır 1'•tl" 
ralamak zahmetine 

mazdım" -~ 
k. tlf .. t 

O balçıklara ıdl 811 PJ 

ki etrafa sıçrayorlat70,t ~ 
nette olanlardan ?düt 1'.; 
m<lrt hareket bekledl~ ~ıl 
muş maya ile yoğur f~ 
nı bilmemek olurdu· ,~I 
bari taş atılmadan ~.,,J' 
rına sıçramasalar' Et• e 1. 
etraflarına mülevves ;~ 
dar kokularını yaY deti"J 
ne olur ve ne kaybe _,;'I 

Bv türedilere şu 11 

tım olsun ki; ~ 
Namert bareke~;ıısı' 

elini:in kabanını, 1l 
balçıg-ını başkaları0~. ~ 

e_ı. ., 
makta devam etoı )li 

halde lehinize olın•Y'., ~~ 
harekettir. Yeriniıde .Af 
Ç .. l" - .. ü d barıo•P• op ugun z e 
zınızı kapayınız. 
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rto 

Agah 

--~~ 
i\lazotla işliye 

otobüsler. -i' 
Belediy. emizin şebrıo ;"l 

bil• ''JI 
telif semtlerde oto ;l,r~ 

me işi gün geçt~kçeetl~· 
mektedir. Mubtehf Y tJ,ı' .:1 
belediyeye • mürac•• tel', 

d' blJ dl. maktadır. Bele ıye d't· ~ 
leri tetkik etmektt: 

1 ,e~. , 
büsler mazotla işleye it~ 
suretle halk ta ucuzc• 
de edecektir. 

Bu tasart;J 
devrinde··~ 

ıı'.,..ıll' 
Şemsi Hakikat ilfte"' fi 

sergisi muhterem '°ı•''' Jf 
rinin buhranlı zaın•0 • .,; L:t 

f Jet• v-la masra etmeme ~et 
şünerek bir şahsıP 

1 
,1.-ı .'f 

evin mübrem ihtiyaç '. r.ef J 
· yePI y • IJ 

şünerek daima yen~ gi~ı 41 
zakereleri, son derece feci getirmekte oldug~ tJerl' 
şekil alması mümkün olan görülmemiş ucuz fıa .,r 
bir diploması harbı takip satmaktadır. 0tıı~ı 
edecektir. Bu ucuzlukla 'Ve ıl'tıo'~l 

Bükreş, 1 (Radyo) - Mir- satışlarda aldanın~~ceJi" ~d 
ya gazetesi, Yugoslavya na- hatıra bile gehnıY., .,.,,.,~ ~-· 
ibi prens Pol'un Bü~reş zi- geçirmekte oJdulr.btit~~· 
yaretinin küçük itilafa dahil tasarruf devrinde ~ ;:;-
devletler arasında mevcud rınızı daima UcuzlO bııP'-~ıl 
olan tesanüdün bir tezahürü sinden alırsanız oıot'' 

En sıhhi ve zengin malze
me ile en nefis yemekleri 
yapan ve müşterilerine sunan 
bu lokantanın İzmirliler için 
bir ( süpriz ) yerine geçebi
lecek ilanım üçüncü sahife
mizde okumağı ve vakıt 
kaybetmeden abuna olmağı 
unutmayınız. Verilen paraların numara· 

ları alındığından haydutllar
dan bir karı koca Amerikan 
sivil polisleri tarafından ya· 
kalanmıştır. Bilhassa bu ha
diseyi tertib edenin 19 yaşın
da haydudun genç karısı ol
duğu anlaşılmıştır. 

lzmirde şimdilik eski kad
ro tatbik edilecektir. Dün 
bu sebeble maliye memurları 
diğer memurlar gibiiHaziran 
maaşlarını almışlardır. Buğ
day koruma dairesinden 9 
memur açıkta kalmıştır. olacağını yazmaktadır. acısını duymamış _........,..~ 
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