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Fuar diin ~ece Behçet Uz'un 
nutkuyle kapandı -----

Fuarı :~34 bin kişi ziyaret etti. Bunlardan 3312 
kişi de ecnebi devlet tabasıdır 

----------- 00 .. 00-------------- Arsıulusal lzmir Fuarı dün 
gece sabaha karşı kapan
mıştır. Dün sabaha kadar 
Fuarı 334 bin 44 kişi ziya-

temaslar devam ediyor, Bitler Memel 
Dançiği almak istiyor ret etmiştir. Bunlardan 3312 

• 

~.~'•lar, 1914 ten 

!Cl'L'iKTI'"i --
5 -------'I : 22 - Inönii E 

u = ~ Ort> Çaıanlarımızdan ~ 
\ ilt ~ tııotörsüz tay- ~ 

tl~, l metreye ka ~ -- 'd: .. er~k •. Almanla- ~ 
~ lu ırtıfa rekoru- :: 

llltt = re farkla ln r- = 
•ıııııı = 

" 11 ıııı111ıııııııı 11111111111: 
1'•ızların 

:'-tıvava 
~ ~~~~a~z\omü 

SoQ :~0Yol komü 1i~t-
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Q'"d'k 4,22S alar federas · 

ı,111 ,180 fıranklık 
Unnıuıtur. 

sonra, Almanyanın birinci 
ve en mühim manevralarıdır. 

lstanbul 22 - Almanya 
Propaganda Nazırı Göbels 
ile arkaşları ıerefioe dün 
Atinada Yunan Baıbakanı 
Metaksaı tarafındau bir ziya· 
fet verilmittir. 

Göbelsi.1 bu yeyahatı si· 

yasi mahiyeti haiz olmadığı kişi ecnebi devlet tabasıdır. 
halde ziyafette siyasi nutuk- lf.Dün Fuarın kapanması 

Jar iradedilmiştir. müasebetil~ bu sene Fu ra 
Budapeşte 22 - Alman iştirak eden ecnebi devlet 

Nariciye Nazırı Baron Von mümessilleri ve ekspozanlara 
Neuratb, Macaristan kralhk 300 kişilik mükellef bir ziya-
naibi amiral Hortinin sayfiyesi fet verilmiştir. 
olan Godollo şatosunna gitmiı Ziyafette Vali 1 Belediye 
ve Amiralla hususi bir öğle reisi ve diğer tanmınış zevat 
yemeğinden sonra bir av eğ· hazır bulunmuştur. Fuar ko-
lencesine..iştirak etmiştir. Av- mitesi reisi Behçet Uz ziya-
dan donilşte Amiral Hortı fette bir söylev vererel<, 
Alman nazırı şerefine bir STALIN Fuara iştirak edenlere teşek- türk'ün hepimize aşıladığı it 
akşam yemeği vermiştir. Varşova. 22 - Stalin'in kür etmiş, gelecek sene daha aşkı ve enerjisi ile •llcade 

İstanbul 22 (Özel) - Hit- çok ağl ı basta olduğu haber mükemmel olması için çalı- gelmiştir. 
)erin Nörembe g nutkundan alınmıştır. Stalin'in halefinin ıacağını anlatmış ve demiş- Bundan sonra ulu öader 
sonra başlıyan büyük Alman mareşal Voroşilof olacağı tir ki: Atatürk, lnönü ve Celil Ba· 
manevraları, Hitlerin nutku· kat'i surette söylenmektedir. Fuarın ve kültür parkın yar şerefine kadehler kaldı· 
nun teysirini bir kat daha bu geniı yangın sabası için- rılmıt ve ziyafete nihayet 
artırmıştır. Londra seyaset Fransada atlın de kurulmuş olmasını cumu- verilmiştir. 

d 1 w H. ı · 1 Belediye reisinin ekıpo· 
a am arının çogu ıt erın d riyet hükümetimizin ve u u· zanların teker teker ellerini 
Memel ve Danriai istemesini meVCU U h b d · · t" o-ı· 

T 
6 sumu:ı:un er sa a a ırış 1• ellerini sıkmış, hepıile ayn 

haklı bulmaktadırlar. Alman• F k J"kl b' k" "k · 1 ransa hi ümetinin net· yüce ı ere ır uçu mısa ayrı göriitıDilttilr. Ekıpozaa· 
yanın so.n fealiyeti bu iki rettiği resmi bir istatistiğe olarak ğöıterebiliriz. Baıarıl- lar namına ölç& ve ayarlar 
memleketi iığal etmekten gCSre Fransız bankasının altın maaı çok gllç olan bu it baı müfettiti Lemi de bir 
ib_a_r_e_t_ti_r. ________ me•cudu 53,603.000000 frantır. ancak bOyük ıefimi.z Ata• nutuk söylemiıtir. 

_l_T_A_L_Y __ A_-D_-.-._~T_E_V_K __ i_F_A_T_ -ar;~~~ .. 
Kırmızı boyunbağı takan bir 

dıvarcı yakalandı Ay başından itiba
ren tatbik edilecek 

1 Kadınh. ra liıf atnıak ve 1nes
kene taarruz etn1ek 

Polis sokakla bir 
cü"üm karşısında 

kalınca 
;j 

1 

SUÇLUYU VE ŞAHiTLERi 
~ YA'<ALıYACAK 

__ ... __ 'Hakim hemen hük 
1 münü verecek 
Geceh:n de ncbetçi hakinıkr 

bulunacak 

:""!1111 __ _ 
teki ve MUSOLtNt VE OGULLARI FAŞİST ERKANI ARASINDA 

tltı •• • Londra 22 (Özel) - Dey- Bu resmi yalanlamala a 

Kanun talimatna
mesini hazırlıyan 
komisyon çalışma 

• ltJDeŞI li Herald gazetesinden; . rağmen ltalran payitahtında 
~ 'ötıd.. İtalyan faıist partisi erki· bulu 'an bir logiliz birletik 
~~ Q nından bir çoğu ltalyan gizli basın ajansı muhabiri Şu 
Set~ır t•brir ailesinin polis teşkilatı olan Ovra ma"ümatı vermektedir: 

td· hir uzuv olan tarafından tevkif edilmiştir. "Kırmızı bir boyun bağı 
~ •b ve romancı- lngıliz birleşik basın ajan- taşıy•tı bir dıvarcı, gizli po-

hket ve Behzat sının \erdiği malüınata göre lis tarafından sorguya çekil-
"ı .'llıtireıi bayan bunlar, Romada bir takım mistir. 
~, ~tı daiaıa muhitine karargahlar tesis ederek Bu dıvarcı kırmızı ceket 
taıı'" nurunu saçan gizliden gizliye komünistlik giymelerine müsaade edilen 

•rini diidyaya yapmak ithamı altındadırlar. Garibaldi cemiyetine mensup 
•e 0 nu yakından Aym membadan gelen olduğu için kırmızı boyun 
~ ' t•kd r eden· haberlere göre birçok işçi bağı takbğını söylemiştir. 
-, t. '-le~ derin bir de tevkif ve hapsedilmişler· ·yapıla o tahkikata göre 
~~b~ kabul etmez dir. Garibaldi cemiyeti kendi 
~ •tlık karanlı w 

1 
Londradaki İtalyan büyük mensuplarından hiç birisinin 

--~lc•r•k gitti. g elçiliği diin akıam, bu baw tevkif edildiğine dair malü· 
l .. •e irf .. berin asılsız olduğunu bil- mata sahip değildir. 
'llG an gune- d" · · p ı· · t 'k· it d k e beki . ırmışbr. \ o ısın azyı ı a ın a a· 
~ •6n en~ı~~~ Romada' MiJinoda gizli lan dıvarcı nihayet kendiıi-

lle lc•dır ~et 1 
- komllnist teıkilatı bulundu- nin bir komuniıt grupuna 

lllhnizi ; 8; ~e pnu kabul etmekle beraber menıup olduğunu itiraf et-
' •rke~· ~rın tevkifler yapıldıfını yalanla miı, ve bunların faaliyeti 
....,...._iiiii111t~l1rli . .I maktadır. - Sonu 4 lnc8de -

sını bitirdi 
Iıtanbul, 22 ( Özel ) -
Teırinievvelin birinden 

itibaren tatbik edilecek olan 
meşhud cürumler kanununa 
aid talimatnameyi hazırla- ı 

makla meıgul bulunan ko· 
misyon mesaisini bitirmiıtir' 

Kanunun tatbikını kolaylat· 
tırmak iizere kırk kiisur 
maddelik bir talimatname 
vücuda getirilmiştir. Talimat
namede Müddeiumumilerle 
zabıta memurlarının birbirle· 
rine kartı olan münasebet· 
leri tesbit edilaıiıtir. 

Adliye Vekili Şükrü Sa-
racoğlu meıhud ctlrtlmler 
kanununun tatbikı işi ile 
yakından alakadar olmakt•
dır. Zira bu kanun memle
ketimizde ilk defa tatbik 

- Sona 4 incide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000---------------
Emektar ve evli işçiler 

D ktiı~d V ~kile~i iş .. bürosu şe~i . Enis Behiç ş~hrimiz· 
dekı fabrıka, ımalathane ve ışçı kullanan m~eueae-

lerde tetkiklerine devam etmektedir. 
İş kanunu e•li ve emektar işçilere birçok haklar temia 

etmektedir. lıtanbulda açık göz geçinen bazı müesseseler 
böyle emekdar işçilere şimdiden yol verip yeniden iıçi ah· 
yorlarmıf.. Maksadları kanun tatbik edilmeden• enelerce 
y•nlarında çahşan işçileri çıkarmak ve kanunun hiikilmlenn· 
den kurtulmaktır. 

Bu doğrudan doğruya işçinin hakkını yiyecek kanana 
hiçe aaymaktar. Bunun için derhal tedbir alınmalıdır. Halk 
bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Ne güzel titretiyor ne güzel 
kıvırı vordu bu kadın 

Cebimden bir bet liralık ı 
çıkardım. Arabacının eline 
uzattım. . 

- AIJab aıkına dayan ... 
Eğer beni buradan kurtarır
san on papel daha var. 

- Merak etme beyim ... 
- Göreyim seni. 
Kadınlar tiril tiril titriyor· 

lardı. Ben heyecan içinde 
idim. 

Arabact kamçıy(şaklatıyor. 
Macar azmanı beyg rler şah
lanmış gibi uçuyorlardı. Ver· 
diğim beş lira arabacıyı da, 
beygirleri de şevka getirmişti. 
Hani Avrupada araba yarış· 
ları oluyormuş.. Eğer biz o 
yarıılara girsek muhakkak 
birinci gelirdik.. Oo dakika 
bu şekild~ !gittik. Tam Al
nncağa, Gazikadınlar cad 
desine yaklaşmıştık.. Başımı 
çevirdim.. Deı in bir oh çek
tim .• 

Arabacıya 10 lira daha 
Yerdim.. Orada sokağın için· 
de bir otomobil doruyordu. 
Otomobile atladık .. 

Şıfore: 
- Çek! Dedim .. 
- Nereye? 
- Şöyle güoür eğlendire-

cek bir yere ... -
- KristaJa mı? 
- Haydi Kriatala .. 

Biraz soura Kristalda idik. 
Hey yarabbin.. O vakitler 
Bçüncu Kordondaki Kristal 
lımirin en güzel yeri idi. He· 
yecanım bili geçmemiıti. 

- Garson.. Garson. 

- Hahdi yavrum bize viı
gi getir. 

lkiter kadab rviski içtikten 
sonra kapıda bekliyen oto
mobile tekrar atladık. 

- Nereye ... 
- Mersinliye .. 
Şu azabh dakikalann acı

sını çıkaracaktır .. 
Otomobile şöyle yaslandım. 

Kolumun birisini kumral ka
dının omzuna,"obirini sarişin 
kadının omzuna koydum. 
Sonra kolumu göğüslerine 
doğru doladım. 

iki dane olgun ve dolğun 
kadın bana •adeta kuş tüğün
den yasbrlık·vazif esini görü
yorlardı. Otomobilin sarsmtı
sını hiç durmıyordum. 

- Haydi yahu .. Eğlenelim 
artık ... 

- Hiç neş'em kalmadı. 
Bırak n surat asmasını .. 

- Çok korktum ... 
- Fenamı heyecanlandık 

biraz .. Haydi Margarit .. Hay
di benim · cici yavrum bir 
şarkı söyle bakayım.. Mar
garit nezlanıyordu.. Kumral 
kadın kıvrak ve oynak bir 
rum şarkısı mırıldanmağa 
başladı.. Biraz sonra marga
ri tte bu şarkıya karıştı .. 

- Oh... Gel keyfim gel... 

Eğer otomobil milsaid olsa 
hepimiz ayağa kalkacak hep 
beraber hora tepcektik .. 

Coştuk.. Çileden çıkdık .. 
Hele ben kokain şişesini çı
karup birer tutam çektikten 
sonra keyfimiz tamam ol
muştu ... 

Böyle çılgın bir neş'e için· 
de ilerlerken otomobil bir
denbire durdu .. 

- Geldik beyim. 
- Haydi inelim .. 

( Arkası var ) ---oo---
E n d üst r i 

21 inci yılın 12 inci sayısı 
çıkmıştır. Jçinde her türlü 
mealeke mensup işçi usta ve 
teknisiyenler için çok pratik 
ve faydalı yazılar vardır. Bu 
n'1shasinda: (Makine ve m.1· 
tör endüstrisi, iş k"nununda 
neler var, senayide Taylor 
sistemi, buhar türbinleri, 
deniz çarkcılığı, maden kap
lamacılığı, elektrik kaynağı 
deniz makine ve motörleri, 
akomlatorlar, radyoculuk) 
yazıları çok istifadelidir Tav
siye ederiz. ----oo---
İşsizlik neler yaratıyor 

Londrada birçok işsiz ope
ratör ile bir çok işsiz ihti
yar kadın ve kız var. 

İşsiz operatörler düşün
müşler ve yeni bir iş bul· 
muşlar. Operasyonla ihtiyar
ları gençleştirmek ve onl.uın 
yeniden iş bulmalarını temin 
etmek ... 

Hemen gazetelere bir ilan. 
Günde otuz kadar ihtiyara 
ameliyat yapılmağa başlanı

yor ve bunlardan bir çoğu 

da hakikaten gençleşip ken· 
dilerine sinemalarda, tiyat
rolarda iş, yazıhanelerde 

daktiloluk buluyorlar. 
Hctta içlerinden bir tane

si de koca bulup· evleniyor. 

23 E,ıtl,,.. 
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Fransız nüfu az lıyor IDUNYADA 
----.. •• OO••••ff---- NELERYOR? 

Halbuki Almanya v 1 y s mü- QLU ,,;. 
t ma ~ Ç ğ 1 Vahşi hayvanlar 

- ----- ----••-- nıağazası j 

VAZIYET FRANSADA D IRDJ Pariste Sen nehrinin ~~1 • 
Fransada son yapılan nüfus 

tahriri, menfi bir netice 1 
vermiştir: Fransada nüfus 
azalması, tabii ve sistematik 
bir şekilde devam etmektedir. 

Bu bal, Fraosada umumi 

s nın nüfusu ancak 30 mil· 
yon kalacaktır. 

~~ransanın Avrupada Al
manya gibi bir düşmanı, İtal
ya gibi bir rakibi vardır. Bu 
iki memleket nüfusu da ta-

olacaktır. 
kıyısında bir mağası açı JaO 
işte kapısında asılı 0 

tarifesi: · 115 
Bua yılanı: metres• 

frank (canla). öre, 
Fıl (beyaz): Boyuna g 

bir heyecan uyandırmıştır. bi! ve yine sistematik bir 

Fransada istikbal bu nüfus 

azalması noktasından çok 

karanlık görülmektedir. Çün

kü 9 sene sonra, Almanya

nın nüfusu, Fransanın tam 

iki buçuk misli olursa, Frao

sanın siyasi ve askeri vazi

yeti pek berbad olacaktır. 

3 bin franktan itibaref· ı:ık· 
Aslan yavrusu: 350 r; k· 
Bunlardan başka irili '1 İar 

h daha bir çok hayvan 
Fransız gazetele·i göre, şekilde artmaktad1r. İstatistik· 

Fransanın bugünkü nufusu lere göre bugün 67 mılyon 
var. 42,000,000 dür; yirmi sene- olan Almanyanın nüfusu 1945 

lik istatistikler esas ittihaz de 75,000,000 olacakhr. Ital- Fransada şimdi tabiatın• Omuz aynası 'bi 7 
olunursa 1945 de, yani bun· yenın da bugünkü 43,000,000 bu garib cilvcsile mücadele Bilhassa Londra gı kak 
dan dokuz sene sonra Fran- nüfusu 1945 de 50,000,000 hazırlıkları başlamıştır. milyonluk bir şehirde. 5ferce 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kazaları her sene bın ~· 

Amerika otomobil kazal ının: kişinin hayatına ma101ın;00 
tadır. Bu kazaları~ ÖP dil• 

ö~.ıünü alabilecek mi? eri almek için de tedbırler 
••00.. Düzce Bu sene ilkba- şü~ülmektedir. d""şiiı:ıeP 

Şimdi yeni bir usul tatbik ediyorlar har mevsiminin yagwmurlu işte bu meseley! ... u 0rouı bir ayna fabrikatoru a.ı 
Bizde arada sarada olan 

otomoil kazalara bile çok 
derin ve elim tesir yapmak
tadır. Avrupada ve bilhassa 
Amerikada otomobil kazaları 
pek çoktur. Günde beş on 
kaza işten değildiı. Bu kaza
ların çokluğu Ameriklılann 

sinirlenmesini mucib olmak
tad•r. 

cezası alınacak ve ayni za· gitmesi fütün ekimleri ve d · tir 11 

d <>O d h aynalarını ica etınış · kt• 
man a ~1 güo e apis ve- neşvüneması üzerir.de çok k ııııa 
rilecektı"r. f aynalar omuza ta ı kasıot 

aydalı neticeler vermiştir. ve insan kolayca ar 
Bu hareketin tekerrüründe Temmuz ve ağustos ayla- görebilmektedir. 

1101
0 

para cezası 300 dolar ve rınm yağmursuz ve çok mü· Diğer taraftan da ayo ı•rt 
hapsı de doksan günP. çıka- sait gaçmesi tütUn mahsül- parlaklığı şoförün de ~· 90 
ralacakhr. ' l" rinin orta, ana, uç ve do- dikkatini celbedecettı~~"'ç 

Bu yeni cezamn, otomobil rukların çok güzel kuruma- aynalar Londrada pe 
kazalarının azalmasına st:bep sına ve çok nefis tütünlerin bulmağa başlamışlardır. 
oldugw u kısa bir zamanda yetişmesine yardım etmiştir. 100,000,000 senelik 

Amerikada bu kazalara · · anlaş lmışbr. Bu nefaset "e yüksek re· bir avak ızt .
1
• 

otomobil değil, " yol ,, veya k ı k b f" J k9 
Çünkü bu kazalaaın en o tey g ren azı tütün ır- imkanı var mı? diyecedao· 

"şoför kazası,, dırlar. Ve ı · d"d Y başla sebebi, otomobillerin ma arı şım ı en zürraa avans niz. 'Fakat hakikat lll~? !t• 
doğrudur. Çünkü kazayı ya , f l b. ~ermegw e başladıgw ı gibi inhi- d • k.c - kün lllii d• 

J " b t · ı· -· mutad sür atten az a ir a, ın arı mum 1 tı'o " yo unun munase e sız ıgı, h a e 
süratle harekel etmesidir. sarlar idaresi de avans ver· merikamn Uta ey 11 ıarı yahud yslcunun batası veya k. bakaY ---oo ınek için ihzaratmı ikmal tarihten evvel ı . yıP'" 

şöferin batası İcab ettirmek- KAR etmek üzeredir. Ziraat ban- bulmak için hafrıyat btf 
tedir. Otomobil bu hususta b h ı de on ·r kası da zürraı himaye mak- ir eyet geçen er ·p bl 
ancak bir vasıtadır! t d · l"kte acayı ·• Son günlerde bütün Yurd- sadile tütün Ü7.erine vasi me re .. erın 1 • .. 5u11" 

Amerikalilar, bu yol veya da havalar birdenbire •soğu· mikyasta para vermektedir. ayak 1:rıne rasgehyo··ı r ~e 
şoför kazalarının önünne geç 00 olduğu gibi kazıyor a rbO· 
mek için bir çok talimatna muştur. Gelen haberlere gö- A derhal tarih arastarın.a 8yı· 

re İnebolu ve Erzincana kar k~am • ı d" rJar· meler ve bu kazalara mah- '$ ratuarına naK e 1~0 i bıJlluP 
sus birçok cezalar tertib et- yağmaktadır. Akşam refikimiz 19 yaşına pılan tahkıkat net,ces 

1 8şa· 
mişlerdir. Fakat bütün bu Erzurum - On beş gün- girmiştir. Arkadaşımıza bun- 100 milyon sene evve y utıı 

d b · E · · d"I "oinosa ·t tetbirler ve cezalar kazaların en erı rzurum ve cıvarı dan sonraki neşriyat saba- dığı tahman e ı en •' 
ve kaza kurbanlarının azal- kar altındadır. Burada kış sında da muvaffakiyetler di- dedikleri bir hayv~;ot· 
ruasını temin etmemiştir. mevsimi başlamışbr. leriz. olduğu mesdana çı~~Sd 

B d b b • f l ~~·'111J1!''11P'"'qııı11ıqJl!•ı11ıı !'Q~tqll~!'IJ~~ -P~pın•Qıfl'n~~lfl ıı•ıtıı Jl!!lll~lll"•Qf.P•ıq:ıınıqpınıq~ nııı -•111.!•ııı~P'!!.'llııı:ı.!t~•ıııp""ll f."'lil~•ı~ ';. ~ı:ı.:;:ıısıı:-ııı ~ t;ı 

.·:rit:~~~.i:~?I:~:~~I~~· :iı~:;~7;;;g~:;i~,·,·~&~p~~;k;i;ri ~ 
Amerikada şimdi yeni bir F.l't '~ 

d 1 C &•.& " 1 1 t1Şı •l 
esas üşünü müştür. ezayı f+1 l~n n1odern ve en son sistcn1 usulle f urunlann1ış ve kurutu 11 'I 
bu gibi hadiselerin memba- ~ içinde hasara t yaşa tınaz, seklini nıtİ) en deg"' istirnıez, çok uııtfl ~ 
mı kurutturacak şekilde ver- ..-~.. · .. , ~ \•. 
mek. Bu da, bizim Nasred- ~.~.. · n1iiddet en. n1?dern kon f orh tenı in eder ~ 
dın bocanın ''testiyi kırdık- ~ EVL Rı· ANL 1 ~ 
tan sonra değil, kırmazdan [~1 'd 
evvel ceza vermek,, prensibi ~rı··.~'j Zı kelerın e"' "H' dahil.nde bir tadbirdir. t.' ~ f " >~. 

Bundan böyle, Amerikada, 
bilhassa Nevyorkta otomobi- [+'i ,~ 

[t . V A P T 1 R ı N 1 Z 12776 
lini müsaade edilen derece· SATIŞ YERi : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon :.ı ~ 
den faela süreu şoförden [+'i .. ,11~~~ 
bl"rı·nca· defa 100 dolar par"' ?.~il'! ~~~ı~ " QP' " """" fl".'lll ll'"'ll''"•ıı "ll'"'ll"'"QGfl"llP'"11ı 11•'1111onıı~ı!!'ll~'""'~'""Q!J1!'111t>~~P··~ ı :ıı!'ll R'' r. ,.!!:,.ı:ıı~.,;nP:-11'~,,~"" t 

... ~ + , .. ~~~~ .. ııı ~ .. .. ~,· ~ t ... , ...... :ı.:ı. .. ~d~ ~ .. • ~b ~ıı: ~~ıı-.ııııı: ••• oıflı ~" oıe 

-----------------------------------~------~~---------~ -----~--..------~--------------~----------~----------------~--------------~Gil'' Jı: 
Puntos çetelerilede teşriki Zeynelin şahsi ahlak telak- hükumetin nufuzu henüz baki Soytarı oğluna cınşo>'"ır Karadeniz Kıyı 

Soytar 
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rında 
"')unun 
Macerası 
YAZAN:*~ 

Bu herif azdıkça azmıştı 
Gürcü çetelerinin en fena taşırlar, bulduklar1 kadınlara 

adeti, rakı, para ve kadın yapmadık rezalet bırakmaz-
için dağa çıkmış olmaları lardı. 
idi. Vakıa Puntos çeteleride Bu sıralarda Gürcü çete· 
bastıkları yerde kadın kızlara !erir içinde Zeynelin çetesi 
taarruz ediyorlardı; fakat bu en ziyade göze çarpıyordu. 

müthiş bir kin ve taassu- Bu adam cesur olmakla be-
bun elil ile ve ancak en raber, hilekar ve idanci bir 
fazla günlük yapmak, en adamdı. Kuvvetli casusları 
tedhiı içindi. Fakat Gürcü sa.<esinde pek çok fenalıklar 
çeteleri, -hayvani hislerini yapmış ve yapmakta olma• 
tatmin için köy veya bağ ıana rağmen ele geçmiyordu. 
kHrlar, rıkslarını beraber Bu herif aıdıkca azmııtı. 

mesai etmiş vaziyette idi. kileri de, miktarı çok az idi. Fakat umumi barbtan ı' ve Puntosçular 0gl&J ar 
Onlardan silah ve para yar- olan ve kendilerinden Türk· sonra, mütareke devrinde bunun için Soy~a~ı pe1' g .,fi 
dımı görüyor, icabında Pun- lükten ayrı bir mevcudiyet saray hükumetinin nufuzu l rnail meveudiyetını f1'e Je' 

ıııeu ~e 
toscularm zıddına kaçıyor, eden budalaları bile kendin hiçe enince, Zeynelde sindiği lükle ve tama h fat.• 

den nefrete icbar ediyordu. yerden baş kaldırmış, kahra- şartlar altmva oıu a ~fi hüsnü muamele görüyor, 
onlardan kuvvet yardımıda 

ah yordur. 
Gürcü Zeynel çetesi, birva-

kitler Gürcülerin oldukca 
gözüne girmişti; kendisine 
bir Gürcü kahramanı nazarile 
bakanlar vardı. Fakat pun
toscuların fecayiin· gören 
akh başında Gürculer, git 
gide vaziyeti vehametini an
lamış idiler. Z ynelin cetesile 
Puntoscular terik mesai et
meleri tu aklı başmda olan 
Gürcüleri dü~ündürmeğe baş
lamıı nihayet bunlar Zeyneli 
büıbütün terketmitlerdi. 

Gürcü Zeynel, aslında bir manlık arzına başlamıştı. biliyordu. ket et,,-
jandarma idi. Fakat jandar- Puntosçuların hareketi de Zeynel ise, ba_."e .. rıii" 1 
mahğı sırasında bazı Gürcü bu herifin şımarmasını art- sahanın dörtte ~~u b'ii' 

1 • d dımma müzahir 1 
•• t• ~-şaki erme yar ımı duyulmuş, tırdı ! Nihayet, herif, aciz k bır 1ııt 

b. .. d lb" Burada bozu 0 •• .,1•. ;1~ 
ve ır gun e resmı e ıse· ve himayesiz köylüleri katle- k r t dı . ..,.. Jı" 1 d 
.siyle bir tarlada zavallı bir de ede, hırsızlıklar ynpa ya- teş 1 a ı var . zeyrıe "" 

mühim bir kısın• bs'' 11 

kıza tecavüz etmiş, bunun pa ve masum Türk kız ve hemşerisi, ya akra ı:.;1le 
üzerine 1'andarmalıktan tard k d l 1 ç b"'I a ın arının ırz aıına ge e, dostu idi. ile 

11
11i 

edilere.-> beş sene hapse Ordu bavalisinin bir kahra- Vaziyetin ta(llaflJ ıııu1' JI" 
mahkCJm edilın şti. Fakat tev· manı olup çıkmıştı lehine olmasına t•'' 0 bi' 
ı if edilememişti. Çünkü Gürcü Zeynel ile Soytarı G"' ·· z J SoY a.jf j• 

1 urcu ~eyn ' i " d' 
Jandarmalar arasında bulu- oğlu smail arasında ikisi de çetesile müsndeıı>e(ş ~e ıd'" 
nan hemşerileri tarafından kanun harici birer şerir ol- vakıt kabul etıııeııı·ııtioJ' 
yardım görmüştü. makla beraber, cesaret, İn· ma böyle bir 

1 
) 

Zeynelin tard ve mahktim sanlık, namus telakkisinde uzak knlmıştı. k•9' f,,t 
edildiii sırada, buralarda pek büyük fark vardı ! ( Ar 
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~el· ene : 
~ili lık 

'•ı tı ~e Orta ve gerek Lisede okunan ve De ı-
~ Qtltıiz riŞrıyatından olnn umum kitablarm satılmnsım 
~biat Zerine almıştır. 
~ t, Sipa~·eyd~r pey kütübhanemize gelmekte ve satıl
~~ h t'Q .. lŞle~ın müsaid şartlarla ve sür'atle gönderile

~llletUşterılerirne bildir r im. 

CadcJe i Kemeraltında Mektebli kütübhanesi 
sahibi Abdullah No: 50 

-------.... - ---------
~ Dikkat 

~'t-t ilğ'azaaı d . . . 
~~ tı llı'd ız a son sı tem sıhbı, fenni 

' l>tlo~J e, hamile, böbrek düşkünlüğü-
t V 4~ l 1.1 Pelotsuz Jastik lrnrsele r. 

:A tlııtıı!!IMlıA ılı ~tıı 1ıtııeat1ıf !lıA~tııılııA•• a•a. 
ei DOKTOR 1 

ez n si~ 
------------~~--------------------------------

BÜTÜN 
TÜRKİYE , 1 f, 

HAL 1 ._. -~......._. 
Alameti farikası FlL BAŞI resminden ibaret olan 

,, ürk çamaşır ç·vidi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çamaşır· 
Jarı harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çi vid i]e yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi ,, 
suyun dibine çökmez bo 1~ kuvveti piyasada sab1an diğer 
ECNEBl MARKALI ve iSİMLi çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türlt çamaşır çividi " bediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He-
diyeleri alın k için çividin sarılı olan kağıdlarmdan 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perahendc sipariş h:abul edilmektedir ... 

9 Eylôl Bahar t Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 

bir çivid vardır bu da 

" Türk çamaşır çivididir" 
ıe::z:s 

Birinci Sınıf Mutahassıs • K e· 
Dr. Delnir Ali • ara tas ıçki 

KAMÇI OGLU 

Cilt ve 1~enasüJ hasta
lıkları ve elektrik 

teda ,. isi 
İzmir • Birinci beyler so
kağı Elbamra Sineması 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

Kunduracı 

Yurdu 
l{ulısar Hüsnü 

.l\lüessesesi 
Yurdumuz iki sınıftır. Bi

rinci sınık yalnız terzilikle 
iştiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül
tür bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer
de yurd açabilirler, ıl<inci 

Ve tacirlere tootan sınıf tatbikat sınıfıdır. Bu 
ve oerakende satış sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 

Mnhterem müşterilerimiz Bul- sınıfta terzilik pratik şekilde 

M. Şevki Uğurl .. .. DahiJi hastalıklar mütehassısı 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta- it 

~ )arını her sabah saat d1.;:tuza kadar ve öğleden sonra it 
j birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder· • 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labo~ lı. 
ratuvarl karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. ı. 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, :ıa- it 
yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek bastalıklan9 

.. 

ı!lf I~ ' J ~ {1'11l;!J llq;P 1 ••••• 

Zengin kişesi 
Türk Hava l{uruınu 

İ. 'Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet ahnız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haf tada elli kuruş tak-
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

mikroskop göst~rir ki 

1 

1 

GÖZLEiıL 1 i\1UHAFAZA~I ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güoeş gözlükleri lzmir Kemeralh 
Meserret oteli altında Nafız Gözgördfiren saat ve gözlük 
evinde bulursunuz. 

~~~~~~~~~~-~~:~~~~~E~~EEBa 

: Tilkilik al · 
~ 

~ Biçki yurdu müessisi •ı 
~ Zehra Hasan 
~ • Talebe kaydında başlamışttr. Hiç dikiş bilmiyen ba· il 
E yanıc.ra bir senede çiçek yah boya fosfur kabartma biç- m 
~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname S 

verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- R 
leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiştiri- tl 

~ lir. ubtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun ~ 
~ atelyesinde en u i ~ '< 1 ) l l 1 : rı . il 1 l l edebilecek m 
~ derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola il 
~ tak1mları satılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman S 
t§ yurda müracaat edebilirler. a 
·~~~~~~~~~~~~:~~E~~~~~SfE9lB 

iÇENLER BİLİR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını ten1in edecek ancak 
varda yeni ve asri yaptır- ilerletilir. 

mış olduğumuz kalıb fabri- Sun·i çiçek, makine ders- Yüksel, Kabadavı rakılandır. 
kamız da zamanın en son lerile Silka ve fosfor boya-
erkck ve kadın modelleri lan ve kadife kabnrtma ders ~~ ~ ~~~ •• ~~~~ausammmm~ 
havi ve ayakları zarif gös- Jeride gösterilir. Yurdumuza ~ A yy ARE • TELEFON ili 
terek fenni surette yapılmış- devam eden bayanlar san- ~ sıneması 3151 E 
tır. Kerestelerimiz gayet ahn bütün inceliklerini öğ- ~ Bu hafta iki şaheser film birden ti 
kuru olduğundan eskiyinciye renmekle beraber kendi eli ~ 1 ç· p • m 
kadar formasını ve zerafetini ile kendi zevkine göre az ~ - ın rensesı ti 

~ e muhafaza eder. masrafla cihazlarını karyola ~ Kate de Nagy ve Pierre Blanchar'ın temsil ettikleri il 
Bulvar: Yeni müzayede takunlarına vara!ıya kadar ~ fevkalade eser. ti 

bedesteni arkasında Kemal- yeadpemrleark. kabiliyetini elde ~ 2 - s;tmemiş Senfonı· 1 
paşa bedesteni ittisalinde ~ 
numara 15 şübcsi arasta Adres : Karataş tramvay Eın Umumi arzu üzerine tekrar edilecek olan Ma-tba 

'Plar. s! ve FLEBiT için lastik ço
' l'nı ela.sn. moda tuvalet korseler. 

~ ~l~tll K tık SKANDAL korseler So, 
~d ı ~rkck ASIK • BAGLA ~I 

inkilab numara 87 caddesi numara 332 ~ Eggerth'in temsil ettiği ve Franz Schubert'in aşk ve 1 
' ~ hnyatrnı gösterir ~AH h SERLER ŞAHESERi. LI 

h t J_ • ~ Ayrıca : Paramunt jurnal fl 
TERzı me me ZP ~ı ~ FıATLAR: 30 40 so KURUSTUR • 

m B 
l{eıneraltında Htlkümet karş sında nurnara 24 ~ Seans saatleri: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15. Cumar· R 

1 
. . : a tesi ve pazar günleri 13 te ilave seans a 

Hıç bır yerde şubesı yoktur "1aS~~EBS-llBBB 

ıı... ·~ ko l · 'il ~ iltlarn rse .. rı - sutyenler hazır ve 
'~tı a Yapılır. 

l<.antarcd r No. 2 3 lzmir 

• O, ASER, 
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ihracatımızda 
kolaymık 

Hilkilmetimizin para koru• 
ma kararl'!ame~inin 92 inci 
maddesi hükü lerini tadil 
eder bir kararname neşrede

Tevfik Rüştü Aras'ın ri
yasetindeki • • 

ıctıma , 
- .. OOM-----------

~ 

'Amerikada bir dile11cilik 111 

' l ~5 
teşarlığı varmış 1 

bin dilenci otomobi'ıİe icrayı san'at r!lif'!-
~~~~~~~~-~oo • 

Dilenciliğin üç şarb? 
Birleşik Amerikada, dilen· Böylece milmk~D ~-

cilerle meşgul olan bir ba· kullanılabilecek bır 0 

kanhk - Amerilia usulünce elde edildikten ıoort-.. 
bir müsteşarlık - vardır; bu radan buradan be..-' 

ı. müstemlekelere yapılan 
ı... "'C tı çok 10Jaylaştırmışhr. 

~ kadarl r b dirilen bu 
k r r ameye gör bundan 

birbirine 1 Küçük antant ve Balkan antanb 
ı daha ziyade yaklaştı 

dairenin fikrince Birleşik : d"I ed-e 
A "k d 25 000 d"J . ve saıre ı enm • 
merı ~ a ' 1 encı büsbütün kolaylaıır. · ı.d 

otomobı lerle san'at icra et- . •jil ~-
mektedir ! Motörlü dileoçılı • iıt .r 
Amerikada, eski otomobil- safhası budur. lkio~~ Hindistan, Yeni Zellanda, 

Avusturalya gibi konsolosluk 
veya fahri konsolosluk !arımız 
bulunan yerlere yapılan ibra
ca'ımız için malımızın güm-
rüklerden geçtiğine dair ve· 
rilen vesika iktisat vekaleti· 
Din müsadesile tasdikli men· 
ıe~ıebadetaameler yerine ka • 
bal edilecektir. 

Yeni 
öğrPtmenler 

Muht .. hf muallim mektep
lerinden bu sene mezun olan 
mualliml~rden lzmir Viliyeti 
emrine verilenler Knltnr Ba
kahtından vilayete bildiril
mittir. 

1 
1 

lımir kız muallim mekte
binden F ali ha, Lütfiye, Bez
miye, Şadiye, latanbul kız 1 

muallim mektebinden Saba
hat, Naciye, Neriman, Nihal, 
Naciye, Edirne kız muallim 
mektebinden Mesrure, Bed
riye, Muzaffer. lzmir ve A
dana erkek muallim mektep
lerinden de Kenan, Bedrid
din, Tevfik Cihat, Şaban, 
Selim, Ali Nihad, ve Fethi 
hmir viliyetine verilmiıle.dir. 

Yeni orta 
mektebler 

Bu ıene orta mekteplerin 
mrinCi ıınıflarına 1000 eı kek . 
700 kadar kız talebe kayde· 
dilmiıtir. Lajvedilmiı olan 
erkek muallim mektebi bi
naıı tamamen erkek orta 
mektebine tahsis edilmiıtir. . 
Karatq orta mektebi de· ' 
kız orta mektebi .olmuştur. 
Baımahane ve K arııyaka 

yenden birer orta mekteb 
deha açılmııtar. • 

lzmirde oturan talebelerin 
Karııyaka o:ta mektebine 
devamlarına )üz.um kalma
mııtar. Bakanhk oı ta mek
teblerio muallim kadrosunu 
da gönd rmiştir. 

Ziraat 
Umum Direktörü 

Şehrimizde 
lımir vilayeti ziraat işleri 

lzerinde tetkikat yapmak 
üzere Ziraat umum müdfüü 
bay Abidin İ:ttanbuldan şeh
rimize gelmiştir. 

z 
fiyeye ü ün ih-

tiyaç) ınızı h diyel'k ve 
mutbDk lcvazimini dcuzlukla 
şöhret ve müşterilerinin iti
madını kazanan Hükumet 
çaddesinde Şemsi Hakikat 
Ucuzluk sergisinden alınız. 

Her aradığınız malı ve 
her malın birçok çeıitlerini 
balarıunu:ı. Pazarhksıı ve 
muhayyer Hbt yapıldıiı için 
yonilmadan aldanmadan b&
tld ıhtiyaçlarınıu eti olmı· 
yan acoı fiatlarla Ş. H. U· 
calalr sergiıind• aheıı. 

Cenevre 22 (Özel) - Kü
çük Antant ve Balkan An
tantı Hariciye Nazarlariyle 
baş delegeleri, bugün Türki
ye Hariye Vekili Dr. Tevfik 
Rüıtü Aras'an başkanhğı 
altında mühim bir toplantı 
yapmışlardır. Üç saatten 
uzun süren bu toplantı e tına-

sında iki Antantın baş dele

geleri ş ı noktada ayni müşa 

hedeyi ileri sürmüşlerdir ki 

gerek küçük antant devi tleri 
ve gerek Balkan paktına im-

zalayan devletler .• şu veya 

bu sebepler tahtında dış .. si

yaıetleri üzerinde yapılmak 

istenen tesirler işaa edildiği 

gibi alakadarlar tarafandan. 
hilsnn kabuı görmemiştir. 

iki antant ayni sulh "arzusuy· 
le hareket ederak her dürlü 
değişiklikleri birbirlerine ha
ber vereceklerdir. Bu suretle 
iki antant arasında ~eni bir 

J 

yakınlık elde edilmiştir~ 

lerin terk -:: dildikleri birkaç kasabaya gelince, 
0 ls-t 

"otomobil mezarhğı" vardır, bir tarafa bırakarak el J-
bunun için de Amerikada kapı dilenmek, OçilO, 
beleşten bir otomobil bulmak laası da müıkilit klJ'• 
güç bir iş değildir. otomobil ile kaÇJll• 

Bir rekor ı JDAU 
--------------00 .. 00------------- 21 Y-...•---d EVVELA AS:ı,>llll 

aşın a 10 Sonra duvarda 

Almanya, devletleri Rusya ı 
aleyhine kışkırtıyor 

Paris 22 l Özel) - Tan gazetesi Alman devlet adamının 
muhtelif tevletler nezdinde yaptıkları temaslar hakkında 
diyor ki : 

Almanyauın maksadı, " Şarka doğru akın ,, siyasetine 
devam etmektedir. Almanyanın gayesi bu memleketlerde 
Almanyanın ekonomik hakimiyetini temin etmektir. Ayni 
zamanda merkezi Avrupa ve Şarki Avrupa devletlerini Rus
ya ile it birliğinden uzaklatbracakbr. Almanyanın bu hesabh 
Ye sistemli faaliyeti karş111nda uyanık bulunmak lizımdır. 

Zaymisiıi Cesedi Yakıldı 
Bodapeıte 21 (Ôzel) - Viyanada tedavide iken ölen 

yunanistanın son reisi cumuru Zaimiı 6lmeden iki gün eYvel 
yaptağı vasiyette öldükten sonra ceaedinin yakılarak killnniin 
memleketine gönderilmesini istemiıtir. 

Vasiyeti iizerine ceıed yakılmış ve külü Yunaniıtana 
gönderilmittir. 

Atina 2a - Batbakan Zaimisin cenaze merasimi parlak 
merasimle bugOa yapılnnttır. 

Erkek talebe de ev idaresi 
okuyacak 

lstanbl 1 22 - Kültür bakanlağanca hazırlanan programa 
göre mekteplerde erkek talebeye de ev idaresi dersi oku
tulacaktır. 

Kızılçullu'da Ziraat muallim 
mektebi açılacak 

1 tanbul 22 - 1zmirıde Kızılçullu'da kapalı bulunan A
mA ı '"" kolleji binası, Ziraat v~kiletince satmalmacak ve 
Zi .. ııallim mektebi olarak açılacaktır. 

enüz karar verilmedi 
İstanbul 22 - Kültür bakam Saffet Arıkan beyanatta1 

buluoarak liselerın 12 seneye çıkarılması hakkında henüz 
karar verilmediğini söylemiştir. 

Katalonya hükumet reisi 
öldürüldü 

• Barsilon 22 - Katalonya hükumet reisi Kompayin öldü-
rüldüğü ve iki hükumet azasının da kaçtığına dair hariçte 
çıkan haberler tekzip edilmektedir. 

Titü eskoı un hat ratın • bir 
milyon dol r veriyor ar 

İs anbul 22 ( Öze ) - Titüleokonu ı zehirlendiği iddia 
ed lmektedır. Bir Am ... r:kan garcte grubu bu devlet adamı
nın siyasi hatıratına şimdiden bir mılyon dolar vermekte
dirler. 

OOJOOODOOOOOOOOOOOOO 0000000000:>0 ooooooocooooooooo 

Kantarcıoğlu 
kardeşler 

İzmir ve •havalisi otobüs 
ve kamyon ibtiyacanı her 

zaman gözönünde tutan ve 
halkın istirabatını düşünen 

müteşebbis gençlerimizden 
Kantatcıoğlu kardeşler yakın· 
da yeni otobilıler getirterek 
havalinin medeni bir tekilde 
ihtiyacını temin edecekleri 
haber alıamııtır. 

lyad.a 
tevkif at 

- Baıtarafı 1 incide 

hakkında izahlarda bulun

muştur. 

Bunun üzerine derhal ko

mlloist merkezlerinde arat· 

tırmalar yapılmıt.büyük~ mik

tarda para ile .. binlerce risa-' 

leler toprak altından çıkarıl
mııtır. 

Hasan keleş 
Ali keleşi 

vurdu 

ıçoc~!'-~.o~~du • • at:rı:ra~ 
HO Yaşına kadar Dırıdırıg •. 

yaşarsa 

---- .. --~. . -. 
Bartın - Geçen hafta 

Hıdırlar köyünde bir cinayet 

olmuştur. Hasan Keleş adın
da 16 yaşında bir çocuk, 

100 Çocuk 
doiurabilirmiş 

ler111ıf 
Yağda kızartırJ9r 

Adliyecilerin yaptıkl~ 
kiklere göre Alm•0Y~tf 
runu vüstada nıubt• il 
cezaları varmıı. E.,•• 

22 yatındaki ağabeysi Ali 
Keleıi öldürmüştür. 

Cinayete sebep: Mısır pay· 
laıırken aralarında çıkan 

kavgadır, Hasan Keleı be
lindeki bıçağıoı çekmış, kar-

deıioin karnına saplamıştır. 
Yaralı bastan"ye götilrül-

mlişse de ölmliştür. Hasan 
yakalanmıştır. - o 

Patates400 
yaşına girdi! 1 

Patat. sin doğduğu yer Pe
rudur. 1536 da iki papas ta· 

rafından fspanvaya kctirilmiş 
fokat domuzlarla mahpuslar· t 
dan b1: şkasına yedirilmemiş· 
t
. 1 
~r. 1 

1761 de general Turyo pa
te esi ilk defa o 1arak ziyafet ı 
masasına koymuş ve nihayet 
1778 d e Parm an tiye tarafın- 1 

dan en iyi kıda olduğu Fran- ı 
~ada l.abuJ cttirilmişt~r. r 

Cürmü-meşhutt 
kanunu 

Baştarafı 1 incide 

edilecektir ve mühimdir. Ka
nun tatbikına başlanır baş· 
lanmaz polis sokakta cezayı 
mü~telzim bir cü me tesadüf 
eder etrue:ı derhal mnnun 
ve müddei ile şahidJeri ha
kimin huzuruna götürecek 
ve hak m sor~u ve sualden 

sonra hemen kararını vere· 
cek ve alakadarlara tebliğat 
yapılacaktır. Geceleri daha 
muayyen mıntakalarda nö
betçi hakimler bulunacakl;ır
dır. 

Maa"lafih meseli meske
ne taarruz iddiası, kadınlara 
laf atmak gibi suçlar da 
cezayı müstelzim ve bu şe
kil ile kasdi müracaatlarda 
bulunması muhtemel oldp
ğundan erbabı namus ve 
bayıiy~tin bazı kimselerin 
mürettep isnadlanna maruz 
kalmamaları için talimatna
meye esaılı maddeler kona
caktır. 

---·---
l\1alta keçisini keçmiş!. larmıf. Bunu ceıa 

k·fi .. · ler •• 
Hayret... Yugoslavyada a gormemıı 'd • ı 

ları yüksek yerler 1 

henüz 21 yaıında genç bir ğa baılamışlar. SoD: 
kadın vardır ki onuncu çocu- diri diri gömmüıler, • 
ğunu dünyaya getirmittir ! yet hırsızlık edeoletl 

Bu kadın, bir Malta keçiıin- kızartmışlar. 
den daha fazla doğurucudur. Bundan batka, 

iki defa ikiz, bir defa da yüzerek 6ld~r?1e~· el 
üçüz olarak doğurmuştur ! ağaçların egrılmıı 

Buna. bir iki cihetten bağlayarak, ıo11r• 
rekor demek doğru olacaktır. -serbest bırakmak ri 4• 

Birisi merak etmiş hesab~ parçalamak usulle 

lamış.. Eğer hu kadın 60 
yaşma kadar yaşıyacacak 

olursa dof?urduğu çocuklarm 

hepside ikiz o acak -olursa 
80 çocuk daha doğurabile· 

cektir. Bütün çocaklaranan 
yekfıounun yfü.: olmasıda 

muhtemeldir! .. 

---~= .. ·---
Kan ticareti 

mıı. 

Dudak bo1., 
Anıerika kız]arıf1 

bovasile r'~ 
elR ovA aovA 

LiRMiŞ •te 
'\'er•1 

Amerikada ÜPI bo1' 
genç kızlar, dud•~. Jef• 
fevk lid t' düşhüodll' 1ı~ 
lara muziplik etıııekd•" 

1 PO H<1sta kan na idile erkek arkadaşlar 
0 

~·'' 
kızların ı' e I· a 1ar ıe~_.t 

kurtuldu 
Bir Avrupa gazetesi şunu 

vazıyor : Kan naklı lazım 

gelen hasta lara kan verenler 
sendi kası azası şimdiye ka· 
dar 1200 hastafa 500 kilo 

boya kul an~ıklarıo:,p ~ 
~ be- ,,. 

etmiş "c y ptıgı ı..,a' '/ 
I cesir.de 25 tane titİ ~ 

aylak boyalarınıo ....:.1 
b·ı ceJ...ovayı boyaya ıe 

·saplamıştır. 
11

oJ 
kan vererek bunlardan 1000 Nıl f eyeı,,. 
tanesinin kurtulmasını temin d• 
ettiklerini, halbuki sanatları devaıll ,,,. 1. 
icabı iyi beslenmeleri iktiza · fe1e Nil nehrinın. ~iİ '1 
ederken işsizlik dolayisiJe ki· d I" r~ vam etmekte ır. el'° 1~ 
fi derecede kazanmadaklarını 
ileri sürerek Çekoslovak hü
kumetine baş vurmuşlardır. 

şimdiye kadar 2 1111~ ~ 
selruiştir. Birkaç P IJ 

·dell 
batmıştır. Yeni 
boğulmuştur. Ş 

Aıneri"-~ 
::::1:ı~~~~e ve;~ci. h~:~~l~r~ tanııDl~~ı.ıll' ~ 
nakledilecek kanı böylelikle A'llerika mil 0111 '!'11' 

D·ğer taraftan Prağ umu· 
mi hastanesi kendi diğe 
işlerinde de kullanmak su-

maletmektedir. kiimeti Habeti•~:o111•"" ~ 
Daha ucuz kan! Kan dam· ve Mançuko h k~'I 

pingi! Ne acayip bir devirde nımıyacağını 1 

yaşıyoruz! vermiştir. tr .J 
• =*-- - --=-~ •• ,,.~ 

lzmir kamyon ve otöbii' 
Özel bürosu o.--" ~ 

içeride ve dııarıda her türlü y6kün0zil 1 11,t1ııl kamyonları sevkeder en rahat ve her çetid seY• ~ 
otobüıleri temin eder. 12 
Telefon 3314 Adrea: Birinci kordon dollP• 


