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lzmir DflNY~~tER Çin Ordusunda: -
Çalışan Al-

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

" ...... -----..ı--

Kahvelerini 
OOLAŞIYORUM ... 
Yazan: Gönül ~mre 

- 21 -

Sakın yerinden teprenme! tren 
1 halkı seni şikiyet ettiler 

Bu sefer sıra sepete geldi. 
Artık teklif yoktu ya .. 

Gelıin sepet .. O dahi sizlere 
ömiir, gitti ... 

AdaiDcajız adamakıllı ıar-
boı olmuıtn: 

- Haydi rakı ver be! 
Deyip duruyordu. 
Aramızda ıöyle bir konuş-

ma geçti: 
- Haydi rakı ver be!.. 
- Rakı kalmadı .. 
- Yani dünya yüzünde 

mi kalmadı? 
- Yok canım . Bayiler ne 

gOne duruyor .. 
Fakat, ıey ... 

Anlamadım ... 
- Canım anlamıyacak ne 

var .. 
Yani mangiz kalmadı ... 

- Mangiz de ne olayor? 
- Senin anlıyacağın para 

yok! •. 
- Şunu düpe düz~ söyle

ıe ne bemıerim... Rakı ıçıa 
para mı esirgenirmiş... Al 
ıanu ... 

Kesesini çıkartıp bana 
uzattı ... 

Tabii kaptığım gibi soluğu 
dııarıda aldım. 
Baktım keseye, zannetti· 

ğim gibi çıkmadı.. içinde 
ancak bir lira kadar bozuk 
para vardı. 

Kı1a günün karı az olur, 
diye cebe indirdim ve tekrar 
içeri girdim. 
Adamcağız: 

- Nerde kaldın be! getir 
raluyı .. 

Dedi. GGleıek cevap ver· 
elim: 

- Iatasyona gelmedik ki 
etaba ... 

- Ne iıtaıyonu be .. tren
~e rakıcı yok mu? 

- Yok ya... IAcele etme 
ıimdilik ..• 

Herif rakı içmiyordu am
ma, birdenbire tiryaki kesi· 
livermif ti. 

Neyse uzatmıyalam, bir 
iıtaıyona geldik. Bir 29 Juk 
etaba alıp, gene bir hamlede 
herife içirdim. Makıadım, 
herifi büıbiitüa sızdırmakta •. 
Çilnk8 artık çok oluyordu, 
zaten bizim de inecegımız 
7ere bir iki istasyon kal· 
mıftı. 

1 
Adamcığız 

bitirince pestile 
kenara uzattık 
boruldaya sızdı .. 

ikinci şişeyi 
döndü. Bir 

horuldaya 

içimizden derin bir "oh!,, 
çektik ... 

Bizim aşık çoktan babı 
gaflete dılmııtı. Biz de ine

ceğimiz yer yakınlaştığı için 
hazırlığa başladık ... 

Tam ineceğimiz istasyona 
geldiğimiz zaman · berıf kal· 

kıvermeain mi? Hay gidi kör 
ıeytan!. gene mi bize oyun? 

dedim ve ıdımcagızı tutup 
tekrar yatırarak: 

- Sıkın yerinden oyna
ma! tren balkı seni şikayet 

ettiler. 

Seni arıyorlaı ! . 
Dedim. Adamcağız büsbü

tün kı91ılarak. 

- Aman dedi, üıtümü 
başımı iyi örtün öyleyse ... 

Hemen oracıktaki boş hiy· 
besini başına geçirdik.. Bir 
yandan da pılı partı ne varsa 
toplayıp soluğu istasyonda 
aldık .. 

Sordum: 

- Pekiy zavallı adamca· 
ğış ne oldu? • 

ihtiyar tiyatrocu 
pişkin güldü: 

pişkin 

- Ne bileyim ne oldu .. 
Herhalde o gün akşama ka· 

dar korkusundan başını kal
dırmamıştır zavallıcık ... 

(Arkası var) 
• •• 

Afrin Ve Sai
kinde 2 İstihba
rat Dairesi 

Dünkü posta ile gelen Ha
lep gazeteleri yazıyor: 

Fransız manda idaresinin 
Hatay hududu yakınlarında
ki Af rin kaza:u ile Saikin 
nahiyesinde yeniden bir İs· 
tihbarat dairesi kuracağı ha
ber verilmektedir. 

Fr•nı.•z mında idaresinin 
Suriye hükumetine danışma· 
dan böyle bar harekete ne
den lüı.üm gördüğü bir tür 
lü aalaıılamamıştır. 

" Yeni Mersin., 
=-===== 

iz mir defterdarlığından: 
ati• DO. 

1428 Bayrakla Kanarya sokak 10 taj numaralı ~ev 
1429 Gaziler ma. Sinekli caddesinde 43 kıpu 43-1 

taj numaralı 615,50 m. m arsa 

Lira k. 
100 00 

129 05 
f 1430 Şehitler Hücum ıokak 114 m. m. 13 taj nu

marala) orsa 57 00 

r 

1431 Burnova yukan çay mahallesi 12 nu'Dara!ı 

dük kin 
1432 Karfıyaka Soiukkuyu ada çıkmazı 12 taj nu 

m• ·~ h ev 

40 00 

150 00 
g 1433 Karşıyaka Soiukkuyu ada çıkmazı Sokak 10 
d ta j numaralı ev 250 00 
f Yukarıda yazıla emvalin .. mülkiyeti l 5 gün müddetle 
Y 5·10·938 taribinden itibaren açık artırma usulile müzayede

• koaulmuıtur. lbılesi 26 10 938 tarihinde perıembe günü 
aaat 15 dedir. Taliplerin milli emlik müdürliij6ne müraca· 
atlan. (36 70) 

OLUYOR 1 man Sübaylar 
---------------------.. ~~~~~~~~~~-

Öğrencilerime öğütlerim - 8 - H. Türkekul 

Timsahlarına Genç 
Kızların Etin Ye

diren Hancı 
Nevyork civarında bir ban

da çılışan kızlardan bir ço· 
ğunun sıra ile kayboldukları 
meydana çıkmış fakat bir 
turlü nereye gittikleri anla
şılamamış. Nihayet müteas· 
sıp bir hırlstiyan olan han 
sahibinin ölümü vaziyeti ay· 
dınlatmıştır. Garip bir illete 
müptela olan adam luzl:uı 

biTer birar öldürmüş parça 
parça doğrayarak hususi su
rette. beslediği timsahlara at· 
mıştır. 

Jıponya, son zamınlarda 
1931 yılından beri Çin ordu· 
sunda hizmet gören Alman 
zabitlerinin geri alınmasını 

Almanyadan israrla istemek
te idi Almanlar buna mu -
fakat ettiklerinden, Çin or-

1Her gencin bilmesi lazımeelen 
muaşeret adabı 

•*• 
Mıs r Kralı 

Uçuş Dersleri Ahvor 
.,ı 

Mısır kralı Sa Majeste Fa-
ruk uçuş dersleri almağa baş
lamıştır. Kahire harbiye mek· 
tebinde ders görecektir. 

* • • 
Bir Hapishanede ı\1a h-
k ü m la rda n birine Aşık 

Olan Gardivan Kızı 
.J 

Amerikadrda Kentukyde 
idam talebi ile muhakemeye 
verilen azılı katillerden biri
nin sevgilisi tesadüfen muha
fazalarına memur olduğu ~ •r· 
diyanın kızı imiş. Genç kız 
babasının gaybubiyeti esna· 
sında katilleri kaçarmış. On
larda çıkar çıkmaz bir de· 
ğirmenciyi öldürmüşler, baş

ka bir adamada dağa kaldır
mışlar ve kendileride dağa 

çıkmışlardır. Şimdi akılsız 
genç kız hapishanede buda· 
lalığına ağlamaktadır. 

*** 
Bir İngiliz Amele ~ieb

usu Biı Rencber 
Gibi Çalışıyor 

İogiliz sosyaliıt mebusla
rından Danıel Hopkin zira
at amelesınin durumlarını da
ha yakından etnd etmek ga-
yesile bir çiftliğe giderek 
amele yazılmıştır. Şimdi her 
sabah saat 4,30 kalkarak bir 
rençper gibi çalışmaktadır. .................. 
Strafosfe 
Peşinde 
ilk defa olarak Belçikalı 

prtfesör Pikar ile balonla 
:,tıafosfe çıkmış ve havada 
onbeı bin metre yükselmiş
ti. Şimdi yeni yeni teşebbüs· 
ler yapıhyor ve bu defa 40 
50 bin metre yükseltileceği 

ümid olunuyor. Buna muka
bil şimdiye kadar denizlerin 
içinde iki metreye henüz 
kimseye nasip olmamıştır. --------
Kiralık Otel 
Krçecilerde 76 Sa. Mani · 

sa ve Ali.hisar oteli kiraya 
verilecektir. İsteyenler içinde 
8Jyan Dilbere müracaatları. 

1 15 

dusunda bulunan 28 Alman 
mütahassısı şereflerine veri
len mükellef bir ziyafetten 
sonra Hongonga mütevecci

hen hareket etmişlerdir. Bu 
mütahassıslar arasrnda meş · 
bur terbiyeci General Fon 
Falkanhausen, Çin bava or-

dusunu modern bir ha!e ko · 
yan General Streccuis ve ge
ne tınınmış tabiye hocala· 
rından Arnıde vardı. 

Bir rüyanın f e
ci neticesi 
Amıterdam sahillerinde 

bir kaç hafta evvel elJe, i 
ve ayakları bağlı bir adamın 
cesedini denizden çıkarmıı· 

lar. Cesedin üzerinde hüviye
tini ispat edt cek bir! kağıt 
f:Okmuş, katiılerini de bula · 
mımışlar, fakat üztrinde 
şöyle bir kağıd varmış: 

"Bir ay içinde bununla 
dört defadır ki ayni feci rü· 
yayı goruyorum. Yüzleri 

maakeli iki adamj beni ya· 
kalayıp kıskıvrak bağladık· 
tan sonra denize atıyorlar 

ve öldürüyorlar. Bu rüya, 
benim için hir fikri sabit 
oldu. 

Çıldıracağım ... Adamcağız 
çıldırmamış amma, bianetice 
hayatın.Jan olmuş. --

Pli tin 
Neden Altinı ı Panucu
nu Dama Attıramadı? 

PJitin denilen madde, al· 
tından üç dört misli daha 
kıymetli olduğu halde altını 
işgal ettiği mevkiden iskat 
edememiştir. Bunün sebebi 
mübadele v11ıtalığıada bir 

esas teıkil edecek kadar 
dünyada plitin mevcut olma· 
masıdır. Demek ki bir ıeyin 
nedreti her zsman mutlak 
surette krymetinini tettıin ede 
mi yor. 

---:51!!::~--
Ege Kitap Evi 

Hisarönü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

miş ve satııa bışlanmıştır. 

Her aradığınız okul kitapla
rını bulacaksınız. 

12 - 15 

Kiralık 
Han Ve Otel 

Eski Mahkeme önünde 
Ömer ağa hanı ve oteli ica· 
ra verilecektir. içindeki kah-
veciye ınü : acaat. 1-5 

Vilayet Daimi Encümeninden 
Nafia atelyesinde mevcut ve müfredatı dairesinde mahfuz 

listede yazılı 433 lira 50 kuruş muhammen bedelli hurda 
e11a ile bir kamyon enkazı ve bir tenezzüh otoau 2490 sa· 
yılı konunun hükümlerine tevfıkan 15 gün müddetle açak 
artırmaya konulduğundan isteklilerin teminat akçalarile 18 
birinci teırin 938 Pazartesi günü saat 11 de Nafia at el ye· ı 
toplanacak komiıyona baı wurpaılara. (3668) 

Tanışmak: Bir bildik diğe· 
rine nasıl tanatılır? Önce 
bundan söz açalım. 

Hükumet reisleri dışa•ıda 
kalmak umumi kaide her 
vakit erkekler kadınlara tak· 
dim edilir, ilk önce erkeğin 
adı söylenir. Tanışmak bir 
kaç suretle olur. 

1 - lıin aldıktan sonra 
bir don tarafından kadının 

kabül gününde; 
2 - Kadının kocası tara· 

fından doğrudan doğruya 

ev:ne davet edilmek suretiJe; 
3 - Kocasının bulunma-

dığı diğer bir ailenin kabu
lünde; 

4 - Kocasının hazır bu· 
lunduğu bir ziyafet, müsa· 
mere ve baloda; 

5 - içtim .i bir vesile ile. 
Belli bir güııde kabul eden 

bayanların resmi mevkilai 
olduğundan nezaket icabı 
kendiJerine arzı hürmet ede
cek olanlar müşterek bir 
dostu o telefonla veya şifa· 
ben izin aldıktan sonra o 
zat ile beraber bayanın ka
bul gününde evine giderler, 
beraber götürülen zat salona 
girer girmez takdim olunur. 
Taktim eden zat önce ev 
sahibine hürmetlerini bildi-

rir bildirmez b~men : 
- Müaaaae verilirse ar

kadaşım falanı takdim ede· 
rim eder. 

Önceden haberi olan ba· 
yan da sizi evimde görmek· 
le pek bahtiyarım \' b.. ş 

rifinizden çok mer u 

gibi birkaç kelim ov er 

Ev sahibi takdimden sonra 
yeni tanıdığı zata elini uz.at· 
ması icap eder. Bu hareker 
karşısında uzatılan eli öpmek 
nezakete uyğun olur. Bazı· 
lar1 bundan sarfınazar eder 
yalnız. eğilmekle iktifa eder 
ve uzatılan eli hürmetle 11• 

kar. 
Takdim ııraıında bayanın 

kocası yanında ise kadından 
sonra hemen kocaya takdi~ 
etmek lizımdır. Hane sahi· 
bi kadın başka Hrile konu· 
şuyorsa hemen yanına gidi
lir ve takdim merasimi yapı· 
hr. Yalnız hane sahibi ~vde 
yoksa çıkarken kenarı kıv· 
rılmış kart bırakmak her 
halde lizımdır. Evine davet 
edilen zat koca tarafından 
karısına takdim edilmelidir. 
Buna karıılık kadın da re· 
lenin ziyaretinden memaaa 
olduğunu söylemelidir. 

( Arkası var) 
~~~----~~~--~~ı::::::! ~~~------------~-

Dünya Yüzün- ı Garip bir 
de Her Gün tesadüf 
Yaz Vardır 

Senenin her bir ayında 
dünyanın bir noktası buğday 
hHadı ypar. Kinunsanide 

Avusturalya ile Yeni Zelanda 
ve Arjantinde, Şubatta Hin
distanda, Martta Mısırda, 

Niı11nda Meksikada, Mayısta 
Çinde, Haziranda ltalya, 
ispanya, Kaliforniya, Tem
muzda g•rbi Kanada, Fran· 
sa, Amerika, Macaristan, 

Türkiye ve orta Rusyada, 
Ağustosta Almanya, B,lçika, 

Skandinavya memleketleri, 
merkezi Rusya ve şimali 

Kanada da, ~Teırinievvelde 

şimali Rusyada, Teşrioisa _ide 
cenubi Afrikada buğday 
mahsulü idrak edilir. ........ _ ........ 
Hayatın Sırrı 

Bugünkü fen ebedi haya· 
tın sırrını nihayet yirmi se · 
neye kadar öğıeneceği iddi · 

asındadır. Çünkü ancak on 
beş seneye kadar Nöhinon 

mikıoskobunu yıpmak yap
m-ak mümkün olacaktır. Bu 
mikroskop, her hıngi bir 
d ımi (300) bin defa büyü i
tecektir. 

Yıldızların 
Verdiği Işık 

Semada bulunan yıldızla· 

rıo en büyüklerinin ışığını biz 
bi: ki!ornetre mesafeye ko · 
nulmuş bir mum ışığı gibi 
görürüz. Dlierleri iıe onbeş 

1937 yılının teırinisaniai
nin üçüocü günü F elemen· 
gin Stavenhag şehrinde Brii· 

ning adlı bir miicevberci ka· 
dının dükkiuı soyulmat ve 

kendisi de hırsızlar tarafın· 
dan öldürülmüttür. Ayni pn 

ve sRatte, bu kadının koca
sı da seyahat yaparken tre:a-

de öldürülmüıtür. Bu rarip 
tesadüfe hayret etmemek 
mümkün olmamııhr. - .......... _,..,__ 

Dünyanın En 
Eski Saatı 

Dnnyanın en eıki Hali ve 
hali işlemekte olan saab Di· 
jonda Notrdam kilisesinin üs· 
tünde bulunmaktadır. Bu ıa • 
at on dördüncü Harda ya· 
pılmııtır. Saat o zamandan· 
beri işlemektedir. .. .... 
Nevyo~kun 
Demiryolları 

Nevyorkta, bulunan bazı 
demiryolları, tüneller gibi 
yer altından gidecekleri yer· 
de, uzun köprüler, ve demir 
ayaklarla tutturulmuı kavis· 
lerden geçerler. 

Bu köprüleı in yu 
evlerin birinci kat petıç 
lerinia hizasındadır. O surd· 
le ki bu ballar asma köp:ü· 
leri aaamrlar. 

yirmi kilometre mesafey• koa 
muı mum ıııklanaı •ndmr
lar .. 
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Amerikada babalığa namzad 't**~* ·'='*~******:**********~,.~/ 

i Elhamra Telefon· ! 1 2573 ~ olanlar cocuk bak-
' 

icin bir '~ idaresince Milli Kütüpane Sineması ?t. 
tC BUGÜN berbiri başla başına harika olan Fransızca w 

ma acılmıştır 
' 

, 
mektebi t( sözlü iki fJim birden takdim ediyoruz: ,.. 

= 1 -- Süt Kardeşler I;. 
~~~~~~~~~~~••O•+~~~~~~~~~~~ 

! Baş rö 'lerd.e : Henri Garat - Meg Lemanıer ve = 
tC Lucien Barroux .. 

Nevyork Analık maktebi müdiresi,- babaların yeni doean 
kadar, hatta 

söylüyor 

= 2 -- Kadın Oyunları ı: 
çocuklara bakmak hususunda analar 

daha ziyade mahir olduklarını 
tc Loretta Y ou ., g - V arner Baxter ve Virgina Bruce : 
~ Pıoğrama ilave olarak bü~ük Türk. Amiralı B~rboros )t 
~ adına lstanbulda yapılan ihtıfal tekmıl tt:ferruahle. )+ = Seanslar : 3--7 Kadın Oyunları. 5-9 Süt Kardeşler. = 
f( Fiatlar: 25-30--40-50 Cumartesi talebe l de 15 &. )t 
~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~· 

Aqıerikalı babalar, çocuk
!•rının bakımı ve büyüme.si 
ale pek ziyade alakadar ot
lbıktadırJar, Geçenlerde Nev 
Yorkta bir kadın cemiyetinin 
Yebi doğan çocukların bakı· 
lbı bakkıda :tertip ettiği bir 
trıusabakada birinci müka · 
fıtı bir erkek aldı. 
Babalığa namzed olanlar, 

Uıun ıeneJer uğraştıktan son 
ta Anhattan'da ki Analak 
bıektebinde erkeklare mab· 
IQs bir ıınıf açbrmağa mu
~aff ak oldular. Bu sınıf açı· 
lu açılmaz, ilk günü 50 er
kek talip çıkb ve bunlar 
büyük bir alika ile dersleri 
takip ettiler. 
Babahğa namzed olanlar 

ırasında ·bu sınıfa kaydedil
IDek iıtiyenlerin adedi o ka
~r çoktur ki, idare, sınıfın 
teniini dftıünmektedir. Sı
nıfta her perıembe günleri 
•kıam baba aamzedleri bir 
doktorun nezareti altında 
toplaamaktadırlu. 

Deuler her biri bir buçuk 
•ıat devam eden üç kurdan 
ibarettir. 

Doktorun verdiği dersler
de müstakbel bobalara, ço
,cak doğmadan evvel karıla
rına karıı gösterecekleri iti-.. 
na öğretilmektedir. Koc,Jara: 
"Karın erken yatacak, ra
hatı bozulmıyacak, her gece 
biç o'mazsa sekiz saat uyu
yacak, her gün bir müddet 
temiz hava teneffüs edecek, 
heyecan ve detten' uzak bu
lundurulacaktır . ., Denilmek
tedir.t 

Bu dersler bittikten son-
'' babalara yeni dogan ço
cuklara nasıl bakılacağı öğ · 
retilmektedir. Babahğa nam
zet olanlar bunun içio Ncv
yorkun analık mekteplerin
deki yeni doğan çocuklara 
mahsus nümune bakım evle· 
rinde ltopJanmıktadrrlar. Bu 
bakım evlerine evvelce ya
lanız kadınlar devam eder· 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

IKopon INo 57~ 

.-

lerdi. Fakat artık zamanlar 
değiıti. !Bu " Bebek Jabura · 
tuvarını ., idare eden aksaç· 
h başbemşiresinin ifadesine 
bakılacak olursa erkek ve 
kadın müdavimlerinin adet 
leri hemen hemen müsavi· 
dir. Başhemşire diyor ki: -

" Kadının da çalıştığı ve 
ekseriya aileyi geçindir · 
mek için kaüancıoi katmağa 
mecbur olduğu bu devirde 
erkekte kadınla müştereken 
ev işi görmeğe mesbur oldu· 
ğu için, erkeğin çocuk ba
kımını bilmesi kadar tabii 
birşey olamaz. Baba da ana 
kadar bebr k bık:mından 
anlarsa o zaman babanın ev
lad sabi -,i olmak hususunda· 
ki ıevki de o nisbette artar. 
Bebek yavaş yavaş anlar ki 
evde kendisine yalnız annesi 
değil ayni zamanda babası 
da bakmaktadır. Böyle oldu· 
ğu takdirde ana pazar ve 
tatil günlerinde istirahat eder 
kocasıda çocuğa baka .. Bu 
vaziyet, karı ile koca arasın
daki münasebatı bir kat ha
da kuv1etlendirir. 

Mevyork analık mektebi
nin müdüreside baba'arında 
yeni doğan çocuklara bak
mak hususunda analar ka • 
dar hatta daha ziyade ma
hir o!duklarını söylemekte· 
dir. Babaların agraflan bez
lere geçirmek ve kuadakla
rı bağlamak ,hususunda gös
terdikleri elçabukluğun• bay 
ret etmemek kabil değildır, 
diyor ve ilave ediyo : 

"Yeni doğan çocukların 
banyosunu yaparken erkek
ler hayrete değer bir ustalık 
gösteriyorlar. Babasus onla
rın şimdiye kadar yeni doğ
muş bir bebeği ellerine al· 
madıkları düşünülürse!. Şim
diye kadar babaların .... yeni 
doğan çocukların bakımında 
becerik~iı oldukları zanno · 

di1irdi. Onlar bu iddianın : 
hiç te doğru olmadığını ispat 

ettiler. 
Babalardan bazıları o ka-

dar ileriye gittiler ki, mües
sesemizde bebeklerin ba
kımı için kurulmuş olan 

Usullerinin makul ve mu· 
vafık olup olmadığını bile 
tedkike kalkıştılar. Bu ted
kikat esnasında bir baba ye- 1 

ni bir usul keşfetti. Şimdi 
bunun patentesini almakla 
meşguldur. 

Bebek bakımı tiçin gerekl 
analara gerekse babalara 
mutlaka riayet etmeleri la
zım olan bir kaide öğrttil · 
mektedir ki oda umanın 1 
plan dahilinde taksimidir. 
Bu taksimin gerek ana, ba
ba ve gerek bebek içın çok 
faydalı oleuğu anlatılmakta
dır. Buna ~mukabil bebeğin 
gece eokığa çıkarılması u
yurken sallanması ve saire 
gibi vakit ziyaını mucip o· 
lan hallerden çekinilmesi tav-

bezlerinin değiştirilmesi lazım 
geldiğini anlamak kolaydır. 
Bir de analara veababalara, 
komşular ve yabud büyük 
anne ne derse desin. bebe-
ğin ciğerlerini alıştırmak için 
her gün bir müddet ağlamaSJ 
lazım geldiği söylenmektedir. 

Bebek iç sıkıntısından, 

şımarıklıktan veya açlıktan 
dolayı ağlıyorsa, hiçbir kimse 
onu su~turmağa çahşmama

hdır. denilmektedir. 
Hususile bebek. zamanın

da muayyen mikdar sütünü 
içmek istemiyerek ağlamaga 
başlarsa!.. işte babalığa ve 
analığa namzed olanlara bun
lar ve bebeğin yatağae1a, el· 
biselerine ve gıdasına dair 
malumat öğretilmektedir. 

Nevyorkun Analık mek· 
tebi müdiresi diyor ki: "İşi · 
miz o kadar çok ki başım1zı 
kaşımağa vaktimiz yok. Fa· 
kat bizi en ziyade meşgul 
edenler babalığa namzed 
olanlardır . ., 

•• 
siye olunmaktadır. F• • •• 

oir de çocuk uyanık kal- ırengı muca-
dıkca hiç bir an onun yalnız d 1 • f 1. • 
bırakılmamasının da ~doğru e esı aa ıyetı 
olmadığı, batta muzir oldu Sağlık ve sosyal yardım 
ğu söylenmektedir. bakanlığt firengi mücadele· 

Bundan sonra ana, babaya, sine çok ehemmiyet ver · 
bebeğin bağırma tarzına dik· mektedir. 
kat etmeleri tavsiye olun- Bakanlık bu cümleden ol-
maktadır. Çünkü her çocu- mak üze Uşak ve Karsta fi · 
ğun muhtelif bağırma tarz- rengi taraması yapmakta ve 
ları vardır. Bu bağırmalar- Alucre ile Giresunda da mev 

Ürolog Operatör 
1 Dr. Fahri Işık 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını .yapar. 

2 nci Beyler Nllmanıade No S 

Ten1iz dövülmüş, iti
na ile hazırlann11ş her 
cins baharat 3 ve 1 O 
kuruşluk anbalajlarda 

lı.mir Memleket Hastanesi 
Rontken Mijte •ı ,. ·ı ' 

RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

fl:· .. LEFON: 2542 
·=-=.ı:=~ 

Dr. Demir Ali 
KAMÇ IQ\jLU 

;ıh r enasuf ha~tahkf;. 

rı dektnk u::da vısı 
lzmir - Smncı beyıeı So. 

No. : SS T eleton : 347'J 

-~------· 
Peşin ve 

Taksit ile 
En şık, ve en ucuz elbise

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabasııı ........................... -EB!!l--lll!!lZm--
i o oı ıo:n i o 
i Salih Sonad i ~ g ~ 
ı Cild, Saç ve ıübrevi basta- ı ~ C» 
: lıklar mütehassısı : ;o ~ =-' ~ 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : N :C •• 2i 1~ 
: Her gün öğleden sonra : j ; e ~ 
: T elefo:ı: 3315 : .. ~ ............ .............. :s::. l ll z Dl .,, 3: 

A~çıbaşı Marka 9 ~ m ~ 
~ ~ı::ıı ... 2.. 

Mk 1 ~cr-D'~ a arna ar ~- ~~ 
~~ ~ ~ 

"Tj = Ul : 
:;:::- ~ 51> .. 
,, • ::! 
~== ı:s 
~ 'hı:xı-

3: ~. ~ 
~ c B" 
.... o(ll •8 >., '< 
~ e ; ~ 
~er ., _, •, ., 
L: ;ı 

S. Ferid 
dan bebeıin içinin sıkıldığını zii firengi mücadelesin baş · Selinik~sergisinden birincilik EIC Z A C I B A Ş 1 

Kuvvet Şurubu karnının acıktığını ve yahut lamış bulunmaktadır. madalyasını kazanmıştır ... 

·~*~~~:Jt:A:~~ı:A::a:~*~~:a::a::A:.,..:lt:lt:A:lt:k~ EE'.SB--·z=m~ --
~ Kültür Park Sineması ~ 
tC Kibar balkın sineması olacıkbr. )t 
~ Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ Tevfik Lütem 
+c Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. J+ 
t( istirahat için aranılan t~kmil evsafı haiz olacaktır. )t 
t( Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t Kulak, Burun, Boğaz 
tC Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. M Mütehassısı muayenehane 2ci 

~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden haurlanınız. ~ _ Beyle .. Numan zade 
I +c Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t sokak- N0-5 - --
1! ~~:w;:W:~:W:~~ı=-::w::w;~'.f'.~=\C~:Y::Y:~:v;~:V: a • Her gün öğleden sonra 

. -~ 
DOKTOR 

MERKEZ HASTANESİ 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 



~=ti #1: Ull!EI 
l•l!!J · liliJ@rnl 

Adliyede Bir 

( ll•lkaa lul ) 

ı 

12 Birinci Teırin 

Birkaç Hatıra 

İzmir idadisi Ve Lisesi 
---------0000---------
2- Yazan: Sırrı Sanlı 

Konferans 
hmire geleceğini geçen 

•ayımızda yazdığımız Ankara 
Hukuk Fakültesi dekanı pro· 

1fesör B. Baba Kantar dün 
akşam AdHye dairesibde 
ıBaro salonunda (Ceza Hukq
oku prensiplerinde değişiklik
ler) mevıyu etrafmda ki 
-önemli konferansını vumiş
tir. Konferansta bütün Adli· 
yeciferimiz, Avukatlarımız ve 
birçok halk bulunmuştu. 

karadenizde tipi ve lırtına 
Arkadaş, göksünden çıkardığı iyice buruşmuş 

bir gazeteyi bana uzatarak dedi ki ... 
Kulağıma fısıldanan bu ya- : bozmadan büyük bir ıoğuk 

vaş seste saklamıya çalışılan kanlıhkla bana şu izahatı 

Gayri 
Mübadiller1 
Gayri mübadillerden dos

ya yaptmpta şimdiye kadar 
resmi vesikalarını vermemiş 
olanlar için verilen mühlet 
bu ayın oo beşinde bitecek
tir. Bış vurmayanların he
men Milli Emlik idaresine 
müracaatlar1 kendi menfaat
lar1 iktizasındandar. 

Bay 
• 
Ihsan 

Ziraat müdürlerinden ve 
eski saylavlasdan olup Ame· 
rikana bulunan 'Bay İhsan 
Ziraat Vekaleti müşavirliği
ne atanmışbr. ........ _ ....... . 

Bay Mecid 
lzmir Mdkez bınkası di· 

rektörü bay Mecid, dün ls
taabuldan şehrimize gelmiş 
ve vazifesine başlamıştır. 

Bir toplantı · 
61 nci yılını yaş!yan ve bu 

güne kadar en zorlu günler
de muhtaç vatandaşların 
imdadına koşan Kızıl ay haf
tHının mükemmel bir şekilde 
geçmesi için baz1rhklar baş
Jamııtır. Bugün saat onbeş
le otuzda VaJimiz• Fazh Gü· 
leç'in baıkanlığı altında parti 
adında bir toplantı yapda-
cakt•r. 

~·---•• 
Uzüm Ve 
incir Fiyatları 

Orta Avrupadı sulhun ia
desi münasebetile üzüm ve 
incir g11bşları çok hararetli 
devam · etmektedir. Ibracat 
geçen yıllara nazaran bu ay 
içinde ve bu son haftada 
çok satış yapılmıştır. Bu su
retle fiyatlarda yükselmek
tedir. Kilo başına bir buçuk 
kuruı fark görülmüştür. 

Siparişler şimdiki sıcaklı· 
ğını muhafaza ederse birin· 
ci kinun sonlarına kadar 
üzüm ve iocir kalmıyacak
br. Fiyatların daha yüksel· 
.mesi ümidleri kuvvetlenmek· 
:tedir. 

ilan 
lzıı:: ir Tramvay ve Elek ti· 

rik şirketinden : 
Şebeke ameliyat. dolayı

ıiyle bu ayın 13 üncü per· 
ıembe günü saat 12 den 13 e 
!lada.. v ve xn li cı mınta
llalarda ( Meurhk başı Eski 
Bitpazar! ve civarı ) cerya-
11 kesileceği sayın halkımızcs 
:>ilinmek üzere ilan olunur. 

Şark Anadoluda görülmemiş kış başladı 
lstanbul 11 (Hususi) - Karadenizde tipi başlamışhr. (Aksu) ve diğer bazı vapurlar, 

muhtelif limanlara iltica etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
lstanbul 12 (Hususi) - Karadenizde tipi ile karışık fırtına devam etmektedir. Dünden· 

beri Karadenizden hiç bir vapur gelmemiştir. 
lstanbul 12 (Hususi)-Kars, Erzurum, Erzincan, Trabzon, lııebo1u ve Orduya kar yağmış 

ve soğuklar bütün şiddetile başlamışhr. 

AnslZln bastıran kışın sonuadan korkulmaktad1r. 
Birçok vahşi hayvanlar köy ağıllınna biicum etmiştir. 

Çek - Macar müzakereleri çıkmaza saptı 
Paris 11 (Radyo) - Slovaklarla Macarlar arasında başlayan münkereler, çıkmazı sap-

mıştır. 

Bunun sebebi; Macarların, kendilerine verılmesi mukarrer yerlerden başka, ( Kosisek ) 
mıntakasını ve Slovakyanın cenubunda bulunan zengin ovayı istemelerı ve bu hususta ısrar 
etmeleridir. 

Macarların, (Kosisek) mıntakasındaki demir ve kömür madenlerini ele geçirmeğe karar 
verdikleri söyleniyor. 

Slovak delegasyonu, Bratislavda bulunmakta olan askeri eksperlerle konuşmak üzere 
müzakereleri· muvakkaten terkeylemiştir. 

Franko " Harb, Mağlôbların Şartsız 'feslim 
Bitecektir " diyor Olmalarile 

Paris 12 (Radyo) - lsp:ınya işi tekrar alevlenmiştir. ispanyadan ltalyaya geriye gelecek 
olan on bin gönülJü hep işe yaramaz malul takımından olduğu anlaşılmıştır. 

Paris 12 (Radyo) - Franko dün beyaoatmda: Tevu!üt•· lüzüın yoktur .. harp mağlupla
r1n şartsız teslim olmalarile bitecektir. 

Demektedir. 

Londrada tayyare lacıası 
Londra 11 (Radyo) - Bugüu iki bombardıman tayyaresi; uçuş esnasında çarpışmış ve 

düşerek parçalanmışlard1r. 
Üç zabit kömür olmuştur. 

Tramvaya asılan bir çocuk parçalandı 
lstanbul 12 (Hususi) - Krabd adıoda bir çocuk tramvayın arkasına asılarak gitmek 

istemişse de bir kaza neticesinde teke1lekler arasına düşuek puçalanmış ve çok feci bir 
şekilde can vermiştir. 

İtalyan gönüllüleri döndü 
Roma 12 (Radyo) - ispanyada bulunan Italyan göoüllülerioi geriye getirm~k üzere dün 

dört vapur Kıdlikse gitmiştir. 
Gelecek olan on bin ltalyan askeri ayın yirmisinde Napolide bulunac ı ktır. GöoülJüler 

parlak bir surette karşdanacaktır. 
Şimdiye kadar ispanya harbinde 4 bin Italyan genci ölü, sekiz bin malul, ve yedi bin 

kiti de yaralanmıştır. 

Yu~oslavya parlamentosu feshedildi 
Belgrad 11 (A.A) - Naip tarafından neşredilen bir kerarnamede mebusaa meclisi fesh 

ve 11 ilk kanun intihabat tarihi olarak tesbit edilmektedir. 
Bu kararname ile ayan meclisinin de içtima devresi nihayet bnlmaktad1r. Yeni mebusan 

meclisi ile ayan meclisi 16 son kanunda fevkalade içtimaa davet edilecektir. 

Filistine İngilizler Kuvvet Gönderiyor 
La Valet "Maltı,, 11 (A.A) -· Royal İrisich Fusuliers ve Green Hovards a1aylarına 

mensup iki tcsbur üç toJpito refakatinde Filistine gitmek üzere müstacelen Neurealia ha· 
reket etmiştir. 

.................... 0 ................ , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Dünyanın bir tarafı bütün hızıle ilerler , a)·a ve yıldızlara tırmanmağı düşünür, her 
türlü saadet ve refahtan hissedar olurken, öte taraf1nda bulunan bu insanlar binlerce yıl
dızı bala Adem ve Havva tarzında yaşamaktan kendilerini kurtaramamışlardır. Bu hale ba
kıpta medeniyetin en yüce mertebesinde iken Amerikada ve Fransada gene bir co < insan · 
ların çıplaklar kulübu kurmalar1Da Adem ve Havvayı taklide ve bu suretle yeltenmelerine 
ey okyyucum sende : 

Muamele Vergi: 
Ankara 11 (Husu~i) Mua· 

mele vergisind-:n muaf tutu
lanların listesi bu g üıı oeş 
redifmiştir. 

T esbit edilen müesseseler 
onyedi temmuz bin dokuz 
otuz sekizden itibaren ame
le vergisinden muaf tutu
lacaktır. 

iSTER GULISTER AGLA 
Belediye Seçim Neticeleri 

Be!e..fiye s ecimi hakkında 

v;layetten Parti Başkanlığı-

na ve Parti genel sekreter

liğine bir rapor gönderilmiş 

ve parti namzetlerinin her 

yerde ittifakla kazandıklar11 

bildirilmiştir. Vilayetin her ı 

tarafında ve belediyesi bu · 

lunan yerlerdeki seçime gö · 

re 5 77 89 zu kadın ve 7 4083 

erkek olmak üzere 131,872 
vatundaştır. Nefsi lzmir de 

176 sı kadın 298(l0 zü er · 

kek tir. 

bir heyecanın hafif bir ihti- verdi : 
razını hissetmiştim. Beni - Maksadım seninle alay 
büsbütün bir merak sarmıştı. değil, fagat mubassırlara karşı 
Acaba bana sınıftan çıkar bir oyundur: Bizim buraya 
çıkmaz söyliyec~ği mühim vakitsiz girdiğimizi görürler-
şey ne olabilirdı? Bu arka- se onlara: 
daşı tanıyalı henüz üç ay - Rüzgar vazifelerimizi 
kadar bir müddet olmuştu. buraya sürükledi biz de al-
Ben gittikçe artan merak ve almağa geldik, diyebilmek 

tecessüsüaıden sınıf içinde hiç için böyle bir oyun tertip 
olmazsa bana birkaç kelime· etmek laztmgeldi. 
lik bir ş eyler söylemesini ri· -Bu saatta yemekhaneye 
ca eder bir tavır aldıkça o girmek yasak olduğuna göre 
işaret parmağıoı dudaklarına mubassırlara söylenecek söz-
götürerek susmamı ihtar leri iyi hazırlamışsın, fakat 
edıyordu. beni buraya neden sürükle-

Nihayet, bana birkaç saat din. Bu u daha söyltmiyecek 
sürdüğü zannettiren bir in- misin ? 
tizardan sonra trampetin ku· - Sana söylenecek s6ı· 
lakla11 inciten şiddetli gü . den evvel verilecek birşey 
rültüsü rubu okşıyan bir nağ· vardır. 
me gibi imdada yetişerek - Ne gibi birşey ? 
beni bayağı hummalı bir Arkadaş, göğsünden çıkar· 
sabırsızlık ve merak nobe- dığı iyice buruşmuş bir ga-
tinden kurtarmışb. zeteyi bana uzatarak dedi ki: 

Sınıftan çıkar çıkmaz he- -Arkası var· 
men onun yanına yaklaşarak _ ..,._ 

sıra halinde )'ürürken sor· Kültürde Yeni 
dum: 

- Allah aşkına söyliyece
ğini çabuk söyle, beni me
raktan çıldırtacaksın. 

- Biraz daha sabret. 
Daha nevakite kadar 

sabredeceğim ? 
- Eğer söyliy ıceğim söz, 

burada bukadar kalab• lığın 
içinde söylenebilseydi, sana 
onu sınıfta da söylerdim. 

- Peki nerede söyliye-
ceksin ? 

- Şimdi sözleri, suaJlari 
bir tarafa bırak, teoeffüsba
neye çıkar çıkmaz arkamdan 
gel.. ben nereye gidersem 
sen beni bir gölğe gibi takip 

, edeceksin. 

Bir roman şahıslarının es· 
rareogiz bir muhavercsini 
andıran bu konuşmadan son· 
ra merak ve tecessüsüm 
biraz da telaş ve endişaye 
tabav ü! etmişti. 

Arkadaşımın ağzından bir 
söz koparmanın imkünsız ol
duğunu anladığım için onu, 
kendi söylediği veçhile, göl· 
ge gibi kovalamaktan başka 
yapılacak bir şey, bulama· 
mışt&m. 

O parmakla11nın ucuna ba
sarek çıbuk ve sessiz adım
larla lımir idadisinin arka 
tarafındaki kapalı teneffüsha-

nede durmıyarak mektebin ön 
tarafındaki bahçeli teneffüs 
mahalline giden yandaki dar 
açık koridoru o yolunu tut - ~ 
muştu. 

Bu dar yolun ortasına ras · 
byan yemekhanenin yan ka
pısının önüne gelince cebin
den çıkardığı bir kaç kağı· 
dı oraya fırlattı ve oda ar
kasından yemekhaneye gir· 
di. Tabii mutabık kaldığı

mız gibi bende onu takip et· 
tim ve bu defa asabiyetle 
rnrdum: 

- Yahu maksad1n, alay
ını, oyunmu, nedir söyle, bu 
kağıtları neden buraya at· 
tın? Arkadaşım hiç istifini 

Tayinler 
lzmir K z Eostitü .. ü 

öğretmenliğine B 
Eren, bu okul öğretm u

den B. Vehbi Eviuç A aoa 

orta tecim okulu Türkçe 
öğretm t> nliğine, Konya Lisesi 
tarih ve ceğrafya öğretmeni 
Bn. Nezahat lıaıir kız lisesi 
öğretmenliğine, 1 mir kız 
lısesi öğretmenlerinden Bn. 
Bedia Öncel Anka. a birinci 
orta okul tarih ve coğrafya 
öğretmenliğine, lımir kültür 
direktörlüğü ilk öğretim mü· 
f eltişlerinden Bo. Feri ha 
Balkış Ankara l •metpaıa 
Enstitüsü Pidağoji Pisiğoloji 
ve tedrisi usulü öğretmenli· 

ğine ' atanmışlardır. 

Piyan20 
-Baştarda birincide-

26281 34748 6798 1935 
30263 37l79 2836 34519 
21273 31157 21157 11978 
13182 5118 34073 29734 

~ 602 28868 2881 9858 
38214 10757 3820 39263 
12231 7458 12880 4853 
36848 22347 30463 23431 
7 O Lira Kazananlar 

22072 32735 36440 30185 
15820 14632 39990 13343 
28324 234~6 23434 14813 
33962 17332 14291 21500 
29043 31324 10046 2986 
3629 

.-: ... -
Emel Kişesi 

Emelinize nail olmak ister· 
seniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesindca 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 651 
Necmi Alıl 


