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Halk fırkası halkımız için ••• 
Cumartesi günü akşamı konuşma ve çalışmalannı bitiren 

villyetimiz parti kongresinin toplanblan esnasında başan
lan &nemli itler' e hep halkımızın ihtiyaçlannı tatmin etmek, 
dertlerine aliç bulmak, kalkınmasına, rahat ve refaha ka-
VUfmasına yardımda bulunırak ır aksadiyle söylenen sözleri, 
verilen kararlan öğrendikten sonra her vatandaş Cumhuri
yet Halk Partisinin Cumhuriyet devrinde haJkın nasıl yaşa-
ması lbım geleceğini takdir eden bir şuur, ülkü ve hızla 
mesaisini çoğaltmağa and içtiğine kanaat getirecektir. 

Kongre murahhslannın tatlı olsun, acı olsun göz önünde 
bulunan hakikatlan söylerler ve ortaya atılan dilek ve şika
yetleri teşrih ederlerken zerre kadar samimiytten ayrılma
maları bu kongre ve ona iştirik edenler için ulusal bir 
feref sayılmalıdır. 

Hele rençberimizi, ttıtün müstahsillerini derin elem ve 
cl6filncelere d6fiiren tiltün piyasasının kepazeliği hakkında 
alylenen a&zle rde g6atermiştir kı Halk partisi halkın yara
ruına merhem olmağı yapbğı ve yapacağı işlenn en mü
him ve ıereflisi saymaktadır. 

Esasen Milli Şefimizin köylülerle, fakir halkla yaptığı 

- 'S&"Zi!!' 

Kradller Verllecek 

f stanbul (Hususi} - il<ti
sad Vekilimizin halk sandı
ğının açılması münasebetile 
söylediği nutuk kredi bul
makta zorluklara uğrıyan 
küçük tacirlerle esnafı pek 
çok sevindirmiştir. 

son temaslardan çıkanlan mana ve alınan ilhamdan sonra 
bWbir partilinin başka tiirlft düşünmesi ve çalışması müm
kln dejildir. Kongrenin işlerini bitirdikten sonra Ankara 
Palasta ~erilen ziyafette halkın temiz, çalışkan ve doğmada 
demokrat evlidı valimiz Fazlı Gilleç'in, halkın efendiliği, 
halkan hakimiyeti, halkın hizmetlerine koşmak mecburiyeti, 
halkın ilzlıitil ve sıkınbdan kurtanlması lüzumu hakkında 

.... ............................................... . 
BULGAR BAŞVEKiLi 

Y•Pbt.:~iml Ye candan hitabeyi dinlerken ruhumuzun 
anlab bir zevk ve İnfİrah duyduğunu ve yirmi beş 
ffDelik ıazetedllk Jıiyanmızda anıatmaga çaııştıgımız naı
kia iradesinin en ,nzel ve samimi bir destanını işitmek 
saadetine kaVUflujiımuzu hissettik. 

SIRRI SANLI ...... ___ _ 

ANKARAYA GELiYOR 

Sofya, 19 (Radyo) - Bv
vekıı 1'.ose lvanof bu ayın 
nihayetine doğru veyahut 
yılbaşında Ankarayı ziyaret 
edecektir . 

Amerikanın hava kuvvetleri ve Berıin 
Roma matbuabl ~ı 

Paris, (Radyo) - Amerikanın geleceklseneye kadar 12 bin tayyare yapmağa karar ve
rifi gerek ltalyada ve gerek Almanyada bir çok dedikodular uyandırmıştır. 

Bertin ve Roma matbuatında, bu müthiş hazırlanmanın neye ve kime karşı olacağı hak
kmda g8rilten ueşriyat, Vaşingtonuda iyi karşılanmamıştır. 

· ---..~---~~~--~~~-----------~~--~~~ 
lsTER GUL iSTER AGLA 

~ -
Yüz Yaşındaki Kadının Dileği! 

Yüz yq1na baamıt bir kadına sormutlar : 
- Hayatta diba ne görmak, nıye malik olmik istersin. ? 
Omuzlannda bir uır taşıyan kadın hemen cevap vermaş : 
- Bir piyangodan en azı ylz bin lira kazanmak isterdim. 
- Bu para ile ne yapacaksınız? . . . 
- Hepsini doktorlara sarfederek beni 25 yaşında yapmalannı ıstıyecektım. 
- Tekrar 25 yqına d&nilnce ne yapacaksınız? 
- Beiendiğim, aeveceiim bir genç ile çılğınca yaşardım. 
- Sizin elinize geçecek bu yüz bin lirayı doktorlara yidirip bir genç elde etmeğe ça-

lıpcağımza bu para ile bugün paradan başka birşey sayıklamıyan yüz dane genç satın 
ahr, onlan istediğiniz yere silrüklerdiniz. •. 

Bu muhaYereyi bir yerde okuyan bir arkadaş bize sordu: 
- Siz buna nedeniniz ? 
- Ne diyeceğim, her vakit gibi söyliyeceğim şudur : 

lsTER GOL lsTER AÖLA 

-JA P ONLAR RİCAT EDİYOR 
Dört 
sinde 

ka ı 

saat devam eden •• • •• sunglli: muharebe-
su gibi 
aktı 

Şanghay 19 (Radyo ) 
Dün Çin ve Japon ordutarı 
kanlı bir çarpışma y.ıpmış-

'a r ve çarpşrnada dört sac.t 
süPgü süngü;-e ~elen l:er ihi 
taraftan on bine ya kın z• yi
a .. o1ır u hı-. N<.ticede Jaı:or -
lar ric 'c. ta ıredur ol ı uşlar

dır. Ricat esnasında Japon
lardan yüz kadar subay esir 
düşmüştür. 

Yunanistanda 
YENi KANUNU MEDENi 

1 

• • 

L\IK M~AÇLARI 
•uumım------

Alsancak Uçoku farkla 
mağlôp ettil -" 

'l 
f -

• 

• 
DÜNKÜ MAÇTA YARALANAN ADIL 

ll'Atina, 19 (Radyo)- Yu- Diln Alsancak stadında men ayni derecede kunetU 
nanistanda yeni bir kanunu lik maçlannın ,ikinci devre- olmalari oyunun beyecmala 
medeninin yapılması için Yu- ·sine başlanmıştır. olmasında büyilk tesiri ol• 
nan başvekili B. Metaksas Sabahleyin Doğanspor De- muştur. t.'-
Adliye veki~ini me~ur etmiş mirsporla karşılaşmıştır. Do- İlk devrede her iki taraf 
ve derhal bır komısyon teı- ğansparlular geçen haftaki da gol yapamadılar. lldoci 

lbozuk oyunlarını unutturacak devre başladığı vakit 
---··---•.... güzel bir oyun çıkarmışlar iki tarafın da müsavab b.a. 

ve Demirsporu 3-0 mağlup mak için ellerinden ıelelll 

izmir Meyha
nelerinde ----Neler glrdUm, neler 

ı,ıuım? 
Yazan: 

GÖNÜL EMRE 
lzmir kahvelerini dolaşan 

muharririmiz GÖNÜL EMRE 
ıimdi de İzmir meyhane-
lerini dolaşıyor. 

Meyhane hayatının iç 
yüzünü, sarhoşlann neş'eli 
ve acıklı hikiyelerini, heye
canlı maceralannı canlı ka
lemile tesbit eden GÖNÜL 
EMRE. ilk yazısını size 
çar,ambe günü suna
caktır. 

Merakla bekleyimz !. .• 

etmiştir. yapmağa çahtbklan g&rlhlL 
Öğleden sonraki maçların Beraberliği ilk defa bo-. 

ikiside zevkli ve heyecanlı Ateşliler oldu. Bınz IO.,. 
olmuştur. Yamanlılar beraberlik ..,INi'i 

Ateş - Yamanlar musaba- {sını kayde muvafık old~ 
kasını antrenör Hares idare Oyunun bitmesine 

letti. iki takımın hemen, he- -Devamı 4 tlncil sahifed ... 
~=-=..... :w:;+ EllUll 

Halkın Sesi Hakkın Sesi _,_ ....... ~----
Milli Şefimizin lzmirimb.ı 
şereflendirmeleri için •• 

Vilayet parti kongresinin; milli şefimiz ismet l&nn 
izmirimizi şereflendirmelerini rica etmek için verdiği 1ıraı~ 
biltiln halkımızın candan arzusu ve ytibek hissiyabmn 
kemmel bir ifadesidir. 

ızmirimizin aziz evlidı, Atatürkiln Ti\rk milletine d,--
armağanı ve ulusal Şefimiz, Yüce lnönüniln lzmiri şeretllW 
dirmeleri, ~r için bilyilk bir bahtiyarlık olacakbr. 
ğun şekilde 18emleket işlerinin yürütülmesi için, yurdu 
laşan ve hallön derdlerini dinliyen Büyilk ln&nilnibı, 
· izi de şereflendirecefderini kuvvetle ümid etmekt8J 

Milli Şefini bağnna basmak için sabırsızlanan lzmir, 
mn, bu candan arzusunua tahakkuk ettiği gün, • • 
btıyilk bir bayramı olacakbr. 

Halkın Sesi Hakkın Sesi ..... iıl 
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~ .Ba~tı Anadaluyu nasıl gördüm 

"Aydın 

"M . anı sa 

-===~cd m 

"GEZİ NOTLARI,, 

dağlarında sular 
akıyor, 

bağları bize bakı-
yor. 

Bay İbrahim Necmi Dilmene 
Saygılarımla 

S-
t sesle haykırdı.. Rayların 

"Haydi arkadaşlar düşman 
ı . kaçıyor, 

Izmir bize bakıyor ..... !,, 

üzerinde bir gıcırtı duyuldu. 
Vagonların arka ve ön ta
raflarındaki siperlerin çarp
masından çıkan bir sarsıntı 
duyuldu.. Hareket ettik ar
tık. 

I' Bana bu şarkı neler hatır
( lattı?.. Yılların unutkanlık 
i perdelerinin hafızamda ört-
5 tüğü vakalar, hepsi birden 
ı zihnimde ayaklandı şimdi ... 
~ Birtaraftan 15 Mayıs 1919 
t da, o tüyler örpertici, kanlı 
c faciayı hatırlıyorum. 

Başımı trenin pençeresine 
dayadım, pençereden giren 
hafif bir rüzgar saçlarımı 
okşuyor, gittikçe hızlaşan 
tren, bizi (İzmir) den uzak
laştırıyor.. İzmir gittikçe 
renkleri solan bir levha ha
lini alıyor, renkleri kaybolu
yor.. Yürüyoruz. Etraf yeşil, 
uzaklardan taze üzüm koku-

Birdenbire bir sinema şe
ı ridi gibi bu vakalar zihnim

den siliniveriyor ... Şimdi bü-
1 yük kahramanın Dumlupınar

dan gürlüyen sesini duyuyor 
gibi oluyorum. 

"Ordular ilk hedefiniz 
Akdenizdir ileri! ,, 

Daha sonra yüzlerce düş
mana mezar olan Anadolu 
ovaları üzerinden son defa 
kaçışan düşman sürülerini 
kovalayan kahraman orduyu 
görür gibi oluyorum. 

O, Odur ki, ondört gün
de Afyonu İzmire birleştirdi. 
O ordunun rüzgarla boy öl
çüşen çabukluğile İzmire gi
rişini hat'ırlıyorum. . Dalgın, 

dalgın efsanevi bir uykuya 
dalan körfeze bakıyorum. 
Bütün bu maceraları koy
nunda sakhyan körfez ne 
kadar da sakin ve hülyalı 
bu gece! .. 

* 
............... ::y ua"" ~. K.~uaen uya-

nıyorum, İzmirde günün her 
saatında tabiatte başka bir 
güzellik görünüyor... Sisler 
içinden uyanan şehire bakı
yorum.. Gözlerim uzakta sis
ler içinde büsbütün heybet
leşen Atatürk'ün heykelile 
karşılaşıyor, göğsüm kaba
rarak gurur ve iftiharla ba
kıyorum ... 

Bugün İzmirden ayrılıyoruz. 
1': ...... 

Kampana acı acı çaldı. 
Lokomutif tiz ve keskin . ' 
ınsanın beyini tırmalıyan bir 

su geliyor... Gözümün önünden 
yıldırım sür'atiyle geçen 
bağlara bakıyorum. Üzüm 
kütükleri arasında çalışan 
köylülere rast gelip geçiyo
ruz. 

Uzaktaki dağlar eflatun 
renklerle boyandı, gölgeler 
uzanıyor, güneş gittikçe 
kızarıyor, etrafı bir sessizlik 
aldı. Buralara akşam garip
liği sınıyor artık. Uzun, iki 
tarafı dükkanlarla kaplı bir 
çarşıdan geçiyoruz. 

Manisayı geziyoruz şimdi, 
Duşman suruleri k::ıçarlaken 
şehri yakmışlar, giren kuv
vetlerimiz şehri bir yangın 
harabesi halinde buldu. Şe
hir yeniden yapıldı. Vilaye
tin bulunduğu arazi, Türki
yenin en münbit arazisinden 
birini tesk11eer\er. -D :v~m eaeceıc-

Mahkemelere 
Gönderilen yazi 

Makine eri 
Adliye Bakanlığı, mahke

melerimi.,de zabıtların tama
men yazı makinesi ile yazıl
masını teminen bütün mah
kemelere yazı makineleri 
göndermiye devam etmekte
dir. 1939 mali yılı içinde 
yazı makinesiz hiçbir mnh
kememiz kalmamı buluna
caktır. 

ncümeninden : 
. U~la yeni okulunda su tesisatile roberoit kaplama vesaır 
ışlerın yapılması 1897 lira 11 kuru~ keşif bcdelile ve 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
24?0 s~yı.lı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminat
larıle bırlıkre 29 Birinci kanun 938 perşembe günü saat 
11 de il daimi encümenine baş vurmaları. · (4361) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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bayanlar .için cılt doktorudur 
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ELH AMRA İdaresİ!'de Milli Kütüp-
t"'t hane smeması 

Ses-renk ve güzellikler meşherin nefis bir 
mevzu içinde şahane sesler-şahane renkler 

şahane güzellikler ve 

1 ı· eşhur~:!E:::TIS?;~:~n~·:~~:rFolles 
şaheseri Programa ilave olarak 

Ebedi Şefimiz ATA TÜRK'ün sesli sinemanın ilk ica
dında filme alınan ve bugüne kadar hiçbir yerde gös
terilmiyen Nutukları. 

SEANSLAR : 3,30 - 6 - 8,30 

(HALKIN SES/) 

MEZARLIKTA 

Yer altından 
Fransada bir köy 

düşüren 
Fransada, Meç şehri civa

rındaki Coume kasabası hal
kı ikinciteşrinin on ikinci 
günündenberi büyük bir he
yecan içindedir. Couma, Al
man hududuna 7 kilometre 
mesafede 600 nüfuzludur. 
İkinciteşrinin on ikinci gü
nü kasaba ahalisinden ma
dam Marie Helstraffer adın
da genç bir kadın ölmüş, 
cenezesi küçük mezarlığa 

defnedilmişti. Her kes çeki
lip gittikten sonra mezarlık 

bekçisi, kazma kürek gibi 
aletleri toplamakla meşkul 
iken yer altından gelen bir 
takım sesler duymuştur. Bu 
sesler muntazaman fasılalar
la geliyor ve bir tahtaya vu
rulmakta olduğu hissini ve
riyordu. 

Mezarcı, sesleri duyunca 
evvela titremiş, fakat sonra; 
"Acaba diri bir insan mı 
, IUlllll ili UI il IUllll IUI ' 

~ O O K T O R ! 
\ıı ı 11111 il 1 1 llılllll , 
Meskenlerimizi ısıtma 

Meselesi 
Evlerimizi ısıtma mesele

sinde hıfsızsıhha noktai na
zarından diğer mühim bir 
mesele de meskenlerin tes
hini esnasında teshin vası

talarından çıkan gazlar ve 
sair mahsulatla odaların ha
vasının ifsat olunması mese
lesidir. 

Yakılan mahrukattan ha
uuLı Karoon, numzu karbon, 
duman, su buharı, kül ve 
sair sülp ve gaz mahsulat 
intişar eder ve bunların he
men hepsi zehirlidir. Bu se
beple yakılacak maddenin 
sür'atle ve tamamen yakıl

masını ve ondan sonra içeri
ye alınmasını ehemmiyetle 
tavsiye ederiz. Natamam ya
nan maddelerden daha çok 
scmdar ga.dar çıkar. 

Bundan maada sobaların, 
?Öminclf rin etrafının son de
re ·e sa1rlam ve mazbut ola
ı ak yap iması lazımdır. Bo
ruların ve bacanın da duman 
ve gazları çok güzel ve sür
atle çekecek surette inşa
sına çok ehemmiyet verme
lidir. 

Yakılacak maddelere ge
lince: 

Bir kilo üzerine yapılan 
hesaplarda bir kilo odunun 
ancak 2000 - 3000 kalori 
hararet tevlit edebildigi gö
rülmüştür. Çünkü odunun 
içinde mevcud su ve rutu
bet hararetin yüzde 30 - 40 a 
kadar mühim bir kısmını 
bel'etmektedir. 

Bu sebeble yakılacak odun
ların son derece kuru olma
sına dikkat etmek lazımdır. 

gelen sesler --
halKını heyecana 

bir vak 'a 
defnettik?,, diye düşünerek 

koşmuş, halka ve papaza 
vakayı anlatmıştır. Derhal 
kasaba halkı ve papaz me
zarlığa gelmişler ve yeni 
defnedilmiş olan genç ka
kının mezarı acele açılmış

tır. Fakat muayene edilin
ce kadının, tabutu içinde 
eski vaziyette durduğu ve 
hakikatten ölmüş bulunduğu 
görülmüştür. · 

Bunun üzerine iş büsbü
tün karışmıştır. Herkes ku
lak kesilmiş ve yer altından 
devamlı surette sesler geldi
ği anlaşılmıştır. Acaba bu 
sesler nereden geliyordu? 
O gün hiç bir şey anlamak 

kabil olmamıştır. Tabii ka
sabada herkes kendine gö
re bir şey uydurmuştur. Ki
mi ölen kadının bir sihirbaz 
ailesine mensup olduğunu, 
kendisi sihirle uğraşmadığı 

için çarpıldığını, cinlilerin 

intikam aldığım iddia etmiş, 
kimi başka sebebler göster
miştir. 

Bir takımları da Alman-

ların Maginot hattına doğru 
yer altından bir yol açmak- · 
ta olduklarını, gelen seslerin 

bundan ileri geldiğini iddia 
etmişlerdir. 

Nihayet işe hükumet mü
dahale etmiş, tetkikler ya
pılmıştır. Tetkikler şu neti
ceyi vermiştir : Kasaba civa
.. .... rl,. h;.. kiimiir madeni 
vardır. Bu madendeki ga-
leriler kısmen kasabanın 1 

altına kadar gelmektedir. 

Duyulan sesler aşağıda ça-
lı an işçilerin kazmalarının 

çıkardığı gürültünün aksin-
<len ibarettir. ' 

Bu neticeye rağmen, ka
saba halkından bir kısmı 

elan müsterih olamamıştır. 
Bu neticeye rağmen, ka-

saba halkından bir kısmı 
elan miisterih olamamıştır. 

Bunlar hala işin içinde giz

li bir şey olduğunu iddia 
ediyorlar! 

mııı ıı mıım 

Badem 
ahsulümüz 
----.. 

Badem mahsulümüz bu 
sene yüzde on nisbetinde 
daha yüksek bir rekolte 
vermiştir. Bunununla beraber 

mühim bir kısmı satılmıştır. 

Fransa ve Belçikaya satılan 
partiler 104 - 105 kuruştan 
gitmiştir. 

Acıbademler de Almanya
ya 60 - 65 kuruş arasında 
satılmıştır. 

Sıhhat Balık yağı 
Norveçya bahkyağlarının en halisidlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

19 BiRiNCi KANUN 

,,, ıı " ' ı ı m"'ı ı 00[!] [!] 

İZMİR ) 
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Kahvelerini ) 
Dolaşıgorum •. ~ 

~ 

'Y~=: ) 
Gönül Emre ! 
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Çiftçi Necati ile beraber ••• 
-------(!]-------

Çıftçi Necati ile Arif ça- Dedi ve izah etti: 
vuşun kahvesine gittik. Hava - Salak herifin biri da-
çok güzeldi. marıma bastı .. canımın sıkın-

Ağaçların önüne geldiği- tısından herife nefretiden 
miz zaman çiftçi Necati: bir sülale kalaylaması oku-

- Nasılsın Arif çavuş, yorum ... 
yine öksüz müsün? Oturdu. Biraz sonra şaşal-

Dedi. Aarif çavuş, saçı cı Kemalla tavlaya tutuştu-
seyrekleşmiş başını iki yana lar, bir aralık udi Mehmet 
sallıyarak: Ali, zar atacaktı .. gele gelse 

- Aaah Bayım ah .. dedi. oyunu kaybediyordu. 
Bu öksüzlük beni bitiriyor. Yaradana sığınıp özyürek-

Ve ilave etti: ten bağırdı: 
- Bir gün bu öksüzlük- _ Haydı' "b' 1 ır numara.,, 

ten kurtulacağım amma, bir · göreyim senı ... 
az J':ıtş~~k~k galiba... Ve zarları tavlanın orta-

Arif çavuş büt n sandal- sına fırlattı. Fakat ne yazık ki 
yaları bir tarafa yığmıştı. döne döne zar, geleyi gös-

Çiftçi sordu: terdi. Mehmet Alinin canı 
- Neden bunlar Arif sıkılmıştı. Çiftçi Necati her 

çavuş? Ahirete göç mü ede- mutad gülmeğe başladı ve 
ceksin. Nedir bu hal? şunları söyledi: 

Kahveci güldü: - Mehmet Alinin can 
- Azraille olan kontra- sıkıntısı gele atmasından 

tımız daha bitmedi. Bu se- değil, (bir numara) nın ken-
beble göç falan yok.. yalnız disine ihanet etmesinden-
bu sandalyaları filim çek- dir. 

tirmek için buraya yıkıver- ' -Devam edecek-
dim ... 

Çiftçi Necati: e· ı· M. 
- Acaip, dedi, demek ır DSaDID 1 • 

bi7clPn h;ahPr~İ7 filimcle ce- lıanı·kı· Kudretı• 
viriyorsun ha ... 

Ve sordu: i 
- Nedir bu filimin adı? 1 O Beygir ! 
Arif çavuş cevap verdi. Hulvinyi isminde bir Fran-
- "Bir,, numaranın aşkı! sız alimi, bir insanın muay-
Hem de bizim bu filim şar- yen zamanda ne kadar kud-

kılıdır da... Bu şarkılar udi ret sarfedip nekadar kazan-
"Mehmet Ali,, beyin nezareti dığını hesap etmiştir. Alim 
altında hazırlanmıştır. Ken- dıvor ki: 
disinin bu filimde bir bestesı' ı· b' d 
d - nsan ır motör ür. 

e vardır... Öyle bir motör ki vasati 
Bu sırada Mehmet Ali, kudreti on beyğir kadardır. 

çıka geldi. Dudaklarında bir Ve saniyede 7,5 kilogrametre 
şey mırıldanıyordu. hasıl eder. Şu halde bir 

Çiftçi Necati takıldı: sene sarfında 250 saatten 
- Ne o Mehmet Ali, fazla çalışırsa 6;750,000 kilo-

gene şarkımı besteliyorsun? grametre kudret hasıl eder. 
Udi Mehmet Ali: Buna mukabil 30 kliogram 
- Hayır, dedi, şarkı bes- buğday istihlak etmesi la-

telemiyorum birisine oku- zımdır. Çünkü 30 kilogram 
yorum!.. buğday 81.000 kalori tutar. 

····························· A n k ~·;·;·· .. -a·;·~.-y·;;·;·~·~··~·; .. ····· 
----------[!:]--------~ 

( Bugünkü Pr ığramı ) 
Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20Kw. 
12.30 Müzik kuartet - Pi) 
13.00 Saat ayarı ve haberler 
13.10-14 Türk Müziği (Halk Türküleri - Pi) 

18.00 
19.15 
19.25 

19,45 
20.00 

21.00 
21.15 

Müzik (eglenceli plaklar) 
Saat ayarı ve haberler 
Müzik (Bir solist - Cum. Başk. Flarm. Orkes. dan 

(Klarinetist Hayrullah Duygu) 

Konuşma (doktorun saati) 
Türk müzigi - (Münir Nürettin - Konseri) 

1 - Eski şarkılar 
2 - Halk türküleri 
3 - Kendi eserleri 

Saat ayarı 
Müzik (küçük orkestra) 

22.15 Konuşma 
22.30 Sinema sesi. 
23.30-23.45 Son haberler ve yarınki proğram 

.. 
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Şe!!2:~~~; 8. EDENİN AM RİKA SEY AHATI S. Ferit Eczacıbaşı 

8 
Alay 

ayanım darılmazsan 
Yanımdan ayrılmazsan 
ICeseme sarılmazsan 
Sevgiliniz olayım .. 

Bir filim şirk ç.ti 

lira 
kendisine yarım 
teklif e ti 

milyon Nezle 
LA 

Crip 
Bronşit 

Sormayın nenin, nesi 
Bir gönül eğlencesi 
ICaldırım mühendisi 
I<akışıkli bir bayım. 

Sös söyleme arkadan 
~ıyrılamam yakadan 
Üstü açık bankadan 
Emret kredi alayım 

Zenginim çoktur varım 
Olursan şayet karım 
Dıvarı yıkık, yarım 
Bir apartıman arayım 

Mantolar neler, neler 
Sökülmüş tenteneler 
Kırılmış döşemeler 
Deki yalnız - varayım .. 

Hepsi senin olacak 
Gönlün neş'e bulacak 
Sana bir gün doğacak 
Demeki fukarayım. 

Artık hergün süslen geç 
Az gelirse üstübeç 
Alırım bir ton kireç 
Kızdırmazsa alayım. 

A. F. T. 
Batmaz Diken ········ ........................................... . 

KADIN 

Eski İngiliz Hariciye Na
zırı B. Eden şimdi Amerika-

da bulunmaktadır. Eski Na- ' 
zır Amerikada demokrasile-
rin elbirliği hakkında bir 
konferans vermiş ve büyük 
bir muvaffakıyet kazanmış-

tır. Demokrasi ve harb hak
kındaki konferansı, Ameri-
ka gazeteleri tarafından ay
nen neşredilmiştir. Bu, A
merika matbuatı tarihinde 
emsalsiz bir hadise teşkil 
eder. B. Eden Amerikalılara 
kendini o kadar beğendir

miştir ki yeni dünya mat
buatı kendisine (sevimli 
prens., ünvanını vermişlerdir. 

Amerika matbuatının B. 
edene müttefikan verdikleri 
diğer bir ünvan da "Giamo
urous,, dur. Bu kelimeyi ay
nen çavirmeğe imkan yok
tur. Yalnız bu kelime on 
iki aydanberi Hollovutta 

kullanmakta ve en meşhur 
kadın sinema yıldızlarına 

verilmektedir. Bu kelime a-
şağı yukarı parlak, muşaşa 

anlaşılmaz bir cazibeye ma
lik manasına gelir. Kadınla
ra mahsus bu ünvanı ilk 
ulan devlet adamı B. Eden 
oluyor. 

Esasen Hollivud şirketle

rinden biri B. Edene bir fi
limde rol almak için 500,000 

Türk lirası tutan bir para ~ 
~ 

Pratik gUzelll k 
teklif etmiştir. Eski İngiliz bllgllerl 
Hariciye Nazırı bu teklife 

Göz kapaklarınız yorgun
sa şu tedbiri yapınız. 

8 gram Borate de soude. 
200-.~ gram eau distilee 

mahlülü ile göz kapakları
nızı banyo edmiz. 

** 
Tırnaklarınızın içini te-

mizlemek için ~parmaklarım
zın uçlarını kesilmiş bir li
monun içine daldırınız. 

Yüzünüze sürdüğünüz ru
junuz fena yayılıyorsa kul
lanmadan önce avucunuzun 
çukurunda iyice ezdikten ----·-

telgrafla şu cevabı vermiştir: 

"Bu teklifinizden dolayı 
size çok teşekkür ederim. 
Fakat reddetmeğe mecbu
rum. Zira majeste kralın 

hizmetinden ayrılmadım . ., 

B. Eden oturduğu otelden 
dışarı çıktıkça, polis kendi
sini halkın dostane tezahür-.... ...•...• ................................ .... ... . 
sonra sürünüz. 

*'" 
Makyajınızı hafifçe yap

mak istiyorsanız kreminizi 
yüzünüz rutubetli iken, ya
hud gülsuyu ile azıcık nem
lendirdikten şonra sürünüz. 

Ellerinizi güzelleştirmek 
için bir patatesi suda haşla-

yıp soyunuz. Buna bir ka
şık süt, yarım kaşık ta bal 
katarak yapacağınız mahlutu 
her tarafına sürünüz. 

Yüzünüz soğuktan kızarı
yorsa şu ilacı yapınız. 

20 gram Alcool camhre, 

50 santigram acide salicy
lique 'i birbirine karıştırıp 

yapacağınız mahlatu yüzü
n ÜZt! bol bol sürünüz. 

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN IEN BÜYÜK SİNEMASI 
1~':~1ar::.~~a YENİ SİNEMA'da 

14 Birincikanun Çarşamba matinelerden itibaren 
lzmlrde ilk Defa 

1 H d t Ovı (Arlzona --- ay u un g u enıJ 
Canavar bir babanın çocuğu aşkına kendini feda edişi 

• 
2 --- Lorel - Hardi lsviçrede 

Kahkaha krallarının Türkçe sözlü son şaheseri 
AYRICA : TÜRKÇE İZAHATLI FOKS JURNAL 

......................................... 

B. EDEN 
lcrinden koruIT'ak ıçın ) o'
ları kesmeğe mecbur kaJıyor. 
Maamafih yirmi yaşında bir 

Diplomasi Sa
natının Tarifi 

Fransızca (Tan) gazetesi 
İtalyanların: 

- Tunusu isteriz... Kor
sikayı isteriz ... 

genç kız, polisleri aldatmağa 
mnvaffak olmuş, yanında 

üniformalı bir çok adamlar 
olduğu halde B. Edenin 
ansızın önüne çıkmıştır. 

B. Eden genç kızın bu 
hareketine mani olmak isti-

yen polisleri bir el işaretile 
durdurmuştur. 

Bu hadisenin neticesi Ame
rikalılara mahsus bir şekilde 
tecelli etmiştir. 

Genç kız soluk soluğa, 

ne diyeceğini bilmiyerek B, 
Edenin önünde durmuş , son
ra kendisini toplıyarak : 

- Hallo mister Eden <'e
miştir, 

Sabık nazır gii1 üınsiyerd. : 
- Halle, diye n' ukabe'e

de bulunmuştur. Sonra genç 
kız hicabından yüzü kıplı1r

mızı kesilerek sormuş : 
- Avrupadan beraberiniz

de kaç şapka getirdiniz? 

- Yalnız bir tane! Bana 
soracağınız bir şey var mı? 

- Hayır! Mister Eden! 
Mister Eden : 
- Allaha ısmarladık mat-

mazel!... diyerek kızı selam
lamış ve uzaklaşmıştır. 
J;;;..~~~ 11 ~~~ 

DOKTOR 

ve Bilumum boğaz ve burun 

hastalıklarına kar~ı: 

Depo: SHa Ec::anesi 

Aşç başıM rka• 
akarna a r 

Sclanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı Diye yaptıkları nümayiş

lerden bahseden bir maka
lede şöyle diyor: 

- Bu, bir değirmen al
mak için bütün bir vilayeti 
istemektir. 

Tevfik Lütem 
1 Bilgeer 

MERKEZ HASTAN ESİ 
1 Dervişoğlu 

O gazete bu söz ile İtal
yan nümayişlerini bir nevi 
pazarlık tatkiki olduğunu, 
bugün gürültü ile Tunusu 
ve Korsikayı istiyenlerin ya
rın Tunustaki ve Korsika
daki İtalyanlar için verilecek 
bazı idari imtiyazlar ile ikti
fa edeceklerini anlatmak is
tiyor . 

Kulak, Burun, Boğaz 
.. h h 2 · Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 

Mute assısı muayen ane ncı j · 
Beyler Numanzade sokak No. 5 saat 9-12 lkiçeşmelikte 

Her gün öğleden sonra. \ 1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
~":!l~ıc:+~-~~-:::!i[~-:::!I[ T. 3760 

Eğer Fransız gazetesinin 
bu teşhisi doğru çıkarsa 
diplomasi alemi için gerçek
ten dikkate değer bir misal 1 
alacak ve bu misale bakarak ' 
ondan sonra artık herkes 
diplomasi sanatini: 

- Bir değirmen alabilmek 
için bir memleket istemek! 

Şeklinde tarif edebilecek. .. 
H. K. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

Dr. Fahri Isık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

Kültürpark Sineması'nın 
Gene iki filmle sayın müdavim

lerinin huzuruna çlkıyor 
Telefon 

3151 

1 - Napolyonun metresi 
Tamamile renkli büyük tarihi film 

Oynıyan: Mırıam Ho kıns 
Napolyonun ~lbe adasına nefedildiği zaman avdeti 
esnasında cereyan eden vekayii tasvir eden bu 

film, mevzu itibariyle hakikaten görülmeğe 
değer kıymettedir. 

2- ehir ateşler içinde 
Büyük Fransız artistleri 

Suzy Vernon -Gabriel Ga brio 
Tarafından enfes bir surette yaratılmış heyecanlı bü

yük aşk macerası... Hakiki bir surette iştial eden pet
rol kuyularındaki yangının arzcttiği dehşet karşısında 

heyecan duymamak kabil değildir.. 1 
A YRıCA : FOKS JURNAML 

SEANSLAR: Her gün Napolyon 3 - 5,30 - 9;10 da 
Şehir alevler içinde 4,15 - 7,45 te 
Cumartesi ve Pazar 12,30 da Napolyonla başlar .. 
FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 
Pazardan maada talebe her gün 10 - 15 kuruştur. 

....................................... 

J;;;.•..;aJ;;..•..:;;.:;.l:;:.•..::il!SI ;;;·~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

~ı::::r-:n:::·~~ ~'::!!:ll!:::r-:uı::::~"':3.l1 

~ DOKTOR u 
~ Sal h Sonad ij 
n Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ 
'1 talıklar mütehassısı ~ 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 U 

~ 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 rı 
~J;;;;:t;::;IJ;;;t:il ~ıı::t;IJ;;;.t;;ı '4 

Zengin Olmak 
• • 
Istersenız 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma-
sınlar. 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins bllharat 

5 ve 10 kuru~luk anbalaj
larda 

ET 

ıuıııııı 

• 
DiK AT! 

Peşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbiseL
rinizi Kavaflar şar ·ısında 35 

No da 
T ER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

Cumhuriyet 
• • 
ısesı 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Rcceb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız. 



SAHIFE4 

l ŞEHIR , 
!HABERLERİ! 

Belediye Reisi-
miz Ankarada 
. Ankara, 19 (Hususi) 
İzmir belediye reisi doktor 
Behçet Uz şehrimize geldi. 

------• 
iz mir 

Mektepleri 
Bir hafta tetil ediidi 
Sıhhat bakanlığından gelen 

bir emirle, İzmir mektepleri
nin salgın halinde görülen 
hastalıklardan ötürü bir hafta 
tatil edilmesi bildirilmiştir. 

Önümüzdeki Pazartesi sa
bahına kadar mektepler ka
palı bulünacaktır. 

Orta Okul 
Ve L ise Muallimlerinln 
Terfi Listeleri Geldi 

Lise ve orta okul öğret
menlerinin terfi listeleri Kül
tür Bakanlığından okul di
rektörlüğüne gönderilmiştir. 

Gelen listeler alakadarla
ra tebliğ edilmiştir. 

• 
insaf sız Bir 

Ana 
İkiçeşmelikte oturan Ri

zeli İbrahim kızı kırk yaş
larında Emine, on beş yaşın-
da oğlu Dursun Cingözüu 
kızını maşa ile sol bacağını 
hafif surette yaktığından 
yakalanmıştır. r l ıınn 1 il nnnırnııııımnnnıınııı ıınıııııını ili 11111 ı-a 

L ~n~~ı!u!~ .. 
Keçecilerde İsmet Paşa 

bulvarında Çorumlu Yusuf 
ile Konyalı Ali anlaşılmı
yan bir sebepten dolayı kav
gaya tutnşmuşlar ve kavga 
şiddetli bir boks halini al
dığından yumruk darbeleri 
neticesi olarak birbirini ya
ralamışlardır. 

~ Karşıyakada Bostanlıda 

Tramvar sürücüsü Etem ga
zinocu lsmail ile Saide ha
karet ettiğinden yakalanmış
tır. 

Açık muhabere 
Çivici hamam Haftani so

kak numara 8 de kırtasyaci 

bay Kemale: 
Sizden roman alan muhar

ririmiz (Gönül Emre) değil
dir. Eğer (Hakkı Emre) ise 
bu zatın gazetemizle alakası 
olmadığını bildiriyor.uz 

Feci Bir Kaza 
1 0 Yaşında Emin a Ya
sında Kardesi Nu-. . 

r i y i Vurdu 
Dikilinin Gazi pa.şa ma

hallesinde oturan Sezai oğ
lu 11 yaşında Emin ve kar
deşi 8 yaşınaa Nuri evde 
annelerinin bulunmadığından 
bilistifade kapalı bulunan 
sandığı açarak içinde bulu
nan Baroblom tabancasını 

alan Emin kardeşi Nuri ile 
şakalaşırken tabanca ateş 
almış ve Nuri ağır surette 
yaralanmı tır. Çocuk derhal 
Memleket hastanesine geti
rilerek tedavi altına alın-
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AFLAR 
PE.:3~mm =mrı~rı-,rı~rıs ~ -=Jii::t:il~ -

~ı A L~!~!~!!~ÇISI ! 
111111 "Dünyayı ben, islah edeceğim.,, Diyen bir 

deliler doktorunun maceraları ! 
-----ıımın ıııııııı-----

Y azan: Sırrı Sanlı 

Ll~~13:~;g~~~ııuıın (9) ııııın1ıfi~~~~~~~~~ 

• • 
iSPA NYA DAKi VAZİYET 

40 Tayyare kasaba ve köyleri harap etti 
çok fazladır ölülerin adedi 

Barsel?~.' 1?. (Radyo) - Dün Frankistleyre aity 40 .b?mbarduman tayyaresi alçaktan uça
rak geçtıgı koy ve kasabalara bomba yagdırdıgı gıbı makinalı tüfek ateşile de yüzlerce 
kişiyi öldürmüş ve bombalardan Elperanli ile o kasaba ve 20 köy harap olmuştur. 

Romanyada -urülan yeni mili fırka 
Bükreş, .~9 (Radyo) - R.?m.~nya ~ralı Karol~~ kurmuş olduğu yeni milli fırka ilk top-

1 

lantısını dun ya~mış.tı~·- .u.numuzdekı haftadan ıtıbaren fırka aza kaydına başlıyacaktır. 
Bu fır~anın fahrı reıslıgını kral Karo! ve umumi sekreterliğini de dahiliye vekili deruhte 
etmıştır. 

~endiliğin.den Hareket Ede Tayyareler 
Parıs (~.a~yo) - Vaşıngto~~an ?lınan haberlere göre, Amerikan hava kuvvetlerine men

~~p altı buyuk ha.rp tayyaresının pılotsuz ve mürettebatsız harp zamanlarında iş görmeleri 
ıçın radyo vasıtasıle yapılan sevketme tecrübeleri büyük bir muvaffakiyetle neticelenmiştir. 

Süveyş Müza
keratına 

Mısırda İştirak Edecek 

Roma - Berlin mihveri artık 
Anlamalıdır ki ••• 

Pari~. (Radyo) - Alman gazetelerinin son günlerde İtal
yanı Suveyş kanah ve Akdenizdeki taleblerini terviç eden 
neşriyatı o kadar ileri gitmiştir kı şimdiye kadar mutedil Kahire 19 ( Radyo ) -

Süveyş müzakeratına Mısır 
hükiimetininde iştirak ede-

1 bir lisan kullanan bazı İngiliz gazeteleri onlara verdi ki eri 
cevaplerden "mgiltere kendi menfaatlerini ve dostu Fran-

çeğini İngiltere hariciye ne
zaretine bildirmiştir. 

------
Yahudilerin 

Em lakin i karşıhk gös
terecekler 

Paris (Radyo) - Doktor 
Şahtın Londrada bir istikraz 
yapmak için karşılık olarak 
Alman yadan kovulan Yahu
dilerin emlakını karşılık 
görmesini bazı muhitlerde 
garip tefsirlere sebebiyet 
vermiştir. 

------
• 
Italyan 

Gazet+-' leri 
Ümidlerinl Kesme

mişlerdir 
Paris, (Radyo) - İngilte

re baş vekili Çenberlayn 'ın 
son nutkunda Tunus mese
lesinde İnğiliz noktai naza
rını açıktan açığa anlatılma-

sı Romada iyi bir t esir bı
rakmamıştır. Bununla bera
ber İtalyan gazeteleri bu 
meselede ümidlerini kesme-
yeceklerine dair neşriyata 

şiddetle devam etmektedirler. .................................... ' ............. . 

sanın temamiyetini ihlal edecek emri vakliere boyun eğmi
yeceğini Roma ve Berlinin artık anlaması lazım geldiğini 
bildirmişlerdir. " 

Mussolini Unutulduğunu 
. Unutmıyacakmış •• 

PARI SUVAR YAZIYOR: Hitler Avusturyayı yuttuğu 

zaman, Mussoliniye de her h~mgi bir yerden bir lokma ayı
racağını vadeder gibi olmuştu, fakat Mussoliniye, Führer 
bir mükafat olarak "seni unutmıyacağım!., kelimelerini havi 
bir teşekkür telgrafı yazmakla iktifa etmişti. fakat İtalyan 
Başvekilinin "bu şekilde unutulmuş olduğunu hiçbir zaman 
unutmıyacağı söylenvıektedir. 

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

- Baştarafı birinci sahifede -
dakika kala Ateşliler ikinci Bu vaziyetten ümitlenen 
ve galibiyet gollerini yapa- Üçoklular fazlasile sert oy-
rak maç~. ~~ 1 kaza?.d~lar. namağa başladılar. Bir ara-

Sıra gunun en muhım ma- l k h "' k u·· kt Al. · l . r ı a em ço an ıyı 
çına ge _m~~ ı: . tekme attığından dolayı 

Evvela Uçok onları takı- oyundan çıkarmak mecburi-
ben Alsancaklılar taraftarla- yetinde kaldı. 
rının alkışları arasında sa- Alsancak bu vaziyetten 
haya çıktılar. Hakem Ya- istifade etmesini bildi. Sol 
ma~lardan Esad Merter di. açığın o.ı"taladığ topa kafa 

Uçok takımında iki Na- ile vuran Rasim topu Saidin 
ıı_ıık da yoktu. Onların ye- önüne attı. Sağaçık Sait de 
rıne Mustafa ve Süleyman boş duran Üçok kalesine 
takıma alınmıştı. Alsancak potu sokarak takımını yine 
ise en kuvvetli kadrosile galip vaziyetine getirdi. 

[ bu oyuna girmiş bulunu- Biraz sonra ayni oyuncu 
yordu. çok sıkı bir şütle dordüncü 

Doktor Kansonun Yeni 
Bir Macerası ! 

Aziz misafirimiz doktor + 
Reşad Sağol bundan sonra, 
bize verdiği mecmualarda • 
doktor Kansonun insan ve 
hayvanlar üzerinde yaptığı 

hayret verıcı tecrübeleri 
canlandıran bazı resimler 
göstererek dedi ki: 

- Size daha öncede söy
lediğim veçhile bu adamın 

şöhret ve şanını birdenbire 

yükselten bu ilim ve fen 
mucizelerini yapmak için 
pek çok paraya muhtaç ol
duğunu takdir ettiğinden 

herşeyden evvel para, çok 
para elde etmek arzusuna 
düştü. 

- Bunun için ne yaptı ? 
- İhtiyar milyoner kadın-

ları gençleştirmek deneme
lerine koyuldu. Bu meselede 
ihtiyar kadınların göze ala-
mıyacağı fedakarlık bulun
madığını bildiği için tecrü
belerine bunlardan başladı. 

- O da V oronof gençlik 
aşısınımı tatbik etmeğe baş
ladı? 

- Fakat büsbün başka 
metodlara, başka vasıtalara, 
başka çarelere başvurarak 
bu işi yaptı .. 

- Doktor Kanson bunun 
için maymunların gençliğin

den, çevikliğinden, kuvvetin
den istifade etmek isteme
di mi? 

- Bu suali ona birçok 
Amerikan gazetecıleri de 
soruyorlar. 

- O , ne cevap verdi? 
- Benim metodum o ka-

dar kuvvetlidir ki eğer may
. munlardan aynı surette isti-

" fade etmeğe kalkışsaydun, 
insanları salonlarda gençlik 
hulyası arkasından koşmak
tan ziyade tıbkı maymunlar 
gibi ormanlarda koşuştukla
rını, köşe kapmaca oyununu 
ağaçların altında değil, üs
tünde, dalların arasında oy• 
nıyacaklarını görecektiniz. 

- O halde Voronof aşı

sından başka Amerikada 
keşfedilmiş ilaçlar, tatbik 
edilen usüller vardır, öyle 
mi? 

- Tabii değil mi? Bugün 
Amerikanın yalnız Vaşing
ton, Nevyork, Boston, Şika
go ve daha bunlar gibi bü
yük şehirlerinde değil, ce
nubi Amerikanın en küçük 
kasabalarında bile insanları · 
ihtiyarlığa karşı koruyan 
metodlaırı takib eden, ilaçlar 
yapan hastahaneler, kimya
haneler, enstitüler vardır. 
Bütün bu yeni ilim ve fen 
müesseselerini bıraktiğım 
kitaplarda resimleri ve yap
tıkları işlerle mütalaa etmek 
kabi olduğu için size dok-

tor Kansonun milyarlar ba
bası bir banger ile olan mü
cadelesini ve müthiş mace
sını anlatacağım. 

Öyle zannediyorum ki bu 
macera okuyucularınızı son 
derece alakadar edecektir. 
Yalnız size bu kitap ve mec-
mualar için bir tavsiyede 
bulunacağım. 

- Ne gibi? 
- Bunları muhakkak su-

rette bir doktor arkadaşı
nızla birlikte okuyunuz. 

- Aarkası var -

Tasarruf ve Yerli Mallar 
Haftası Kapanırken ••• 
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"Ak akça kara günde,. imdada yetisirmiş 
Çok eski çağlarda da atalar böyle dermiş 
Unutulan bu sözü biz yeni buluyoruz, 
Biriktirmekle yurdu yokluktan koruyoruz. 
Evlerdeki kumbara kasayı dolduruyor 
Biriken bu paralar, yeni banka kuruyor 
İşte böyle kuruldu Eti, Sümer, Deniz, İş 
Parlak bir istikbalin müjdesidir bu gidiş 

Parsada 
Cinayet 

Oyuna başlar başlamaz golü de yapınca Üçoklular 
Alsancaklılar Üçok kalesine sert oyunlarını fazlalaştırdılar. 
indiler. Soldan geien topu Hakem Üçoktan Mazharı 

Hep geyilen Türk malı keten, iplik, yün ipek 
Artık herkes anladı yerli malı ne demek . 
Şeker ucuz, bal da çok, ne de güzel reçeller: 

Dilsiz Ali Bek• i Yunu
su Vurdu 

K~malpaşa kazasının Par
sa köyünde bekçilik yapan 
Yunusu, aynı köyden dil
siz Ali anlaşılmıyan bir se-
bebten kurşunla barsakları
nı parçalamak suretile ya
ralamıştır. 

Bekçinin hayatı tehlike
dedir. 

Emel K·şesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyang'> 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 
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sağ .~çık Saıt güzel bir şüt- da kasten tekme attığı için 
le Uç~k k:ılesi.ne soktu. oyundan çıkardı. 
Beklenılmedık hır anda ya- Oyunun son dakikalarına 

npılan bu gol Alsancaklılarm doğru Alsancağın genç sol 
daha oyunun başında güzel · · S l .h.tf t k b 

loynamalarına vesile oldu. ıçı e a ı 10 
•• e aşına 

I·ık d d u·· k b sürdüğü topu Uçok kalesine 
evre e ço un azı b . · d f l k k v 

k l . t• d"l" Al eşıncı e a o ara so maga 
a ın arı ıs ısna e ı ırse - ff k ld 

k k h ... k. d muva a o u. 
sanca ço a ım oyna ı. O f l ·1 t b. 
Bu arada ılyas bir gol daha yun az ası e ser ır 

k 2 O U
.. k cereyan aldığı bir sırada 

yapara oyunu • ço . _ 
aleyhine soktu . ~ır kargaşalık esnasında 

1kinci devre başlar başla- Uçokmı genç ve kıymetli 
maz l.Jçokluların seri ve sert oyuncularından Adil tehlikeli 
bir oyun tatbik ettikleri bir surette yaralanarak oyun-
görüldü S ·ıit beş dakika dan çıktı. Oyun biraz sonra 
içinde yakaladığı iki fırsatı Alsancağın 5-2 galibiyetile 
gole tahvil ederek vaziyeti nihayetlendi. 
2-2 g ibi nazik bir duruma G alibleri t ebrik ederiz. 

Pehlivanlar bile hep, üzümle pekmez yerler 
Bizim elma, armutlar bizim fındık cevizler. 
Yedikçe kuvvet verir, hem kızarır benizler 
Biriktir, yerli kullan , Her yerde duyduklarım 
Ben bu hafta merakla radyoda ses ararım 
Hep büyükler, bakanlar orada söylüyorlar, 
Milleti zengin yapmak, emelimiz diyorlar. 
Ey vatandaş! Bu günün yarını var unutma! 
Bugün hesaplı yürü, yarın için yas tutma 
Ey ülkülü Türk genci: Banka hesabın olsun. 
Düşkün, kara gününde, seni arasın bulsun 
Ey sevgili çocuğum: Artırmak için para 
Hemen aldır babana bankadan bir kumbara 
Büyüdükçe siz yurdda para bankada artar 
O biriken paralar hayata hayat katar 
Ulusal ekonomi hayat verecek Türke 
Zenginleştikçe millet cennet olacak ülke. 

Çiğli : Öğretmen Ş. Kurşun 
T. 3319 Necmi Atıl sokmağa muvaffak oldu. A. ÖZGÜR 
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