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SAı t:FE 2 --------------- (HALKIN SESi)--------~------
··•••••4 ........... F ................. .. 
iMelek mi, Şeytan mı?f 
• • Y •zan:SlRRI SANLI : 

Şimdi, nihat, ondan ta~rar 
aurııan karısını ta can eılndan 

luraca.k bir intikam planı 
hazırlamış idi ••• 

Nıbat timtek gibi çakan ş•inarı yedik 
l•• s JL ra ş11 kelimeleri mı ıldaadı: 

- Benim maksadımı aolıy•madınıı •. 
- Sizin fıkir ve makudıaııı pek iyi 

aalachm .• 
· , Hemşiremin oatıaa getirdiiiniz feliketia 
ayai ile b!nİu de bııımı yakmak, benim 
da ocaiuu ıöadirmektir. 

Kadınlar avc111, riaüller eıkiyatı 'Nıba· 
clıa b11 k&ıhbça, bu aamu11a&e• lecıvfi
ıladea soDra Şadiyıaia arhk evinde hiç 
rabah kalmamıftı. · 

O, ber ae bab ı11aa olur1a olıua ba be· 
riften ayrılaıa'ğ ,, o ı ua adını ititmemiie 
lnrar vermiştı. · 

Ba kat'i karar ve fikrini Zıya St'kulga· 
.. ~ da açmaklla çekiamemiı ve milyoner 
tiiccarın, icabında onları bir kaç gün içia· 
de ayuabiitceği bıkkıada yaptlğı vaadi de 

· ~ıtırlatmıtlt. 
Haldkaha Zıya Sokulwaa vacliai yerine 

gc.1irmiı ve bir bıfta ıarfıada onları birbi
rindcaı ebedi ıurette ayumai• muvaffak 
olmaıta. 

Tabii bu ltıdiae üzerine Nihacfı da fena 
halde hııladıiındıa ve ona yaptığı hu1111i 
-yardımları ke-stiiindea Nihat, ŞıdiyeDİa l 
ea korkunç ve ea teblikali bir d&tmını 
kesi imi · ti .. 

Şimdi, o eski kar111aı ta can evinden 
Vll!•cak bir intikam plirıt bazırlamııtı. Şı
di1eala çocuklartaca olan muhabbet, tef11:at 
ve bağJıhğı bildiiindea en ziyade ytvru)a
rıaa J•pac•ğı fenabkla;Ja onu yere aere
ceğiai umuyoıdu. 

· · Şadiye Ni•attaa anıldıktan sonra tek· 
· ' rar Fatma ablanın iki odahk k&çlk sviae 
,. baraamııtı. 

Iıte ieaç ve taliıiz Wad!DI katil yapın, 
o•u bapiıbaa• k6toleriae atan ve bılwl de 
idam ... ~puıaa ratırecek olın fellket, 
Ni~dul eıki karıııaıa ilk koc111adaa olan 
vı neaiiz on iki yaıım• rirea kllç&k ve 
••!İmli kızına karşı karduia meluacı •• 

. iaa~ertçe bir tuzak olmutlur. 
Bir &Üa, bu ıehir haydudu okuldan çı · 

-,· kaa bu zavallı' lt111 adım adım takip et
mere bıılamıı ve birn yaaıada ylirldOk· 
h• •o•r• oauala aralarında ıöyle bir ko· 
DUfma olmaıta = 

~ Kı11m, nereye 1.idiyor1ua? 
- Evimize .. 
- Sen aaaeni görmek iatemeı miıln? 
Geaç ~e tecrObeaiı kız anne ı6z&a6 iti · 

tir ititm~z çılrıa bir halde baiırmııtt= 
- Ea büyük dilerim aevgili aaneciğimi 

ğarmektir. 

Kağıt, m 
-Şehir Haberleri-va zarf 

DÜNKU AT KOŞULARI tevzi edil 
hamlele İDİ ~ıeride baraka- lıtant>ul - Me1t1111~ ilkbahar at yarıılarıoın dör 

düucü bıfta koıulan d011 
Kıı•l~ollu ~alanını f dolduran 
fcvkalide ~ denebilecek bir 
kal•lHhk halk kiUleai önBn· 
de yap ılmııhr. 

Koıular umumiyet itiba · 

rile çok rlztl olmuı, için· 
çü vo bt!fİnci koıalar mlı · 
t ~ ını, : ·Hğerleri bep Bmit 
~di len h ıyvaalar hrafıadıa 
kıunıtmışhr. Geçen* haftaki 
mDbim ılrprizia bu baftada
tekerrür edeceiini d&ıinea · 

ler (Hri) oynamak yllalia· 
den bir p.arç• zarara gir· 
mişludir. Maamafilı d&a ta· 
libi ya•er olanlar iyi par. 
kazaumıılardır. 

BBy&k bir heyecın içinde 
cereyan adealyarıılarda aı• · 

i•da ~yazılı neticeler aha -
mııbr. 

BiRiNCi K.OSU 
l lnamiyeıi 500 IİH, meta· 

fesi 1200 metreydi. 
Bu koıuda, Suat Karaoı

manın (Tiryaki) ıi birinci, 
(Bililoğlaa) ı ikiaci "gelmlı
lerdir. 

iKiNCi KOŞU 
ikramiyesi 255 lira, me11-

f eıl 2009 metreydi. 
Üç bıyvaa •,.ıında ıe· 

çea bu ko9u çok güzel ol
du. 
R eımi aetice ıudur : Dün· 

dar G&ndayın (Tomurcblı) u 
birinci, Fehmi Vuraha (Tar· 
ıao) ı lkiaci, Blabıtı Nuri 

rak 1.,111 kazanmıi;t mu· hal olunan kifıd, 
vaffak oldu. ıibi maddeleria t 

DÖRDÜNCQ KOŞU lini kanrl•ıtımak 
G&niin en .mühim:koıuıu zumlu temHlarda 

olan bu koıify .. 9 tay iıtl · iizere viki ~davet 
ralr etmiıtir. kii•t imalitçıları 
(ŞaH) (Aliıab) ı neticesi; ibr cal birliğiad• 

Fehmi SimHroifunaa (De· lanh yapmıılardw. 
met) i birinci yhı~ Fthmi Viliyetlere d•IJ 
Simsaroilunun ( Buklet) i ğıtlırıa aı&hlm 

· defter ve 1aire 
ilıiaci, Suıt "IÇ.,a.raoımaaıa 
( S•aı ) ı liçlaç&, Cabit mut bir i•kitde t 
Apıyıkın ( Aiiııh ~ : , dlr· ·reldiii._adea· bula(I 

· · cek olan lı erbabk 
dinen. tevziataada mevki 
-BEŞiNCi KOŞU · tabii göriUmektedfrJ 

lkramiyeıi 370 lira, meaa · Ancak, klğıd İlll 
fesi 1200 metreydi. Üç ta· aın kendilerini teoa 
JID ittirak ettiii "kotada Sa· teıkilltları olmadı" 
at Karaosmının ( Gedlı ) i Jantı eaaaaıada bd 
blriııci, AbmetlKeaebiria (Bir ıfa etmek &zere bir 
Niaan) ı ikinci gelmiılerdlr. aeçilmiıtir. .. 

---C-- · Defter mOcellitJerlı 

400 Ekmek . 
Bulundu 

liiıar camii ön&nde •ıçl 
Rıfahn dükkinında üç kiti· 
ye 25 ter kuuştaa ekmek 
utbiı göcülm&t ve yapılan 
tahldkatta diikkinında 400 
taae ekmek btlaamuıtar. 

Bnaları Kemeralbnda 94 
Hyıh fu ıada Cemilden aldık-
den aldıkları aolıtılmıı ve 
uçtular tutolarak adliyeye 
•ejilmittir. · 

ciler ve ıarfçHarla 
imalitçı olanların b 
me11ili bulanan bll 
tevzi iıleriai tedvir• 
edilen merci ile d 
mHta bulunıcak . ql 

retle tezi itlerini.o lı 
liai ilgilendiren 
muntazam •urehe 

• hoıuıunda kendiıio 

ailen hizmetleri iÖ 
Diier taraftan Dl 

ithalitçılar1 da birli 
tevzi itini ıihmttıl 
n&z teni iıi bir k•' 
laamımııhr. BanJll 

Ş&muia (Ceylln Tek) i I · 
1 

Çimento 
ihtikarı toplantı daba V 

· ba buıaıta eıaalı _ çBacü. Keçecilerde Ahmet oiln 
ÜÇÜNÇÜ KOŞU Fettah Saltaa ve Jbrabim 
750 lira · meHft1i, 2400 ça•aı ağla l 90 k·uuiıa aatal· 

metreydi. . maıı . llzımgelea bir çaval 
Stardla her beı (Subuta7) çimentoyu 240 k111uıa •attık· 

öae dlıtil •• (Romıaı) ın lanadan yakalaamıtlardır, ... ....................................... .. 
i Elhamra Sinemasında i 
ı Şahane aeıli biyik yıldız matinelerden itib:uea ı 

:Aı• F 'ı Butty Grable· Joha Payae- Jack ı 
: ICe aye IDoakie .,. s orkeıtranın ittir•· : 
ı kile çevirdiii muızum bir filim : 

f HALLOi! BROADV AY!! f 
ı Ganedici bir maliki ve aefiı şarkılar ı 
ı Ayııcı: Matbuat U. M. Memleket Jarnali : 
ı Seanılar:l .10 -3.10 -S 10 · 710- 9 10 Cumarteıi-Pa11r 11 deı 

verilecektir. · -

K•çeciler t.met 
varında. Berıım• 
köy& ~heyeti ihtiJaf 
tezkereıiai taııya• 

vi için memleket b• 
ne geleD Efe Hı~~ 
daki 1ab11 aai oilJ 
rek ölmlt •e yaptı 
ıyesiude öliimla Is 
teaindea olchıj'a · • 
tır .. 

-Arkaıı var- ı T • d Tel. ı 
~-.---... ...--mll!ll-••- ı ayyare sınemasın a 36·t6 ı 
lzmir. ASkerJik Şube- ı 1-lagilizce ıözlü bir bıbek araDıyor filmiaia ı 

Daiıtıla 
Yiyecekl 

sinden: ı Küçük yıldızı ı 

338 Doğumlu ve bunlarla muameleye ta· f 8 A 8 Y S A N D Y i 
bi ve daha evvelki doiumlolardan Jand•r· ı . BÜ~ÜK iŞLER __J>EŞI~DE ·kom~~i- . · ~ 
ma ve orman erlerinin ıevkedilmek üaere 12-lugılizce ıozlll Vaterlo koprüıu yıldııı Vıvıan· Leıgh· • 
l4·4·942 Hh gOaü sabıbı İzmir yerli aı· ı Rcbeka kahramanı Lıure~ce Oliver'in .: 

kerlik ıubeaiadt. bnar buluamaları il- ı= JZTJRAP GECESi ! 
ıımdar. ı ı 

Gelmlyealeria aılıert mahkemeye verile· ı · -rDram- • 
celrleri ili• oluaar. tMatineleı: b.geceai2.30 ·5 · 7.30 ·10Baby Sa1ı1dy3.45 ·6.15 ·8.45 

İstanbul, ...... ~ıta11 

kına d•iılac•k yiy• 
leri kaymakamhk 
derilmiıtir: · ":. ' ' 

· Bıkkalı.r y~•' 
rea bu liıtelere 1 
Y•i beyaz pe1.U 
balım ., faıul~!' 

aatacaklardar. 



~~·~ dönüıü 
..... • çelulen yanık ıü· 
..... , .... Q b 
f••d• etr•k ıulan ı 

ol barcedc.rek oauo 
ı,.:r.o~,~. temiz kumla· 
~ '-th ~•ıı çı~ıl taıları 

bııutaaıa bute· 
~ lila ediyordu. Bea 

llal•I• doyulmaz: 
la~d .. imde tatlı bir 
·..:~•diyor, dudakla
~litttltim bir halk 

... 
1•h~ta çalarak 10-

•111 •cliyordam. Ka-
,!1111&J111elıtea korlıaa 

1••11 ormaa tatlı 
~· daHarı•ı aıllı1a 

•1tıa ıaaki · zekit 
,. ... , ...... k&pejia la.dıJbılr 

'"-larla otlar araaı • 
.. ..,Ol'.ık••aııcık
laaıia bir aeıle ıe
.... a bildirecek v .. -

ltlip kayrDj'a ile et-

"tt., ll1hl1orav. Aai 
'da 1tfa kipejim ltir· 
~ 1111•rıaı Jawaılattı, 
tı •le ki bir ay Hzmiı 

• ~'••mda bulaaaa 
0ınaıamclaa yanı 

'•dllfeak f eaa bılde 
siıııı .. 8 G6ılerim ileride 
~r ~ 

.,,~ •gecınıa altaacla 
ki., Ç1rpı11ıa fer1ıdı 

11 
1111da çıabyan bir 

•ca ç Y•vruıana iliıti. 
td '

1111
• tabı~dılm ede-

1IOJ. 
ı.,,Q.c .. 
611 •aıı korkak tav · 

-4' 1•kıc.a b11iran ak
titıi1ordu. Kimbilir 

"- laı,0•• belki ele ma· 
..... ele, ribl r6rlnii· 
'- laali aeamiı olan ,,:d•a Janalaau dil· 
ı11 1 

lraı lalr hamlede 
"ctı •lıı kaa .. tları aı 
._ •• 11aki, "ıalra 
~ •• OQq bırak CIDI • 

"''' 1 a.'arna bana baiıılı, 
- tl1ordu .. " 
-:;eeaı. ••baeyi ban· 
t.ıa''' edebilir, baagi 

10•aaa, re1mede· 

,,tı, b 
~ a tıbii •e haki-
~" ••vıiaita ber a • ..... 1 

~~ l1ık oldaiana 
11 •• baaaa ev
~lyete kadnr 

() ~ ~•rrab kılabilir· 
.._, l•ı ki lröpeiin 
•tt '•ae rl&I d6nü

Mı ''1• 1 yalıyor, •• 
'-tı 1•t11ıı11aı k&çllk 

18~••ıaclaı damla· •• • '' l 11 diye dlıln· 
~-'1ı aıım korkaıaa-

., hti '-Y•etlidir. O ha· 

""' P ••ıler ae•rlaia "'••tt" doğanyor may· 
1 it ille •e çetarmama ''-·et •tt, ~11 k6petirn 

ili bır iki adını 
'• bana doiıa 

• • 
(HALKIN SESi) ··------- --------

Hı. sızlık 
A HDC -~ d v et d e Dİr} o 

laırı işit t e mu 11nda lıa' ıı 
Alı oilu HauDın koDtrol 11 

ruıada cebitıde 40 i'"m 
Üttüpü bulunarak ahnmıı ve 
hakklaı:la meıhut ıuç zabıt 
varaka11 yapdmııtır. 

§ Derlet demiryolla rı iıle t· 

me mağızHıada kavı s Ah
met o;ıu Elmaııo •t pe l ı odc 

yapılan koDholda 2 kilo 'mın 
gal kö nürü bulunar-k alan

mış ve bıkluada m~ıbut ıuç 
zabıt varakası J•pıl aı ııtı •. 

§ AIHt c ık Bornova c .. d 
de.inda lımail ofla Ahmet 

SBleyman ofla Alamedia açık 
bulanan dtlkkklnıaa giruek 
çelcmecHinden bir avuç para 

çalup kıçırken yalralaamıı · 
hr. 

§ Kemer arabacılar ıoka
fıada oturan Mehmet lrarırı 
Hayriye ayni yerde oturan 

Davut otld Klıimia açık bu
lanan Hndıtıadan 140 lira 

parasını çıldığı tikiyet edil
miı ve ıuçlu yakalanmııtır. 

--o--
Dl1111k 

Kemer Kıbramanl1r mev· 
kiiade Bekir lu11 27 yı şında 
V aafiye ve Muıtaf ı oğlu 
Mehmet, ev me1eleaiaden 
Mustafa kızı 16 yaıınd Fat· 
mayı dövdiilslerinden yaka
laamıı ve haklarında m eıbut 
ıuç zabıt v•ralr111 yapıl· 
mış t ır. 

yaklaıtığını ıörd&m, onun 
bu kuneti tanıdıiı mubak · 
kaktı. Yarap, bu ne biiyilk 
mucizeydi, c•nhlarıa en k& 
çlilndan, b&1Bilae kıdar 
bıbıedilen ba illhi kurvet 
neyin tesiriydi. Kendi canı· 
nı minnetten çekinen h ıyab 
bıb11ına yavraıaaa muhafı
za eden, kOç&k bir kuıtan 
dıba •e bly&k fedaklrhk 
beklenebilirdi?. Sewrlnia bu 
inançlı ve ia1aflı kollaı ıada 
bulaaııa biz[caalılar oauo fe
dalıılrhtı HJHİadedir ki ya· 
ıamanıa 1evk ve ehemmiyeti 
ai tatmıı ve arthrmıı bulu · 
DDJOraı. 

KAMAL BAYAZITER 

Yaralamağa 

I 
sebebiyet 

lk:ç ş nc:lik Ba11amyerinde 
Muıtaf .a nğlu ıoför Mahmut 
idarcai ı d~ki otomobili Ah · 
met oğlu Cemal Nuriye 
çuptıraralıt ıot ayıiınıa 
kmlmuıaa ıebebiyet nrdi· 
ğiuden yak•lanmış ve hh-

- --o---
Tabanca taıııak 
lkiçeımelik caddesiade 

HüHyia oğlu Alinin &zerin
de bir tabanca bulanarak 
ahamıı ve hakkında ıabıt 
tarakaıı yapılmııtır. 

o 

ihtikar 
Keçeciler Konak lıkele· 

ıiade Mehmet otla Hlıeyiaia 
ekmek karnui 11tmak ıa· 

retiyl• ibtiklr yı pbjıadaa 
yakalanmış •e bakl11ada meı· 

but ıuç zabıt YarakHı yıpıl· 
mı ıtır. 

- --o---
Yaralamak 
Kemu Geziler caddeıia· 

de Feyzalfah otlu Murat 
kadın me1eleaiaden aralan 

açı" buhıaaa Maıtafa oğla 
Kimili tıbaaca ile yaHlach· 

ğından yakalanmıı ro tah· 
kikata bış1aumııtır. -·-----

Tıhdlt 
Çorakkıpı Şıyb mahalle

sinde oturan Abbaı otla 

Y akup Mutlth kııı HarlJ•· 
nia evin~ ıirerek aallrla tab· 

dit ettiği ıiklyet edilmlı Ye 
ttbkikata baılanmııtar . 

--o---
Bıçak t~ıımak 

lkiç•ımelik Namazılla cad· 
desinde. Ahmeı otla lime· 
tin üzerinde bir bıç•k bala· 
narak ahamıı ve hakkında 
zabıt varaka11 yıpılmııtır. 

Keçeciler Atatlrk cadde
ıiade Şnluü oilu H11anıa 
illerinde bir bıçak bulana· 
rak alıamıı ve hakkında 
zabıt varaka11 yapılroııtır. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli 28 bin lira olan 40 bin kilo killçe 

kuriun 17 4 942 cama giiaü Hat lS.30 da Haydarpaıada 
Gar bia111 dahilindeki komiıyon tarafındaa kıpah zarf 
uıaliyle ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyeeleria 2100 lirahk muvakkat teminat 
kananu11 tayin ettij'i '1etikalarlı teldiflerlal muhleYİ zarf
lar1uı ayni iÔD 11at 14,30 a kadar komisyon reiıliiiae ver· 

meleıi llzımdır. 
Bu iıe ait ıartaameler komiıyoadan parHız olarak da-

iıtılmaktadır. 
1 6 10 13 1691 

ızmir uabanoı aıtırllk ıubesı 
baıkanıııııdaı: 
Aşağıda adlara yazılı ıabaleria yanla11a• 

da gö.terilea doğumlu ihtiyat Jandarma 
erata aevkedileceklerinde• bu ıubeler bal
lm:ıdau c:fupta Izmirde bula11an bu dotum 
lu eratın oüfuı cilzdanluı lle birlikte ıa· 
bemize müracaatları ilin olunur 

Aşığıdaki ıubelaria balkındao 325 ill 
326 doğumla olanlar: 

lıparta, Burdur, Antalya, Alanya, Acı· 
payam, Denizli, Diaar, Tavas, Fethiye, 
Eğirdir, Elmalı, Mıua vg•t, Bucak, Tefenni 
Kıt Feı:.ike, Serilr, Kor adeli, Akıtki, 
UJaborlu, Konya, Konya Akaarayı, -'lrıe .. 
bir, llııa, Beyşehiri, Boıkır, Ermeaak, Ka· 
ramaa, Konya Ereiliıl, Yalvaç, ÇamH, 
SeJdiıehlri, Koçhi1ar, KOlaar, Şarki kara· 
•ı•ç, KadıDban, Saiyiteli, Cıbaahe1U, Ha· 
dim Karapınar, (Saltaalye) Mat,~ A•amor, 
Kayaeri, Nijde, Deweli, Kırıeblr, Yozıat, 
Botızlıyaa, Nevıeblr, B&ayan, Akdıi mi· 
deni, Bor, Pıaarbııı, SorıuD, Arabıua, 
Avanoı, ÜrkBp, lacHu, Mucur, Çiçıkdığı, 
Adana, Merain, Tanaı, Kiliı, lıkenderaD, 
Maraı, Antalya Elbiıtae, Kozan, Kırıkhan 
Reybaniye, Karaisalı, Pazarcık, Silifke, 
Cebelibereket, lsllhiye, Feke, Kadırh, Sa· 
imbeyli , Döıtyol, Bıbçe, Aad1rıo, Kölrıaa, 

Ululllıl•, H1111. 

Aııiı daki ıabeler h•klundan 325, 326, 
327 doğumlu ihtiyat jaadarmalar Mardla, 
Midyat, Siiı t. Bitliı, Muı, V aa, Ç&temerelr, 
Cizre, Savur, tÇ•talr, (Şatak), Cenı, Bey· 
rlıebab, Yilkaek o•a, BiDiÖI, Garzan, Ah· 
lat, Erciı, IKızıl tepr, Derek, GercDı, NI· 
saybln, Hizan, ::Tatvan, Çadalr(ar, Solbaa, 
Beşiıi, Şirtan, Mutki S11oa1 Varto, Geae, 
Bulanık, Mallzkirt, Muradiye, Kl11mp11•, 
Baıkale, Şemdlaaa, Gürpınar, Patmaı, Per· 
vari, Eruh, Şir•ak, Diyarıbalnr, Gaziaıtep, 

Elazığ, Muradiye, Klıımpıı•, Başkale, 

Şemdimıa, Kaagıl, Divrlii, Silvan, Petrl· 

ket, Kahta, Alıçıdağ, Hekim ban, Pala, 
Siverek, Birecek, Arapkir, Kemaliye, Eiin, 
Biımil, Hozat, Keb•a, Baakil, Bertck, Çe-

mfııeıelr, Ovacık, Naıimiye, Mazkirt,IVir••· 
ıehir, Hilvan, Yaylak, H11an, S&rDç,,D&r&n, 

Dareade, Oımaniye, (Erıani), Lice, (Ergaal 
mideni, Cermilr:, Kalp, Karalrot•D, Sinice. 

Aşaiıdaki ıabeleria ballnadaa 32S, 326, 

528, 329, 330, 331, doiumla ihtiyat jaa· 
darma crah. 

Erzurum, Eızhıcan, Bayburt. Trabıoa, 
Sürmen•, Tercan. K&rele,QVakfikehir, Tire· 
bola, Akç•abad, Kıtı, Şebinkarahisar, Re· 
fahiye, Kelkit, GümDıbane, Alucra, Karaçay, 
(Hiç) Kemah, Pl&mer. Şiraa, Torul, Maçka . 

Aıaiıda yazılı tabelerin halkı•dan 325, 
326, 329, 330, 331 dotumlu ihtiyat jaa · 
darma crah. 

Kau, Rize, Of, Paıialer, ltpir, Tortam, 
Arhia, Ardahan, Sarıkamıf, lfdir, Kara• 
kö1e, Ultu, Şıvııt, Hopa, P•zar. ArpaçaJ, 
Hınıı, Kiiı.1mAD, Beyazit, yuaufeli, Borçk•, 
Poıof, Çıldır, göle, Tuzluca, Eletkirt, Ta
talr, Diyadıa . 

IZMIR YABANCI ASKERLiK ŞUBESi 
BAŞKANLIGINDAN: 

338 ve bunlarla maameleye tlbi diğer 
~oğumla erattan mavaınfbk hizmeti içla 
bealz aevkedilmemiı jaadarma, denlı, 
kimya, orman, tank, erlerlaia ıevkedllmelı 
lıere 14 4 942 Sah rlnl ıabableyia ıubeye 
mOracaatları gelmeyealerla ceaala•dırıla . 
cakları illa olaaur. 



lstanbul - Lik maçlar1oa dün Şeref ve Fener ıtat 
lıorıncla devarn ~dilmiştir. Havanın iyiliği buebiyle ve 
Gal•hur•y ile Beş•ktaş aruıoda şampiyoolu \c r•ylaşı 

acağı içio F~aer sladl1Jd1 16 binden futa llyi ci top 
l•nmıştır. 

~ÜLEYM 1.NlYE K A.Sl\'IPAŞA 
lfk mnç !"fill•ym•oiye Kasımp şı aruında yıpılrnı.ş 

9., Kıtımpaş . h u O · 1 oyunu k •unmışlardır . 

BEYOGLUSPOR - TAKSIM 

Anadolu aıansıntn Bulgar yeni Türk kızıl 
Radgo hOlasaıarı kabinesi nıo hediy 

k ld lıkeDderiye(•·•) 
Sovyet sözcü•li ve Alman- U rU 0 il 

llıl uirl rini bıot · lar, Amerikan denizaltı .. 
farı faaliyette, Prens aJlı Sofya:(• . ı) - Ye lİ Bul- hıuyı gel1iğ~ •• 
denizaltı bulundu, Japon gar:bilkümeti hşekküt d· ler pek ht ı aı 
far bu aene harbin bite mittir. e.,vekil IFilof ba· Tilrk kı:ulaytD&• 

. . t .. d - tikleri çi'"older •• 
S N 11cıye n•zu ıgıaı • uıe- ~ , ceğini söyliyorlar, en a· , . . femekte ıdı. 

ikinci m.ıç BeyoğlaıpJr · Taksim ansıoda yapılmıf zar kapaiı kopmuş, Bata rıne almıf, dalıillye, Malı· 
vG 2 3 Taksi;n galip gelmiıtir . anda sakak nıuharebeleri, y.e ve ndıa sınırları y ~ rle · Futbol V 

GALATASARAY - BEŞiKTAŞ ç· ı·ı J l 6 . · uade kalmıştır. . 
ıa ı er apo arı ıçıyor, E k ~s f k t N' b 1 A.11 mAhim maç, Galatııarıy - Be•ikbş mı çın• L 3 .J 1 ıı o Y• amu anı ı· o ve 

u v Hind Ronveai O ni•anaa f O ,_ I f I h 
1relince, ilk altrnn dakikada Galahsaray birinci golünü l ,_ f t , aı&a o tan ıçı an ar• 

top anaca11 L. 1 .. • k tbol ..t atmıt ve oyun bir müddet Galata11rayhlaua baskm DJye naıır ıgına reçmıt ve e .... 
altıada devam etmiş, fakat 13 acü dakikada Beşiktaş· M ı>1kova - lO niıanda Tırnof adliye Zıb11yef ti· 

. . Bebrenk denizinde 3000 t R .. .u 'ı f d ı bakal8 hlar beraberhk golünü çıkarmıtlar ve devre 1 1 nıbı· . 
1 

k bi d care , awı avo em r· t 
yet bulmuştu r. tonılito u r tıım•n ta· yollar, profeıör Yoıtof IMa· S•bıbleyia m•~ 

t.dı batırıldı. 'f p t 1 • t 1 ._. d c1nda. lkinc• devrenin bıtlarıada her iki tuaf ta tehlikeli B Jl G t ı S .. arı ve o ro zaraa na• .. ıae •••m e 
· er n- •ze e er ov z1rhiıaa tayin edilmiıtir S ' ti okullar• 

durumlu geçirmişler, fakat 25 nci dakikada Bcıiktaı· yet ıörciiıü Lozofeskl kıııJ • an• ar t• 
hlar ikimci ve 34 ncü dakikada ilçünü gollerini yıp ordunun 942 de barbı biti· --o :~;.ııtlar okula dd' tt 
mıfludır. Galatuarıyhlar bundan 10111• ancak bir gol receii ıözliae Alman ve Batanlar ,Ölen ınde nazara• 'O 

• • ı k oya• ı ve maçı yapmıılar ve bu ıuretlc şımpıyoaluk ve oyunun nferı ortaklnının ne ap o a ve ) • } d 
2 . 3 Hyı ile Beşiktaıhlarda kalmııhr. •e de hava bombardımaııile er' esır er ı. ikinci Liıe Zil • 

--•-- yenilmiyeceiini yotondaki ~oma .<•·•)- Sereaayk· lan : lku•••tll to ~ 

Yu~anistanda iaşe işleri 
latanbul - Yediaci aeferia.dea dö '1eD Dumlopıtıar 

vapuranda bulanan bir zatıa ifadeıiae röre Yunaniı 
tana pau yerlerden ve b;lbasıa Tı.irlciyeden giden er 
:ıak sayestade Yonanhların çok acıklı ve feci olan va 
ziyetleri biraz düzelmeğe başlamıştır. 

----~ -

btyatı araıındaki tnad te tıddetlı topçu ve keıif. alik olaa iki•cl 1 ~ 
tebuüz ettiriyorlar. fııliyetimiz olmuştur. 2 :, feYkalide bit 

Vati:ıatoa - Amerikan tayyar• düıürdük. Mlhettc· ralıihlni 2 O mai1t9 •I 
denizalhları bir J•poa tor· bahnı eair ettik. Malt• ye· : Saat 13 de ~111 , 

padosiyle bDyük bir taşıt nidea bombardım•n edildi K. ikinci ltak11nl•'~'t • 
batırmışlardır. 2 J ~pon ıe· Alınanlu 13 dOtmaa t•r laıacaklardı Falı• e 
mislyle 1 luuvuör ve diğer yareıiai imbı ettiler. Bir takım çikaHm~d•· ~ 
2 taııt buara uiradı. tayyarenin mürettebıtanı !libarla K. S. ıK·tı' t 

V aıiagton - Bir aydan esir alch'ar 1 Aluleniıde 10 ıle maçıCkııandıli 
Et fiyatları düşecek beri babrr abnmıyan Pıenı bin tonluk bir düıman ge• Alt~JlD :çikardıjt 

lst .. nbul - mayısta et fiatluıauı yüzde yirmi dere· adlı Amerikan deoizaltaıı misini batırdık. :~m~tta~~mı~l~ı~ 
cesinde düşecekleri kat.iyetle temin ediliyor. Cıva ıul.rıoda faaliyette lkİDCİ cephe tı~'vee K." s~mK. o 

T • • ) • imiı. kaıaadı. 
eVZI JŞ eri Berllo- J•pı>nyaDtn bü Vafington (•.,)-Söze& VOLEYBOL: 

.lıtaDbul- Viliyetlue yapılacak manifatura eşyHı yük elçlıl geoeHI Uıimo bir cephe d .. b, açtlac•k mı Yi•e AltaJlıl•' 
tevzii içia müzakereler dev•m ediyor. Ayni umanda tül· barbla bu aeae içinde kıt'i ıaıli~e:. muvıfık cevabı gelmediler ye bit 
bent yazma zarf tevzii içinde toplantılar ,.. yapılıyor. bir elice •lac•ğıaı ümid vermışt r r. K.. S. K. tıluotl 

---o-- ediyor. S 4 .. adıh biçmit ve S bia kiti oyunu kaıaadı. 

S . Koadra - OD rua- .. idil - 1 di 10 • d HENTBOL : 
ıraya gırm0g"' e rı·ayet de lagilfz t 1 . R o rmuı er r. lılHD • Bu k•rtTl•tlll•• ~ ayyare erı en 18 jıpou tayyareıi dltii· 

•e Rur haualaran• bia ton ıpor Göıtepe takt Aolrara-Aakara belediyeıi mühim bir karar ver· r6lmütt6r. d N ti 
bomba atmıı'ard1r. Bu ta· ııada yıpıl ı. ' " miıt~. Bu karara göre nakil vaaıtalarıa• , ibtiyıç mad· Yeni Delhi- Hint kon- b ıl'_o• 
erruzdan 12 tayyare dön ki ine naıaraa .. ~ 

deletinin 11t.ldığı, dığıhldıiı yerlere, karn~li yerlere rreıi 30 nisanda Allah A· bi ·k 111 t 
memiştir. r oyan çı ar ~ıa 

ve aleUilak umumi yerlere giriş ve çıkıtb bılk dizinli batta toplanacaktır. t k '"G6 
Londra - Ea ıon alı· ıpor • 11111. • 

uıulücıe riayet edec•ktir. Bu uıule riayet ttmiaJeyer Yeni Dclhi - kongre kımıaı 8 1 ı:=ıoll• 
cezayı çarphrılıc.klardır. nan fotograflara ıöre Sen reiıi lluıp1e ııönderdiii bir elti. 

-----
Yeni mahsül 

Ank11• - Parti genel aekreterliilnde b•f · 
Yekil Doktor Refik Saydamın b•ıkanlıiında 
parti genel ıekretert, ziraat ve ticaret vekilleri, mecliı 
grup baıkanı ve ılikadar eeclimenler HHı toplanarak 
yeni HDe mahıulüann durumu ve sevk ve idare bak· 
kıad• konuımuıludır. 

---o---
Urfada kurtuluş bayramı 

Uurfa - Düo Uıfanıa 22 nci kurtuluş yıldönOmli 
hey~cıcanh bir tö renle kutJaamış, bu müna1ebetle Şe
hitler abidesine ve Atatürk büstüne çelenkler koymuş 
ve Milli Şefe bağhhk bi11iyab teyit oluamuotur. 

Milli oivan20 biletlerinizi 

~azar bavıu .k~pıtınıaÇ•mp mektupta: "Bizleri dlıücı· BAS~ETBOL: 
bllton mubrıbı tarafından düren Hint milletlDİD il&ti· 1 i 1 kO 
8 d k 1 ._ b .. ım r D •• ~ 

ern en çı arı uaa athgı dar ve Hlbbiyet aabibi ol ketbol talnmıa• 1 , ' 
anlışılmııhr. maııd1r." demiştir. Alhaorduful., Ş.'~ 'i ~ 

Tokyo- Batan ada cin· Yeni Delbi- Gındi 30 t k · ı tıkl•" '' 
1 b a ımıy e yap 111 " 

rında çarpııma ar ali de ai~aa ko~ıreıiae iıtiak et· tılaıma aeticeıi•• ~ 1ı 
vım ediyor. mıyecekhr, teriaia •tbklarl 1 ~~ 

Tokyo- Bataanda Ş ım · mukabil 35 ıol 1 ~~ 
bonda Japonlarla Amerika· Altınpı•yas&SI çı bBy&k f.rka. -~ 
Mar ara1ında ıokak mubı· lar. ' 
rebeleri oluyar. Buıllnlzmirde albaın ahı ATLETiZM ~ ,ı 

Çungldag - Birmaaya fiyatları: Geçen haft- • 
muharebesinde Çtaliler J • Reıat - 3570 . ılm11iyle tam• b 

r 2 bi d f 1 H olaa mU1thıkı, . 
pon aran a en aı ı er amit - 3410 t d.I et• 

b "ldD - l dl A . 3310 amı er ı ve • ve ıo ay o rmuı er r. zız - ci liaedea ŞahıP• ~ 
Çungking - Tonıonun HaHnla- 3325 lı:üıOr metre at•'' 

iıraliade Çinliler Jıponlan ::: • ciliii kazandı. 

( Saldlt ) Klt••lndell •b111&.. Çorak.kapı Polla llerkui 
t:ırf111 ille, 164 K:ııa.ı 1' sltalr.ı Ull8ER T elefoaı 


