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,, 1'11 
Bn. NaslbıUI 

Melek mi, Şeytan mı? Şehir Ha b ~ r 1 eri yanlarda· n 
-67- Y •zan:SIRRl SANLI -

.............. ________ _. b. 1 / Dünkü at t tuldU 
ilk kocasindan agrııan, ikinci kocasını ını.vaşasın ar ' u __ 
da . Öldürmek mecburigetinde kalan bir r ardıms.eV~!' k~~~~I _ •lbeGö~~~:~~· l~~~;~ı!lı 
kadının artık bu düngad~ ne İ'İ kalmıetır er cemıye ı Koıular umumiyet iti·· kadınını evine gir'~ 

---o--- y y va Sauın Ulusumuz bariyle çok 1tiizelove ıür~. bıkahl Muatafa il• .• :-d 
rbli sreçmiıtlr. ÜD ta iı kadaıının Ne1ib••' 

Şadiye içini ç'kerek atıldı: ---o--- yaver olanlar iyi pua ka• ıına; çarşaf atar•~ ti 
- fıtırapla, elemle, hicap ve matemle dolu baya Yokıul çocuklara 23 nnmıılardır. d ı. a 1 ~ 

yatır ı .. tan aoar tamı öğrendiniz. Bana yapıJacak en b6yük iyilik bu Niua Hikimiyet v~ Çocuk BiRiNCİ KOŞU , ra paraııaıJ alıp k• 
artık her bakımdıa çekilmez bu sefil ve perişan ha· bayramı münasebetıyle ,,. Büyük bir beyecın için· rını Jazmııtık. 
yatıma bir son çekmektir. velki cumarteai r günü yeni de cereyan eden yarıılar· Muıtıfaya bu 

Benim ... ize, art&k kıldnılamız, nefes aldırmaz bir iç ve dış e~biaeleri dığıtı· da ikramiyeai 255, liH, me· de :r•rcbm edoa 
yiik olan bayabmı anlatmaktan maksadınıj buau yazı· hrken tesıdufen baluadum. Hfesi 2000 metreydi. ıallıın· . üç kuyulırd• 
cık olurunız bu bedbaht maceram belki bir çok evli B~n ba.yatımde' bu ~adar Neticede Oiindar Gla· HD ·Mehmet adıı~• 
kadın ve erkeklere gözlerini ıçıcak bir ibret dersi egleaceh ve neı eli bırfglin dayın Tomurcuku birinci h - . ld .. . ol• 

• d' ~ . . h t 1 1 şa 1 f o uru • olmasını arzu etmemden ibarettir. geçır ıgımı • " ıy•mıyo• Nuri SOmerin C•ylla Teki k di ı t t idi 
Z · ı. ı ı 1 . . ~• ea ı u a 

Benim acıkh ve kınla .ergüıeştim karırannı ken- rum. " 8 yoasu yavruıar n ikinci Fehmi Varaha Tar.: h İ h dl i 
k ı 1 · .. şıkTak ve net' eli görnltü·) ' _ . · • Me met ı HY dileri de bulunmadan kumar ve iç i i em enne goa· u ii & Jd ı -

ı . . - 1 . d t zanı ç ncu .ge ı er. anlatmııtlr • . 
deren kocalara, veya koçaluıadan intikam alacıiım erıo.ı ve yuı e~ın ea •ı•nı iKiNCi KOŞU _ T · bacı • 
d• k · r k k ki · k d ki t •-ı r ve fııkuaa sevınç el algala· . . . alum f• ıye urııaz ve • Ç• er e erın ur u arı uu111 a • d k d t k lkramıye11 190 hra, me- maruf olaa Mud• • 

'-b ı ı h · rını ıseyre er en a e a nv . . . . düşerek bayat, iıtia a ve yavru arını mı v ve prrııan t b~ . . bt k 11fe11 1400 metre ıdı. bir gün;; balaHk 
ed~a evli kadınlara hiç umulmıyacak bir den olabile- d~o .vek 

1
ub

1
d
11 şır~b. anld en· j Neticede Suad Kara• pede N;ıibel adıad• 

•: ımı ay e er gı ı o um. S d b. . . ..... 
cedir, sanıyorum.. B k oımaıua tv Hl mDC't giaj bir kadını •· · b u man:ıarı yı o uyucu· 

Esaıea şu menfaat. riye, gun, ihtiru ve oğazlış· 1 . d .. yine Suıd, Karaoım11u D taıa,,un.ndan: b• 
arım sı:ı e gorse ve şa· · M • b 

ma dünyasında adına aile denen ve ortıklarının bir· bidi oluydınız ayni zevki, Menevişi ikinci, Mahmut MastafaJ bu Neıi • 
birini çalmak ve aldatmak teblikui tn az olan bu il· ıyai inıir1hı siz de duya· Akgü ün Ceyliaı . Oçilacn_ viade hirj oda kirı1' 
mimi şirketin de ifliı etmemesi için muhınirleıin, caktıaıı .. Bilmam DHıl tak- gelmitlerdir. Gtcei vakti fbeai ~. 
r~maacıların bu huıuıta ne ka 'ar çok eser yızsalr r d ı ÜÇÜNÇÜ KOŞU odaıı•a aldı.J , .. ı ... ir etme iyim ve b1ngi ıüı· .. ~ 
yjne azdır. lü kelimelerle ifade etmeli· ikramiyesi 190 lira, me· Sabalıleyin - Ne•' Ji 

Benim· ~endi aile şirketim benim ıpaalhğımdan ve yim ki 0 günkü ıe'k ve ıhfeai 1400 m~tre idl. çocuia mektebe ~i 
kocamın ıersemHğind{n ifJis etmiş demek tir. j ae~ 'emi hakkiyle iflde el· Bu koıunun, ıonunda bea nHibenia b•ı.ı:: 

. Bunun için ben mubıkkak ölmeliyim ilk kocuıu· ıniş olıyım? Sıad Karaoımaaı·n Hııırı ıaf attım ve ilıerı 
du. ayrılan, ikinci kocuıoı öldürmek mecburiyttiac'e lıte bayırıa en bışıada birinci, Pıenı Halimin Ve· &andım. Bağuıcık f• 
kalan ve ıevgiti yavrularını saf bir babanın eve ıoL.- gelen bu y.udıaı ı-e yokıul ciıui ikinci, Ali Enenin mani oJdwn Maıt• 11-
tuğu çok ,kurnaz ve çok alçak bir kad111a te · ketmiı çobukları sevindirme iti RiL ti üçüa~ü ro!_mutlardır. rasını aldı. Par•1'ı• 
bir kadının, bir anoeoin bu düoyada ne İfİ ka!- biç bir ıeyle ve hiç hıyırla DÔRDUNCU KOŞU mızda paylatbk. 

mıştu? kabili kıyas değildir. Bu ikramiyesi 320 lira, me kadın şimdiJ haıt• 
~':*• ö'çüde y•p lıcak ve lu safeıi 1600. metre i~i. . . mlı . ..f•ılaca ~bırpıl• 

- Gaıtlt et N ~elti, Ş diyeye bir çok teselliler verdik- derecede na metli ve ye· Gihıiia b~mtn bemeıs mıu anlı1oram. ı..'d 
leb sonra o ndan aytıldı ve kadının kendini müdafaa ' rinde bir yardım daha yok- e~ ıııühi.m lloıuıu oİın bu Mehınet adliyec• ·~ 
etmiyect ğini ve · ettirnıiyf ceğini ıol•dtğ' için çok iyi tur. koşuya 7 tay kayatlıydı. kif edil mittir. ı,~ 
hl!ıdığı geoÇ bir avullat arkıdışının yaııbateıiıe Varolsun hınıiyetli sayı-. nA1emdar,, ve Bomba . ---•-- \. 

gitti. milletimiz, ö.:nllrleıi uıua nin i'tit•k etaıediği dör · 

-Arkası var- o 'sua Yadımsevealer cemi- dih.cii koşunun netİC)Iİn~e 
yetimiı ve Halkevi.. tayı çok g6ıel bir bidtci· 

1 

• l H. Türkekul lik kıunmııtır. Oauıa be-

! Elhamra Sinemasında : ---o--- ' men bir burun gerialade i m..tioelerden itibaren Türkçe sözlü ve : y t t Cıhit Apıyıkın Alitıbı ikin· 
: Taklitli büyük komeda filmi. : Urtta 580 8 ci, Suad Karaoımanın Şan · 
ı; · 3 AH BAB ÇAVUŞLAR ! Maarif vekiletiaia açı· ıı iiçO cü, HaHn Alakuıua 

: c•ğı mulek ve teknik okul D.ndiıi dördöccü, Kadri 

: AL Ti N ARAYI cısı : : lırı içia dokuı le.Delik p,~_ğ . Yıkılm IZID y l\'UZIJ btşiaci 
• : ı ••mh kanua pro1esiae go· olmuşlardır. ! Atş~k . ~alabı).ı_!'yuı ve arka~eşları _ ! re 81 milyon lira ile mey· t Müıterek b~ h;ı gaayen 
.Ayrıc •: 1-lıcııırıu 9qıu1 bayramı lzaıır fuarı ve gu • d I ı. . B . 

270 
I l65 185 k 

: 1 1 · · . . t b'A 1 : •D• ge eceıs.tır. u para , pise ve u · z: ı.mırımızıo • ıı manzara arı.. . • . . ı . 
: 2 _ Renkli Miki Muaz.. ı ıle meılıgı ve teknık okul· ruş gt.tir..nfştır. -

JSeanslu:l 10 -3 .10 5 10 7 10 9 . JOC.artesi-Pnull de: l lırd~~ bışk•. mtvc~tl11 ~a) BEŞlNCl .KOŞ~ 
büyutulecektır. Pıo1eye go·' lkramiye11 255 lıra, me• 

:T • d Tel. : / re Aakarada her sene 350 ıafesi 2200 metr~ idi. : ayyare SJDeIDBSID B 36•16: talebe yetiştirecek 1500 ta·. Netice şudur: 
ı Bülü!l gö :lÜllere saadet ve ıstırabı tattır•cak, her S lebe i bir teknik okulu ku· Suad KaraoımınıQ He•. 
ı kalbt~ ışkın. en i.l•h,i de~taaunı !a!ltacak •bliki hı · : ruh cıktır. lstanbul teknik velİ birinci, Hüseyin Kuı u• 
ı yat ve geııçlık fılmı Turkçe aozlu Arapçı ıarkıh ı oltu'u ~uıı kadrosu da 250 N · 'k' · ·M h · •• ı nun eıımaaı ı ıacı, e · 
ı ELMACI GUZELI • den bine çık_arıl.cakttr An· met Efenio Güllüıii ii~lla_• 
% • )f ' I . d ! karada dı bır tayyare mo· .. 1 1 d ısış ı ölde: ilk türkço seılı (ldııLbul sokaklar• ı mın e• cu o mus ar ır. 
; baş rolü alan Mısırın en me,bur yıldııluından Azizef tarları uıtuı okulu olacaL .. -----------
: Emir .. Filimde herkesi tethir edrcek zengin şark : hr. Bu2üa dokuz saıı '.t mektebi, daha bet yapı us• 
ı ·musikisi.. Herkesin rabatç.1 görebilmeıi içia bu : ukulumuı var daha 19 okul ~ ... mektebi 25 kız 11a.'•t 
t -programımız yılnız bir f ı limdir .. yer bulmak için ljaçılacaktır. Bunlardan yıl okulu daha ıçılacaktır.Ak· 
: lütfen seını ıaatlerinde gelinmesi · ı da 2575 mezun alınıcakbr. t•m okullarının talebe sa 
: Mdineler: 1 30-3.30-5.30-7.30 ve 9.30da ı 68 •kıım erkek Hn'at y111 30 bin olıcaktrr. 

·ıaşe 
........ ....-- 1 

GeDiıletilmekte ; 
da kuramu üç mil -iti 

U ı ~ ayralanıtır. cnuı:o ar '• 
lük, ·tedarik, uıiid •I• 
d. ğltma müdürlflğilı 1 lı, 
hyor ki bük.ilmet i~t '' 
seleıini bakkile ~ıt ı,ı, 
lu~y~ak azmindecl~t· b' ~I 

Ümit ederiz kı ~I 
retle milleUe mubt•~,, , 
ğu gıdayı kolaycı tıf 
günk \ J Olu ek f iy• , 

aunda bulacak 'ı~' ~ 
kayguıuad~_n kurl11 )'ti 

- .-----f ' t ı, ,Kon ... e ~, 
C H. P. BariP,i 

1 
, ~ .. 

tin• puti oc.ığı •• 
0 ~ı, 

23 ~İH~ peı teuıb~, .'~ 
allıımı nat ~1 de 0~ '-' 
yetim lliye ve ço~ >, 
ramı milaa1eheti1I• ~ 't, 
leketimiıin genç ~8 ~~
lerl· tarafından bit ~~ı 
verilecek tir. 
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~ere : Hırsızlık Üniversiteli-1313 - 333 doğumlu yaban· 
~ı... o-19- - ---- lı' lersinemalr- cılar yoklamagv a çagv ırıl\yor _..._ •2 pıaar 1 
."~ Dıtlet Koa· Keçecilerde Sab.hellia d tenzi(B -•--
kr t.lebeıi •• m•- •• Hakkı B kkal Ahmedln 8 hmir Y abıacı Aıkerllk Şabeıi Baıkahtıadaa: 

~'••dıa Aakara dükkiaından 5,5 kiloluk bir İsliyor Jar 1 - Her seae olduğu gibi 313 clahll 333 d71ıU 
~~Oliere'ia Cim• teaeke zeytin yağını çal· .. . do(umlu ibtiyat erlerin seae1ik yoklamalaraaa •ı•iıclak 
-....ııt OJ•aımıı· dıklarından yakalanmıılar- lıtanbul -:- Uaıvenittl i ıi ıtede iÖıterildiii •eçhile başlaaıcafıadan cezalı lulaa· 
lla dar. ıeıçlerdea b1r grnp val ve mımaıı içia ayıalaa maayvea a-üalerde aabıb Hat 9claa 
, "'"ll•tle okur § Keçecilerde iki ~ün belediye refıi Dr. Liltfil öyleden snra ıaat 17 ye kadar şubeye müracaat etme• 

· ~,llou,,,11n bay•h evvel m&racaat edea rom- Kudara mOracut edere~, feri 'flıl 
. ~•••c:a a,·r 1 l elıci Hayla dllkkinıadaa üoivertite lale.besi içia ,j. .2 - Yapılacak yoklamalara bu doiumlalardaa tecil 
')'''•· 

11 
•er· 1kl · pıatoloaun çıhndıiını nemalarb~ t.e~ıt~it J• p~lma · e~ilmif ihtiyatlar ( her hıaıl ıruba ayrılmıf olartı ol• 

; Fr••ııı k d' bildirmil yıpılaa tıblrilrat ııaın temııını rıca etmııler· ıua ) ihtiyat takat erat, askerllkteD ihraç edilmiı çl• 
l!:tiıU"•al• ·.:.~:d: ta Ali Azim Muıtah ·oç di.r VT' b 

1 
d' b r&kler de dahildir. 

•te Podaaıli adir. suçla anlıtılırak J•kalaa· a ı aytet t ••f de e tıytekı•-u 3 - Yoklamaya ıelirkeD her milkellefiD öraıil 
1 d muracaa e ra ıa a e a· 1 L 

•-. 1622 d mıı ar ır. 1 1 kt d Si aıığıya çikarılaD küDJa puıalalarıadaa (bın•J maa• • a.be 'b . 
1 

§ •1teçecilerde Oımaa 1 er dY•:• ~· .~ :~· 
1 

ae~a- ıaıları okunak·ı temiz doldarulmuı ~oldufu baldı) iki· 
• te 14

11
' ala •ak· Jouf koheaia Oıllm depo· ar • n ve~ll e e er~) 1 ŞH tane getirmeıi llıımdar. 

"' lacı ILo· ıuadan 24 hoı torh111aı de 25 30 a11betiae bar ltn· 
e~~·.·. ~~Hap bir çaldıtındın yakalaamııtır. ıillt temiaiae çalıılac.elshr. 4 - Yoklamaya rellrkea her mlkellef man111f· 

ltt~ . •1ılbir t.h· § Ktçecllerde Zeld Ma• --•-_ lık teıkerelerlni de birlikte ıetlreceklerdir. 
~~1' ı•erdircnlıtlr. tala elbiseci Melımedia!d&k· 5 - İhtiyat biımetlerial yıpmıı olaDlarda ba JOk• 
l~ıı · '\'aaaaca •• lrl•ından 15 Ura deıeria· DBRIZdB bUIUDBD lamaya geleceklerdir. 

tcl4 Hatta (bu de bir çift im 1duraııaı CBSBİ 6 - Aıkerlik y•pmamıı ,9 fakat ııaıfı ihtl1ata 
I' ~····., de Y•P ça ldıklarındıD yakalaamıı geçmiı olanlarda yoklamaya reltceklerdir. 
~.» _,,, ~eadiıini lardır. lataabul - Ahırkapı ci· 7- 1111 aayıh kanunun 63, 64 maddele mac!ltl•c• 
''-\ Jııt11orda. § Keçecilerde Hakkı urıada Cankurtaran sahH- müecceliyeti 1tfetberllk mldlrllldeıiace taıdik edllmiı 
~ •d•aa fçiade Sel»abettia, Huaa kış@rci leriade geııç blr kadın ce· mükellefler yoklama 1ıilanleriade dh.daalaran• lıletmek 
~~ .·~ •ılıınıa ve Hayim oila Leoa U:ll 17 Ji it di bulundufunu yaımıı· &zere ayrıca m• um •eaikalarıadın lkiıer taae ı•tln• 

•4..ı . bJıtıo idare '• deieriade bir tenekt ttk. 25 30 yış'arında kadar cektir. 
••ı.. 8 tahmin olunabilen bu kadı· dı. ,... 9jut aclt.a zeytinyağını çıldıkluıadaD 
·~ ~ • J aıa beoüı hüvyeti tubit '•Itır, ~I: UJduiu yakalaamıılardır. edilmemiıtir. , ''•ta lıy•tro baya· § Ktçtcilerde çuvalcı Hadiseye mücldeiumu· 

· ~ ' kı1a nmaa MarkonuD dükklnı.ıdaa 5 milik el koymu,, ceset ad· 
ı Wl1Dpıa1aaıa bı· adet ·çuvalının çıhndığını iye doktoru tarafındın 

,t ı1 ' Ptriıte ilk za· tikiyet etmeai üzerine fa· mori• kaldmlmı,tır. 
lila taibet gör· illerinin Hakin, Sıbahettiı ---o--

16ttaraaeye çıkmıı, Haun ve Tahıla oldukları 
ı• , .. 4

.6 daa t6ss e Ya,.alamak • ı~ı ani ş ı lara k ya kalınmış lar 
ı .. 

1 
•eGe blltün 

ti '-Oı dar. 
1' ~ti ICDlf, IOnr&• 

ti •de itlediii bir § Keçecilerde yıpıla11 
t hluadıa rörip bıruıfık tabkikah2ıuasındı 
' a, 1 d Ali Enver, Halat, Arif ce· 
d· arı a ev- k f•t 1 ti .. t . . za ••İade mev u ~ ıhdniD 

Kemerde ı yyar koltuk.· 
ca kıyıerifi rif. t dört se· 
11elik mdresi olup iki ay 
evvel ayrıldıtı yun.ıf ~ı ı 
27 Zlfıda fahriyenin bııka 
bir e kekle alikadar oldu ı• roıu ıçın h , 1 M b di11, tarı ten oa,göa evve e • 

"• yaımakla • . · 1 - · h' ı",''lı •ti t . met Emin alrçulı ıımınde· ıunu u1 aması uıerıae •· 
''t · 1• ro ma• . d kk mil bulundugu bıçı21 ile . litride ilk· in ,şıb11a n iaıadaa 60 
4Q 1 Y I' d . d b' k 'l' • 1 i d ka11gıadaa f alıriyeyi 

.a11 '•tında ı•-ea ıra egerıa e ır ı ımıa 
1 

b 
•• ,, • ığır surette yara amıı ta : •illa bıılıa ,bir çıld ı ğı anlıtıldığındın . 1•-
"' • 1&ikat C.M.U.liii muavinle 
~ ' 19 yıııada· pılaa tahkikatta Keçeci· riaden celil h rafından ya-
~lllııde Bejart lerde Hakin, Fethi, HHa11 pılmakta olduiu· 
t11' '••ıt l»u iı· Mehmet ılhBcli iımindelri --o--
~·~·• bopp•lıiı t•h111ar Sa\»atay oğlu il· Yankesı·cı· ıı· k b,,, 1 )•ı&adea .ıa• bık Hurudun bir teaelre 
, içi• bir iıdi- yatını çaldılılarıadaa'yıka· 

Of111uıtur, ki lan mı ılardn. 
1.t. 'I bi 
""' t çek eıeı• § Kemerde Ali og1u 
~ı>.'"- çok IJad• lımail Gllrler umu mt lra 

" ' .: 01
•11 Mbınt- dıDlardaa Muıtafa kııı dı

ı' ~'1~~ kara ala• · ticenin oduıada bulaaa11 

Kertçilerde mebmet ot· 
la sclibattin, ahmet oğlu 

sabri kaldıran ıültyman Oi 
u mustafanın fuıaıadan tk 
mek aldıgı bir 11rada pan· 
tolonaauıa arka cebinde• 
oa lir111nı caldıklarıadın '~t,~1·••1ıtaa ka·ıçamtuıadaa 20 Jiraaıaı çıl· 

~-~ lıoaaedfılde dıj'ınJan yakalanmıştır. vıkalıamıtlardır. 
•tı,td •dar. O F h • J k t, tisi dolaıma· JBımanların hBcamun• ut· r • 8 n ŞI 
'- lt,'llp komraa· radığı uman kral tarafıa · ıa•lr Memleket butaaHI 

.a tli~ Roatkea mütebaN111 '1 I te Parlıte claa korunmuıtur. hntken n Elektrik teda•lıl 
~ •• ~' 1•te baradı ·Buna niea zaten bo· •••hr. Ilı:lncl Berl•r Sokılıı 
'''·-~- tiyatro mu· ıuk olan ııbbah gündeı ,. .. • .,.. , ••O N tu• t,, Pek çabuk iÜae kötlleımiı, ıoa uerl 

·,._-.ı,, lırıal 14- olaa 0 Merakl" yi ovaarke11 PATATES 
i i»Ue takdir 11baede b11talanmı, , evin• 

~ ~,,ı&r11aı1. laat• kaldmldıktaa bir milddet 

1~,_' lırıflarıu ıoaH, 1678 aeaeaiade, 51 
~-~ tcl•a kom• yaııada olarak 6Jmf\1tllr. ,._ lr 

ıurulıi't 

Mezarlik bışıada bal içinde 
43lnumaradaki patates p.l · 
zarında bu faydalı sııdaaıa 
•• atfiı ve ucaıuna bulı· 
calunuı. 26 

ihtiyat yoklama ı&nleri yoklamayı tlbı 

Yoklama trlbi 
6· 7.4 942 
8 9.4.942 

10 11 4 942 
13 ·14-4-942 
15-16·4 9H 
17 18 4-942 
20-21 ·4 942 
24 '25 4 942 
27 28 4-942 
29 30 4 .. 942 
4. 5.5 942 
6- 7 5 942 
8 9 5 942 

11 12·5 942 
13·14 5·942 
15 16 5-942 
18 20-5-942 
21 22-5 942 
23-25 5 942 
26 27·2-942 
28-29-5 942 

doiumlularıa liatuldir 
Yoklama glnleri 

P•zartesi, aalı 
Ç"ıamba, Perıembe 
Cuma, cumartesi 
P•ıarte1i, aah 
Çarıambı, perıembe 
Cama, camartesi 
Pu1rtesi, 11b 
Cuma, cumaıtHi 
Paıarteıi, Hlı 

Çoşımba, perıembe 

P•ıarteıf 1 aalı 
Çuıımbı, perıembe 
Cuma, cum•rteai 
Paıarteai, aah 
Çarıam\;ı, perıembe 
Cuma, cumarteai 
Pazarteıi, çarıamba 
Perşembe, cuma 
Cumarteai, paıarteal 
Sair, çuıımba 
Ptrıımbe, cuma 

Dojama 
313 
314 
!US 
316 
!U7 
318 
319 
320 
321 
322 
525 
324 
525 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
33S 

lz--nir Askerlik şubesinden: 
313 .. 331 Doğumlu sailim 
ve sakat ihtiyatlık hizmeti· 
ni yapmamış gayri İslamlar 

.___ .. __ _ 
313 331 doğumlu sa ilam •• ııkat ilulyatlık blım•· 

tiai yıpaıamıı a•yri lıllmlu ıillh altı•• ahaıcıldar· 
dır. 

939 yılında ıilib altına alı•an •• ilç ay kadar lalı· 
met yıpın yukarıda yazıla dotamlann ıın'atklrlırıu 
aevk edil:.cellerdir. 

Bu eratın kiffealaia 21 4 942 ıünü hmlr 1erli ••· 
lrerlik ıubeainde hazır bulunmaları liıımdar. 

Erat ekmek karnelerini de birlikte ıetlrecıklerdlr. 
Gelmeyenler aıkeri mahkemelere •erilıc•klerdlr. 
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Saçmalar: 

------- -..,_------(HALKIN SESIJ--------------
11 

Kadro harici kaldi vine 
damla bu payda .• 

~-.. -
-i-

lki yakaa gelmedi bir ıuya bu ay da 
Gazterim yine yışda, gö;ılüaı abda, vay vayd•, 

: Hakkımda bir Vekilet ödevi mevıubaadı 
Bütçe muvazeaeıi Hd olmuı Kurult•yd•. 
Doıtlarım bu ·mevzuda üınidim kaldı yalnız 
Sayın Sami Kutlukla Bıy Felımi Gö~dalayda . 
Derhal birinci 11nıf Avukatlardan oldu; 
Uray Hakuk lıleri Mildürü Ç•ğatay da. 
Bir derdime dermıadı vldinde duramadı 
Sıyıa M. Öıgea gibi bay lbrahim Günay da 
Bay Kemalde, olu ca bir seJihiyetler 
Sandım 23 Nisan kutlanıyordu Uıaydı. 
Şa bekri Muatıfaaıa AyHofyada lıuam, 
Oluıundaki bıl var mevki almış bir Bayda 
Koca Şe birde Pirinç tenii bir yerdedir 
Bir güa bu hali görıe üzülecek llbayda. 
Çocuk Hastahaaui doiruıu tıbaaermiş 
8ajfe giizellik yoktur ea [mubteıem Sarayda. 
Kut daiıtma iıiade çokları 6cret aldı 
Kadro harici kaldı yine D•mla bu p ıyda. 

N. Damla 

ISTANBULDAI HIRSIZ
LARLA MuSADEME 

---o---

RADYOTELGRAFHABERL 
Anadolu ajansının Istanbulun Kahve ve 

Radgo hülisaları dünkü fl asıl s 

t~;~::,~:~:~:~~~~~2: ı.ı:!a~~·=~a~ ya·! A.!.~~a!b! 
val Pari•e gidiylar, Hint pılaa Jik maç'ara ;çok ali· yın iah :ıar altı•• 

liler ebedf eıarei kalı olmuthır. Bllyik bir l ııaa dair llyihı 
an/iyorlar laeyecıala old11lıça kabarık kimlere göre, ia 

Londra _ General Do- bir aeyirci kltlHi tarafın· rHl llıam ıördııl 
ırol FHaııı halkıaa yaptığı dan takip edilen Gılata- de kahre lmilıeri .. 
demeçte: ıaray Fenerbıbçe mıçı ıa• ko•tr6JB albada ~ 

.. Büt&n F11aııılar Viıl maa ıamaa iki tar1fıa le· ••J• çekirdek kı~ 
ıdamlarıaa karıı m&cadele biae careyaa etmi11ede ••- ettirip ylırde on "" 1 
etmeli , milli kurtuluı için t1cede GalatHaray ltakımı kir vermek aaretl~ ~ 
ba liumdar" cfemiıtir. rakibine kuşı iki rol ata- ralıcakbr. ç., ,. t 

Mozkofa - LeDiagrad rak hfevvtık etmlıtir. ıatıı yerleri we • 1 
c · pbuJnde AlmaDlar 169, BeıiktH çok 8.tila !bir , •ahtı lnlaiaarlar 1 

Kalenin bö'geaiade 3160 oyunla Vefa takımı•• O 8 clıvredilece~tir. 
111bay ve er kayb etmiıler · raliplrelmiı, Beylrozda yap Ll1llaaya lu ~ık 
eli·. Taarruz devam ediyor. tığı maçta lfınilmiştir. taklit mabliit ç•J.,, 
Sovyetler 10 Almaa tayya· Cam•rteıi akı•mı lımh aatııı failleri laık~ 
resi tahrip ve 10 kadu d• M •alta mubtelitleri lkarıı· ti &af bllılmler laoı 
lıa1ara uğratmııuhr. latmHında, lımir takımı I Yahaac(memlekıt 

BaJi'ut - Kurmay b•ş bu mıçı 8·0 ribi bByBk bir 
1 
len yolculara• bır• 

kanı manııl ıöyleviod~ : farkla kaıanmııhr. doki çaylarda• sa 
"lagiltereoia her tanfında ---o--- inhiaar reımfad•' 
Amerikan L uvvetleri bulu R I f ti . tutulmaktadır. 
oıcık, diimana yapılacak uman m n aa arı 

ı.t',~bul -- Şehreminin~e nbıa DJemuıluile iki sa· konbiye turıuzlara Ameri · Ankara ( a a) - lraa 
bıkal\ luraız arnında beyeca.oh bir ha kip ve· müudeme kanlar da İftirak edecek- dıki Rumen DJtnfaatleriaia 
o!tq~Jtr. Ş :breDiniade Araplu ıuluiıada 4 numaralı ci·,, demiıir. bimıyeaiai Romaa1a h&kü 
e!de oturan orura11 bir hır1ı:ıhk ıuçoua f•ili olaral& Pariı - Lnal Pariae meti Türk. la6kômetiadıa Haber alchiıllll 
r·~!hCa aranmakta olaa 1tbıkalılardaa s.tibeddiain gidiyor. Mati,oa urayında ric etmiıtir. lraala mutabık belediyelerla karfl 
e'ine gelerek gizle,.diği h aber ahomıştu. ,.ı, c ık. Oı•da Alma . lu'a olarak hü uındim" r bu ta- li zorlukları ıidef 

B!-1 ıuretle H~ıkahnın izi h kip eden zabıta memı..r itlir . ifı : 11 011aıma11 mubte- lebi teni~ etmiıtir. re belediye varıl 
ları · evi kuştlmııı .,, ve tarauuh bıılamış'ardar. meldir i 1 

.J:Memurluıa bu kontı olu devam ede Le l aycıi e'. Kaİluite - Hiat kon Moskoıa elçimiz ~:!ı t~~~l~~·d;~,ı~ 
d.iqr bir şıh11a dıhı ieldıği ve beraberinde Ur takım hrea{ baılunı demiıtir ki: AnkHa - Muıkova bü b~za verıilere ı• 
ohti'\1>il lietikleri getirdiğı görÜlmüıtür. . "Japonya vı Almaoy• harbi yük elçimiz ~· All Haydu lacaktır. 

:Y eai bir hır11zhk va'k'••• kuıı1tada kaldıklarani k-u11aır1a lıoagremiı Hi11- Aktay Karı y~liyle ~Dlra· Buı Jeal .,1 r 
aa.h1fa ubıh memurları, s.Jabeddiale bu i:or çlıul ada piıtınin ~b :di eaarete mab- raya gelmelitedır. Bar kı~ ıelıir hallnaı allk 
mı . ~kalam ık içi'ıa , eve • rirmiılerae de, Salibeddial • kfıaı olıc•ğıaa kanidir. gün kaldık tın ıoara tekrar cektir. 
ark~•fı peoçeredea atlıyar.•k il.açmak iıtemiıJerdi r, Kongre 1aldırıcıl1rın tatla vaıifesl bazıfeai baııaa dö · 

Ht11ııla ıa firarına ~eydıa Vffmek istemlyea me~ söılerioe kuıı uyanıktır. " 1
n_c_c_e_k_t_ir_. -------

murl~t. da onları takibe koya!uaca bu defa S . libeddi- Yeni o~ıh -- Amerilraa ç • f • • 
· d ı. açın l!aleleri R111ona ıid- ID Se iri 

nıa , .... a.i meç bul adun: tabaac .ııaı çekerek polit-
l detli h6cnm yıpmıılardır. h • • d 
ere afet etmtie bıt amıf~İr . · Üç hüa evvel OD bialtrce şe rımız e 

Kokak aralarıada d~vam edea bu h . cınlı takip J ' FO 1 askerini hamil 40 Çin h&k&metlaln Anka-
ııraaurda ıabıtı mem·Jtlan da ıillb 1'ull"amıılar, fakı t Jıkon aakliyea görmBıler- ra ufiri D . Şauaı d&a sı•· 
aıal~ ••~ılcalıları ya&İulamığı muff •k olamamışlardır. dir. ce Aakarada• ıebrlmize 

••~ adıa~a ~ir aabakah • olduiu anlaıılaa lhtıl& Tokyo- J -polar Siber- ıelmiıtir. Çin sefiri ıelari· 
b1r11ıı ile lı.ti&4'ddla tiddetle aranınakhdır. let aduına çılrmııtar. Çıkar· miıde bir, iki gln kalarak 

ızıır H-ancı 4skırli- Şubesinden : 
31~ &31 döjıamlu ibtiy.tlık hiımttiai ifa etmemit 

gayri mBılim eratın uvk.edilmek lbere 21·4 942 r&niı 
ıubemiıde h111r bulunmaları, gelmiyenleria ceulaıdı 
rılacaldarı !lla ol.uaur. · 

ızmır Yabancı Askerlik Şubesinden : 
Yilluell e~liye(Ji ve biç ebliyetaiz lise v • muadi i 

ve daha y61i1el olıul mezunu olup kıH hizmete tibı 
mükeilefJeria te•kedilmek fiz ere 25 3 942 cuDJarte1i 
g&Dli öğleye kadu fllb~m ize miiracaatlıra, akıi tık 
dirde cez.alanacaklara i 'ia oluaar .. 

11a kaaııı olDJuıtur. mabtelif 1erleri ınec:elıı ve 
ıonra tekrar Aakareya da 

Dünkü 
Eelenceler 
Dlla, habaruı en ı&zel 

gilnleriadea biri idi. H.I 
kımıı aabahtaa itibaren 
meaire yerlerinde, bilb .. 11a 
Kutlçullu DJHİrelerlyle k61 
t&rp arkta toplanmıt ve ak· 
Ş• "' a kadar at ş e• İ dakika· 
lar lft\·irmiftlr. KültBrpark 
çok kalabalıkta. 

at cıktir. 

lzmirde 
San'at 
lımirde açılacak yıal 

ıa11ı'at okulları ıualardrr. 
Daha bir erkek H•'at okt
lu, yı pı uıta11 a kulu, Öde 
miı, T.re Meaemencla ak· 
ı•m okulu, lzmir, Ôdcmiı 
ve Tirede birer ıktım 11· 

kek HD'at okalu. 

Macariıtaala 
me-.c11t ticaret ı 

m~ıbot "A,, •• " 
ılade y uılı d••'' 
koı tratlan harici 
Macariataada• f 
bia toa 1161&1lm, ı ''•ı 
çelik blok ve 'l~ ı-4 
kır ıöecleı ilmeaı 
ld kaaua çakmııtt" 


