
Senenin en büyük Türkçe 
sözlii, sazlı, şarkılı filmi 

ALİ BABA 
ve 

KIRK HARA.MlLER 
Bütün lstanbulu meftun etti. 

EL HAMRA 
Sinemasında J 

KULA. 
MENSUCAT FABRİKASI T. A. Ş. 

İstanbul Şubesi: Bahçekapı 
Yeni gelen her çeşit Kadın ve Erkek 

L Kumaşlarını görünüz 

Sene 24 - No. 8386 - Fiati her yerde 5 kuruş 
PERŞEMBE 26 Şubat 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

= 
Rangon 
şehri 

boşaltlldı 
Radyo neıriyabnİ keati, 

Japon kuvvetleri 
ilerliyorlar 

Urfa mebusu Refet 
Ülgen ve yeğeni Zeki 

serbes bırakıldılar 

B. Rüştü Aras 
Londradan 
hareket etti 
Timea cAraa, halefine

güzel bir itimad ve doat· 
luk mirası bırakmakta· 

dır» diyor Muhakeme 12 saat sürdü. Bugün 
tekrar muhakemeye devam edilecek 

Londra 25 (A.A.) - Times ga· 
Bangkok 25 (A.A.) - Sivil halk 

•e hükumet, Rangondan çek.ildik.ten 
sonra Rangon radyo iıtaıyonu neı· 
riyat. kesmiıtir. Birmanya radyoıu 
1\e§rİya•ı, bundan böyle Rangon'a 
70D k.lometre mesafede olup timdi 
hükumet merkezi ve ordu umumi 
karargahı olan Mandaley dalgası 
üzerinden yapılacaktır. 

Ankara. 25 {Telefonla) - Urfa me
busu Refet thgenle yeğeni zeki thge
nin muhakemelerine bugün atır ce
zada devam olunmuıı ve muhakeme, 
sabahın saat 9.30 undan gecenin 22,40 
ına kadar 12 saat 10 dakika sümı~
tüt. 

Bilhassa muhasebeci Lütfinin bir- zetesinin diplomatik yazan, cF ena 
birlnt tutmayan 8&Llertle. garip hare- günler d01tu> ba,lıkh yazısında di
ketlerl heyetl hlldmeyl ve dlnleylcl- yor ki: 
leri bazan gülmeğ'e mecbur etmlştlr. Türkiye Büyük Elçisi Doktor Rüı-

Birmı.nyadan gelen haberlere gÖ· 
re, R!lngon, kaybedilmit telakki 
olunmııktadıı. Şehirde henüz birkaç 
kıta mevcuttur. Bunlar, Japon kıta· 
ların:."l daha fazla ilerlemeleri halin
de hthripler yapmak üzere emir al
mışlardır 

Mandalet radyosuna göre, Ran· 
gon üzerine doğru ilerliyen Japon 
kıtaları artık Pegu'ya bir kaç fersah 
rnesafed~ bulunuyorlar. Japonlar, 
Moulmeir.' e varmak İçin ıarp arazi
de: güçlük:erc uğramışlardı. Halbuki 
Sitang nehri aşılmış olduğu için Ran
gc.n öaündeki bütün güçlükler başa· 
rılınır bulunuyor. 

Cbanghai 25 (A.A.) - Rangon• 
da .. Kı..lkütaya gemi ile 2000 mül
teci geldiği Kalkütadan bildiriliyor. 

Birmanya kuvvetleri 
kumandanlığı 

Muhakemenin bu celsesinde, kcndl- tü Ara.s, bugÜn Londradan Ankara
lerine P!Yango çıttııı iddia olunan ya hareket ediyor. Doktor Arasın 
Refet Ülgenln QOCuklan 16 ya§ında hareketi teessür uyandıracaktır. 
Aytekin ile Aliye de dlnlcnmlşlerdlr. 'Ç" k"' k d' · f - ı d · · 
A
• 1· e h "Ulkten ln t kt un u en l!ı, ena gun er e J)'l 

ıy , ~ ı ve yem e me en d 1 l · d çekinmiyeceğinl söyliyerek: ~s.tumuz o muştur ve ngıltere c 
eBabam memlekete ömrünü vermiş hır çok dos.t hıra~~akta.dı~ .. Doktor 

bir adamdır. Bana, söyknUdiği gibi Aras, halefine guz:el bır ıtımat ve 
5 Ura dahi ikramiye çıkmadı . zaten dostluk mirası bırakmaktadır. 
çıksaydı da almazdım. Evraktaki im- HasaH kalbli olan Doktor Aras, 
za da benim değlldir.• dedl. bununla beraber, harpten duyduğu 

Bundan sonra dinlenen Refet üı- nefretin, zı.;lmet kudretlerini yen• 
genin oğlunun eski n~anlL<n Yegfı.ne mek ve devamlı bir sulh kurmak lü· 
Koçak, Refet Ülgen t:ırafmdan ken- zumunu unutturacak kadar kondisi
disine piyango blletı verilmedl~inl ve nin üzerinde tesir yapmasına müsaa-
250 liralık bir ikramiye almadığını, de etmemiştir. 
şahit Elmas da Refet tl'Igenin kendi- Londra 25 (AA) _ S t 
sine iyilik ettiğini, bir çocuğunu o- a·· ··k El · · M · ·k: L d d ovye 
kutmak için yalnız bu sene mektebe lyu ÇtSı .~ 19• 1 0~ ~a an a!: 
kendi namına 180 lira taksit verdiği- rı acak olan Turkıye Buyuk Elçııı 
nl söyledi. Dok.tor Tevfik Rü,tü Arasın şerefi· 

Hlklm, vaktin geciktiğini söyliye- ne dü~ bir öğle yemeği venni,tir. 
rek müddeiumumlden maznunların Davetlıler arasında Çin ve Şili Bü
mevkuflyet halleı1.nln devam edip et- yük Elçileri ile Yunanistan ve Suudi 
memesi hakkına ne dil§ünd~ünü Arabi•tan Elçileri vardı. 
sordu. Milddelumuml muavkıl Ke- B. Hikmet Hayri 
mal Bora, Zeki 'Olgenln tabllycsiııi, 
Refet Ülgenln ise suçunun mahiyeti Ankara .2.s ~Telefonla) - Mer-
itibarlle mevkufiyetlnln devamım ı.s- kezde se\izıncı derece memurlar-
tedl. dan Hikmet Hayri Londra Büy\ik 

Bangkok 25 (A.A.) - Dclhi'den 
haber verildiğine göre, oimdiye ka
dar general Wavell'in emrinde bu~ 
lunan Birmanya orduıu kumandMt· 
lığı, Hindistan Batkumandant gene• 
nl Headey tarafından ele alınmı§• 
tır. Delh radyoıu, bu değifikliğin 
Pasıtık'teTtı asker ~ururnda tiuıule 
gelen değiımeter nenceeinde lüz.umlu 
görüldüğünü ilave ediyor. 

Dava, asliye mahkemesinde devam 
ederken Türk Maarif cemlyeti tara
fından tertip cdllen piyangonun sa
tılmamış olan biletlerinin imha edil
diğini gösteren bir zabtın ortada ol
maması , muhbir vaziyetinde bulunan 
cemiyet muha.ırebeclsl Lutfi ile dnkU
lo Melıhanın Refet Ülgenl ağır it
hamlar altında bırakmasına sM:ıep o
luyordu. Ağır ceza reisliği bu imha 
zabtını cemiyet dosyalanndan bul
durmuş, bundan başka Meliha ile 
Lutfinin Refet Ülgenin Büyük Mlllet 
Meclisine verilmek Uzere nldı~ı 600 
biletten yalnız 200 tanesinin parasını 
cemiyet veznesine yatırarak geri ka
lan biletıerl zimmetine geçirdiği yo
lundaki iddiaları , çürütecek diğer bir 
evrakın da dosyaya girmesini temin 
etmiştir. Bu evrak Maarif Cemiyeti 
tarafından Büyük Millet Meclisi Reis
liğine yazılan ve Meclise yalnız 200 
tane bilet gönderlldiğinl bildiren re8-
m1 bir tezkere idi. Refet Ülgentn 
avukatı B. Fehmi Kural'ın muhbir 
Lütfi Jle daktilo Melihaya yerinde 
sorduğu sualler, blll\la.n tevil yolu ııe 
hakilcatl itirafa mecbur etmlfUr. (De.amı sahife 2. sütun l de) El~il.iği ba~katipliğin'e tayin edil-

-------------------------- mı~tır. ---------

Salahiyetli askCTi mahfiller, .st.ı~ 
gapur' un kayıbındanberi Birmanya 
ile general Wavell karargahı arasın· 
daki irtibatın tamamen ke•ilmi, bu· 
1unduğunu belirtiyorlar. 

Çin'de sulh 
cereyanı 

Son hadiseler üzerine 
ıulh fikri kuvvetlenmeğe 

başla mı§ 

Şangbay 25 (A.A.) - Japon or• 
dusu sözcüsü muavini M. Matsuda, 
basın mümessillerine ıu beyanatta 
bulunmuştur: cHarbin baıındanberi 
İngiltere ile Birle~k Amerikanın uğ
radıkları hezimetler Çinin işgal edil
memiş bölgesindeki efkarı umumiye 
üzerinde büyük bir tesir yapmıştır. 
'.Ayni zamanda sulh lehinde bir ha
reket yaratılmıştır.> 

Çanka·ya 
motörü 

Karadenizde batırılan 
motörün mürettebatı 

şehrimize geldi 

Bir Bulgar limanına gitmekte olan 
Çank&ya motörünün Türk kara sulan 
dahlllnde bir denizaltı tarafından ba
tırıldı~ını yıı.zmıştık. Motörün kurtu
lan mürettetıatı dün İstanbula gelnıiı;
ttr. Motıör fırtına yüzünden geceleyin 
Sezebolu'da, karaya 2 - 3 mll mesafe
de demirli iken, mürettebat yanlann
dan bir tol.'llll geçtiğini görmüşler, bu
nu müteakip birbiri ardı sıra. 2 top 
atılmıştır. Bunun üzerine mürettebat 
sandala binerek motörü terketmi.şler
dir. Dentznltı projektörle sandnlı ara
mış ve bulduktnn oonra 15 -20 top at
mıştır. Denlznıtı Çanknyayı batırdık

tan sonra uzaklnşmıştır. 

Vichy - Kanada 

Cava'ya 
tayyare 

hücumları 

Japon ve Amerikan 
tayyareleri araıında 
çarpıtmalar oldu 

Tokyo 2S (A.A.) - Umumi ka· 
rargah, Japon ordusuna m-enıup tay· 
yarelerin dün Cavaya taarruz ettik· 
ferini ve Bandoeng, Batavia tayyare 
meydanlarile Cavan1n diğer tayyare 
meydanları üzerinde ve yerde top• 
yekun 68 tayyare tahrip ettiklerini 
bildirmektedir. Ayrıca Batavia li
manı~ıda her b-iri 3000 tonilatoluk 
iki ticaret gemisile bir hafif kruva• 
zör ciddi hasara uğramııtır. Japon
lar, bu hareket esnasında bir tayya· 
re kaybetmişlerdir. 

\'aşington 25 {A.A,) - Harbiye Na
zırlığının çarşamba. tebllği: Felemenk 
Hindistanında: 9 Japon bomba tay
yareslnden ibaret bir teşkll 14 avcı 
tayyaresi refakatinde oldujtu halde 
Cava üzerinde Amerikan ordusuna 
mensup 7 tayyare ııe· 40 avcı tayyare
si tarafından karşılanmış ve geri 
dönmü.ştür. Tayyarererimlz düşma
nın bir bomba ve bir savaş tayyare
sini düşürmüşlerdir. Hücum esna
sında d~ma.nın 4 bomba tayyareslle 
2 av tayyaresi hasara. uğramıştır. Bi
zim tayyarelerimiz kayıplara maruz 
kalmamışlardır. 

Singapurda 
İngiliz müfrezeleri, bazı 
noktalarda mukavemet 

ediyorlar 

Lonclra 25 (A.A.) - Singapur 
adasının bazı noktalannda hala İn
giliz müfrezelerinin mukavemet et
tikleri Tokyodan bildirilmektedir. 

Tokyo 25 (A.A.) - Nişi Nişi ga
zetesinin Singapur muhabirine gÖ· 
re, Singapur muharebesindeki İngi
liz ölü ve yaralılarının adedi 25,000 
tahmin edilmektedir. 

MI. Keitel Slovaky,a' dan 
döndü 

Amerika Von Papen 
B. Hitler ve B. 

Ribbentroptan tebrik 
telgrafları aldı 

üzerinde 
tayyareler 

Berlin 25 (AA.) - Führer, Bü· 
yük Elçi M. V on Papen • e bir telgraf 

tayyarelerinin çekerek kendisine t-ebriltlerini bildir-Düıman 
iki dalga halinde geçtik· 

leri bildiriliyor 

V qinıton 25 ( A.A.) Be-
yazev'io sözciiaü. bu sabah Birl~ik 
Amerika bab sabili üzerinden diit· 
man tayyaı-elerinin iki dalga halin· 
de geçtiklerini söy)emİft.İr. 

miştir. 

Alman Hariciye Nazırı M. Von 
Ribbentrop da, Büyük Elçiye, çok 
hararetli bir telgraf göndeımionr. 

.. l.kka~Iers 

Ne yapsın? 

Kunduracıya somn1tlar: 
Los-Anareles 25 ( A.A.) - Bu - Bi:: altlık için neden dört Jra 

gece ı.o. - Angelea'in varotunda istiyonun? Pahalı deiil mi? 
Baldwin Hille bölgesi üzerinde mil· K'!lftdmact cevap vermif: 
liyeti tesbit edilemİyen bir tayyare - Ne yapalım. faaulye pahalı! 
görüldüiü haber verilmit, tayyare Fakat 75 lrunı.t. 100 kurut gün
karfıkoyma bataryalan tiddetli bir delikle çal~ zam da ıörmeyen 
mAnia atıeti açnutlardır. aile babaaa ne yapım? 
IHlttlllllltllllftAllllllınt...-nıaı111n1111ıııııın11111111111111ıııuınn1M111n-.anım1111111111111 ..... 111111111111-

- Bereket verSin kunduracı, meyvacı vitrinlerine dokunulmuyor!-
- Dokunulsa ne olacak ki? ... 

BU SABAHKİ TELGBA.l'LAB 

Rus cephe
sinde kanh 

muharebeler 
Bir noktada Alman 
hatları yanldı, fakat 

yarık kapabldı 

Birmanya'da 
vaziyet 
fenalaştı 

Birmanya hududundaki 
Hint tehirleri 
boıalblıyor 

Berlin 26 CA.A.) - D. N. B.: 23 gu- Vicby 26 (AA.) - (Ofi)ı 
batta. bir Alman grupu dütmanuı 11- Birmanya' da lngiliUerin vaziyeti 
mal keısimlnde hücumlannı tardet- k f 1 · ıınlş, düşmanı büyüt zayiata utratm)f- ço k e~aB~mııtır . .JdaponMkuvvd eltlc:" 
tır. Ruslar büyük zayiata uğramışlar- me; ez~ ~rmanya a. . an a aya 
dır. Düşman bir noktada Alman hat- ~ogr.~ ılerlı~orlar. lngi.liz t8:yyarele
larına girmeğe muvaffak olmuşsa da rı mutem:ıdiyen hareket halindo bu
yarık derhal kapaLılınış ve giren Rus lunduğundan motörleri ayar edilc-
kuvveti imha edilmlştlr. • miyor. 
Rusların Stara Ruska . Son haberlere göre Hindisıan·ın 

f 
. Bırmanya hududunda bulunan Chit· 

muva fakıyeti tagong limanı ve hududa yakın ycr-
Londra 26 (A.A.) - B. B. C.: .Mos- lerdeki ahali bo~ltılacaktır, 

kova radyosu, Kızılyıldız gazetesinin Londra 26 ( A.A.) - Madru 
cephedeki muhabirinin Stara Ruska radyosu Hindistan•m Birmanya bu-
muvaffa.kıyetl hak1k.mda blr yazısını d d 1 Cb'tt iJ H' t hud 
ncşretml§tir. Muhabir, bu mevkiln 3 ° unc~ 1 

agon!" e m u
demlryolu, 7 şose blrleşm enoktnsı ol- d~~~ ~azı yerlet'll'I botaltılacaiını 
du~unu söyliyere'k diyor ki: eAlman- bildarm~ti~._ Radyo bunun halkm 
lar çok kuvvetli blokhavzlar, tank tu- menfaab ıçm yapalacağmı. panıge 
zakları yapmışlar, maynler döşemiş- mahal olmadıimı söylemiftir. 
Ierdl. Şehirde petrol sarnıç.lan, }1~- Japonlar Mandalay'a sal· 
cek deJX)lan tesis edilmişti. Almanlar d ... h 1 1 
bu kesimde tıaarruza geçeceğimizi bek- rımaga azır anıyor ar 
}emiyorlardı; yapılan hareketln mu- Londra 26 (A.A.) - (B.B.C.): 
vaffa.k.ıyeti iinl olmasına ba~lı idl. Birmanya' da son 2.f aaat :zarfında 
Bunun fçln aakere mümkün mertebe yeni muharebe olmamıştır. Üstün 
çabuk ue.rlemesl, oehre hücmnla glr- düıman kuvvetlerinin tazyiki üz:eri-
mesl blldırilmlştl. R 'd b' t • ·ı ,_ ı 

Al l hrin 
·lmali r1c· ne angon an ın erce ım çı11;arı • 

man ar, şe § şa isinde ı ba k 
lstihk!mlar yapmışlardı Dljter kı.s1m- mı~ ve evazım ' a yere ta,ınmış-
larda. bataklık göl ve ~ehlrlt!r tabil tır. Rangon' da ışıklar söndürülmüı. 
mlinialar ohıy~rdu. Fakat buz tutan örfi idare ilan edilmiştir. 
nehirler ideal şose vazlfemni görmüş, Japonların merkezi Birmanya'ya, 
askerlerimiz silA.h atmadan 25 kilo- ezcümle Mandalay'a saldırmağa ha-
metre ilerlemlşlerdir.ıı zırland.ğını gösterm deliller vardır. 

Sovyet tebliği Bü~ük <?}n k~~etleri acele cenuba 
Londra 26 (Radyo '1,15) _ ~e ya- dcgru gorderılı~ 

Amerika'da hir İngiliz 
müfrezesi 

nın M<>*ovada neorectllen ~t teb
liği: Rua kıt.alan harbcderck Uerl ha
rekatına devam etml§, blrçıok yerlerl 
geri almı§tır. Almanlar in.san ve mal
zemece ağır zayiata uıtramıglardır. 
Sah günü 5 Sovyet tayyaresine mu
kabil Almanların 20 tayyareşt imha 
edilmiştir. 

Çin'e yardım 
Rooıevelt'in mümessili 
her ne bahasına olursa 

olsun bunun yapılacağım 
söyledi 

Londt:ı 26 {A.A.) - B. B. C.: B 
Rooseveıt'in mümcsslll B. Harlman 
dün bir nutuk M>ylemlJ} ve B. Chur
chlll'~n büyük takdirle b~tmi§tlr. 
Hıırlman ®mlştlr ki: 

o:B. Churchlll. arhk efsanevi bir 
şclıslyet olmuştur. Bizim indimizde 
Churchlll, Brltanynnın harp azınlnln 
timsalidir. Deniz ne kadar sert, glde
ce!;lmlz Yol ne kadar çetin olursa ol
sun, o bizim için ümittir. Hltler ne za
man ağzını açmışsa , Churchlll'den 
korkusmm ve ona kinini göstermiştir 

Çin'e her ne paJı.asına olursa olı;un: 
~afi . miktarda levazım ~önderllecek
tir. Ingllterenin fedakArlığı, Rusyanın 
hayret verici kudretine miilılm yar
dımda bulunmuş, boşe gttmemlşttr. 
Amerikanın sllahalanma programı 
akla hayret verecek derecede ~ntş
tlr.ıı 

GI. Bennet Japonların 
elinde.- kaçh 

Londra 26 (A.AJ - B. B. C.: Sln
gapur'da kumanda vazifesini gören 
general Gordon Bennet JaJX)nlnnn 
elinden kurtularak Batavya'ya gelme
ğe muvaffak olmuştur. JaJX)nlıır Sin
gapurda 25 bln esir aldıklarını bildiri
yorlar. Esirler arasındıı. 17 bin Avus
tralyalı vardır. ---
Malta'ya hava akınlari 

J\lalta 26 {A.A.) - Düşman tayya
releri Mııltaya hücum et.mlşlerdlr. Atı· 
lan bombalar sivil eml!ike bflyilk za
rar V'E!rmiştlr. Bir miktar ölü vardır. 
Geceleyin 4 tehlike işareti verilmiştir. 
Fakat ytlnız bir defa bomba nttlmış
tır. 

Londra 26 (A.A.) - B . B. C.: Nev
yorlı:'a ufak bir İnglllz askeri kıt.'Ul 
gelmt,tlr. Mütrezenin lruvveUne, Ame
rikada kalına müddetine veya gidece
ği yere dair malCımat wrtlmeml.ştir. 

Hindistan 
İngilterenin politikasında 
yeni bir gelitme olacak 

Londra 26 (A.A.> - B . B . C.: Avam 
kamarasında hültümet namına söz 
söyllyen slr Crlpps, ingııtercnin Hln
dıstana karşı polltlkasmda pek ya.
kında yent bir geli.şme olması l.htim.a
llnden bahsetmiştir. Nazır, her ne şe
kilde olursa olsWl, şahsi lsraflaruı, lil
zumsuz masrafların tamamen orta
dan kaldırılmasını istemiştir. 

Londra 26 (A.A.) - Slr Cıi.pps be
yanatında demiştir ld: rİngllterenln 
sırtında şlmdiye kadar taşımadığı de
recede nıP.r bir yük var<lır. Fakat bıı 
yük onu yere seremlyecektlr. Hafta
larca, aylarca güç zaııınnler geçlril&
cektir. Gayretimizi. arttırmalıyız. Hall 
şahsi menfaat gÖ'leten bir azlık var
dır. HükUnıet buna müsaade edeme&. 
Böyle bir halin her bellrişlnde meıtıa.
metslzce davranmak JAzımdır.• 

Los An gel es' de ışıklar 
kararblacak 

l'ichy 26 (A.A.) - O. F. İ.: Ameri
kanın KaliCornlya sahlllert flzerln<M 
tayyareler uçması üzerine, Los Ang&
les'te ışıklann karartılması emrcdll· 
miştir. • 

Meksika hükumeti Paslf!k snhUlnde 
bulunan bütün JaJX)nlann 160 kilo
metre içeriye çelı:llmelerlnl emretmıı
tlr. 

Filistin' de durum 
Londra 26 (A.A.) - IJarlc~ Nazın 

B. Eden Avam kamarasındaki beya
natında demiştir ld: cıFillstlnde Ku
düs müftüsü hesabına ve İngiltere 
aleyhinde faaliyeti idare eden bl~ 
kişi cenup Rodezyn'sında blr kampa 
gönderllml.şıtr. İrana kaçıp t~lm 
edllen Filistinliler arasında Hüseyni 
nlleslnden 3 kl.şl vardır. Bu 3 kişiden 
başkasının Flllstlne dönmesine m{laa,.. 
ade edllml.ştl-'-_r._• ___ _ 

Atlantik'te bir Amerikan 
vapuru batırıldı Londra 25 (A.A) - Londrada 

salahiyettar biı kaynaklan bildirildi· 
ğine göre Britanya hükumeti Kana
cıanın Vichy hiiklımetile diplomat-ik 
münasebetler idame etmesinin müş· 
terek menfaat icabı olduğu kanaa
tindedir. 

Prcsburr 25 (A.A.l - Mareşal Kel
tel Slovakyada iki gün kaldıktan son
ra dün akşam hususl trenle Pl"C6-
burgdan hareket etmiştir. 

- Onlar da lokanta vitrlnlerl gibi )'&.Sak edil11'3e temaşa ihtiyacımızı 

Cava'ya hava akınlari 
Londra 26 (A.A) - Japon tay

yareleri Cava' da Tanjong Ping hava 
meydanına devamlı hücumlarda bu
lunuyorlar. Fakat zarar azdır. Bir Ja· 
pon bombardıman ve bir avcı tay• 
yaresi düşürülmiiştür. Diğer 6 tay
yare •• iı. mühim hasara uiramıı ol
ması muht~meldir. 

Vichy 26 (A.A.) - O. F. İ.: Atlan
tlk'te Puerto Ricco adası dvnnnda bil 
denizaltı bir Amerikan yük vapunınu 
batınnı.,tır. 25 k~l kurtulmuş ft ka· 
raya çıkmıştır. körletemlyeceğlz!-. 
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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 25 (A.A.) - Orta Şa.rıt 1n

ıtıız umumt JcararPhımn td>llği: 

Riom davası
nın akisleri 

İsviçre gazeteleri davayİ 
iyi kartılamıyorlar Dün ıtddeUi bir kum tutması, b.

J'8d.a ve havada bütün harekata. en
pl olmuştur. Bütün eephede çdt 
fazla ketif faall.'rrit yapımu., ıee de Bem 25 (A.A.> - BirQok İsviçre ga.
ıörüş şartlan çok fena bulanduğ'an- zetelerl Riom davasını luı.klı ~
dan düşmanla temae tem olunıı.ma- melt için uerı sürülen sebepleri fÜP
ml§tır. he 1lo tef:slr etmektedirler. Vol-

23/24 şubat gecesi bir cenup Atrl.ka tşrecht gazetesi böyle bir davanın 
müdafaa keşif kolu. Tmim1 - Metni dahUt Te harici blr emniyet havası 
patlta.sınm şimalinde bir d~ ~e eeıeyan etmeıd !Azım ceıecer.-ı
crupuna baskına uı:tratmış Te bu gru- nl yazmaktadır. HaJbulti bu hürrl
pa kayıplar verdlmıl1'tfr. ,etlerin iklııi de me.cut değildir. 

Fransız zekAsı en parlak zaferini 
Dre7f'Os meselesinde~. Bu 

(~~ --~;~~~-a~ n-v~ti J 
Rangon iki taraftan 

tehdit ediliyor 
Doğu cephesinde muharebeler çok 

şiddetlendi - Libya'da durumda 
değişiklik yok 

neıtA blr kve daha aJni seviyeye ka- Uzak doiudaı 
dar yübelebllecek midir? 

Alman tebliği 
olmağa mecbur etmek 
bildiriliyor. 

istedikleri 
Bertin 25 (A.A.) - Ordu başkuman- Gnuıtte de Lausanne c:iyor ki: 

danlığt tebliği: Doğu cephesi cenup cMüttehlm~r maznundan :;tya.de Birmanyada muharebeler çok ~id
tesimitıde Alma.n. Rumen ve Macar mfiddel vazlyetlndedlrler. Da.~tan da detlenmİ§tir. Japonlar Sittang nehri 

Doğu ct;phesinde: 

Uçlü pakt 
devletleri 

Daimi meclis dün Berlin
de bir toplanti yapti 

Berlin 25 (AA.) - Üçlü pakt 
devletleri daimi meclm dün Berlin
de olağanüstü bir toplaab yapmıotır. 
Bu toplantıya Alman Hariciye Na
zın M. Von Ribb"entrop rei:alik et
!Nt ve kalyan Büyük Elçisi M. Al
Seri ile Japon Büyük elçisi M. Oti
ma '\'e diğer üçlü pakt devletlerinin 
siyut mümessilleri haZJr bulunmuş
tur. 

Roosevelt'in 
son nutku 
Japon sözcüsü bu 
hususta ne diyor? 

teşkilleri, düşman hücmnJarmı tekrar fhtlliU ~emesi karşısında. ayni va- üzerindeki İngüiz mevzilerine hücum Son 24 saat zarfında muharebe• 
püskOrtmüşlerdlr. Merttez T9 f!:mal zfyett& bulunuyordu. O tarihte tram- ederek bunlardan bir kurm.ını yar- ler çok ıiddetlenmiştir. R~. MN
keslmlerlnde u.vaşlar devam ebmett.e, petelct Da.nton'un sesini b:ı..stırmıştı. m11Iardır. Burada muharebe dcıvam kova ile Leningrad aruında Staraja 
müdafaadan t.u.rruza ftJ taa.rtum.aıı Bugür. böyle bir feY bahis mevzuu de- ederken Rangon'un 60 kilometre Ruaka civarında 16 ncı Alman or• 
müdafaaya geçmektedir. ğlldlr. Almanya'nın imli geçmiyor. cenubuna lrravady nehri deltasına dusunun muhasara edildiğini bildi- Tolüo 25 (A.A.) - Japon hükfun.eti 

•ı.ı Ue VllLi 

«Bir küçücük hçicili ..• 
içi bombot··· » 

Ali - Sana bir bilmece sora
yun mı, Veli), 

Veli - Dur, ben eana ıora- 11 

yun: cBir küçücük fıçıcık, içi. .. > 
- (Sözü keserek:) Onda bil· 

mi~elc ne "Yar~ 
- Dur hele ... Arkasını 'dinle ... 

cBir küçücük fıçıcık, içi bom
boı ... > 

- Bildim, bildim ... 1942 mo· 
deli limon ... 

- Aferiç f ... Sen de bilmece
ni söyle ... 

- cÇalumna bakma, tüy ka
ba.sı:> ... 

- O da, hani koskocaman ve 
pahalı pahalı satılan içi bo~ li
mor.lar ... Bun lan da, guya ciçi 
dolu turşucuk> gibi aatmak ihti
kar deği! mi'? ... 

Ali veli 

Slva.sU>pol'a k.a.nJı yapılan bl.rblrlnl fakat ortaya. atılan bütün dava Al- _1 k ık 1 d R · l Sta · R L ll "t·· söı.ciiBü, bugün ecnebi ba.sını müınes-
mliteaklp dalgalar halinde hava bü- manya.>ya. karşı açılan harbin davası- ~a d~ik.i~ çf armışhadr. ır.d·t· angBon rıyor ar. raıa uaır.a, men 10 u- slllerlne B. Roo.sevelt'in nutkunda KÜÇÜK HABERLER 
cumlan ~ehlrde ve liman bölgesinde dır. Almanya bütün zihinlerde mev- ~ım ı tara tan te ı.t e ı ıyor. u nün cenubunda, timen<lifer hatb yeni blr §6Y bulunmadılı.nı söylemiş- --------------
gen~ yangınlnr çıkarmıştır. Kale sur- cut iken nasıl olur da dava harlclnde vaziyette uzun müddet mukavemet üzerinde, Eatonya ·ve Letonya hu- tir. Netice itibaı1le B. Roosevelt, müt
Jarmda bl.r Sovyet kruv:ızörünc clddi bırakılablllr?.1 edemiyerek tehrin düşmesi beklene- dutlanna 200 kilometre mesafede- tef1kleri tehdit eden biiyilk tehlikeyi 
isabet Yakı oım111tur. Blr Fransa mektubwıun bir fıkrası- bilir. Esasen Londra radyosu ıehrin dir. Rwılann Leııingradın anahtarı bir nre daha hatırlatmaktan bqka 

Şlmali Afrlkada her iki taraf keşif nı neşreden Dernocrate gazetesi. flÖY- bomboş bir halde olduğunu, yalnız .ayılan Schluaselburg'a kartı hü· blr şey yapmanu.ştır. SôttU, aynca 
faaliyetinde h':llunmuştur. Alman" P:~cı le yazıyor: •Binlerce Fransız, hakla- askeri kıtalann kaldığını bildirm~lc- cumlara baıladıkları, Smolensk'le fUil}an llAve etm.l§tır: 
tayyareleri 4 Inglllz tayyal1!81 4'ijşür- rmda takibat yapılm.a.sı lltzım gelen- tedir. İngilizler. Birmanyada hare- Wjazm<l arasında ve Ukraynada da Japonya, B. Roosevelt'in nutkunun 
mO.,lerdir. Malta'da çok ağır Ç4'Pta lerln yalnız DaladJer, GameUn ve k b l J k l · · ..iddetli muhareoeler oldugu"" haber büyük bir kısmında Amerikan askeri 
bombalar Valetta 11.mnnında demirli Blwn'dan ibaret olmadığına kanidir. ette . u unan apo.n ~vvet ennı y· • • hareketlerindeki muvaftakıyetslzllği 
denizaltılnra ısa.bet etm!~tir Alman"" A ........... a'd h,..,. tu ı 4o bın k~dar tahmın edıyorlar. venlıyor. sükfttıa ge"i•tlrmeğe tAı>Abbüs ettı~ını t · .. j ~- ••...., a. -..emonya r- . . . Alman tebliği bilhaua merkez ve Y" v.,,.. 6 

ngfltercnln deniz bölgesinde dun masma engel olduğundnn dolayı Felemenk Hındutanına gelınce, . 
1 

k . . d h bel . 'd- alAka. ile görm.U.,tlir, Eğer B. Roooe-
gece tayynreler, Cromer şlınalinde Fransa'yı hiç blr zaman affet.meml.t- Japonlar Sumatra ve Tımor adalan- şım~ eısı.?1ın e ~u are. erm .. ' 1 velt, Pearl Ha.rbour'da. yalnız 3 ge
ııeyreden blr İngiliz knfllesini datıt- tlr B.,..,.;\_ de Fraruıa'yı bütihı arzu . 1. . t 1 '-l 1 detü oldugunu, mutemadıye11 muda- mı battııı.-1 ve di~er gemilerin u~ra.-. · "&'"' - nın ışgn ını amam amaır. a meşgu - d "d ıı;ıu 6 ı> 
ıruşlardır. - Ikt b{}yilk Ucatt! gemisine lannı yerine getirmedi~! için affetmi- .. .. faadan taarruza, taarruz an mu a- dıklan hasarların cüz! olduğunu lddiıi 
ağır isabetler olmuştur. Bunlar, yor. Esasen bu muazzam davanın durler. Cavaya henuz taarruz başla- faaycı geçilmekte olduğunu bildiri- etmeltle doğru soylüyorsa, son 1kl ay 
kaybed!Jmiş tel§.kkl olunabillr. Fransız borl;gununun ha.kiki sebepleri- mamıotu, Faka: havcı akınları fası- yor. Alman memba1an 1 lıcincikanun za.rlında Amerikan filosunun Pasifik'-

Tek başlna 04;an İngllis bomba t.a.1- nl orta.ya çıkaracağı iddia edilemez. hı.sız devam ediyor. Japonların adıı.- ile 20 Şubat arasında Doğu cephe- te daha tesirli hareketler ya.pmnta 
yarelerlnln Alman körfezine yaptık- Bu ııebepler ortaya çıkarılsa da umu- daki bütün hava meydanlarını tah- sinde 8 Rus ordueunun harbedemi· neden dolay.ı muva!!a.k olamadığı su
lan bir akın esnasında dütman dün mı efk!r bunları kabul edecek mJdlr?.t rip etme~ is:edikleri an1aıılma.kta- yecek derecede kayıplara uğradığı- allnt sormak yerinde olur. 
gece 3 tayyare k~tm1'tlr. dır Yem Gınc adaaına da yenıden .. 1 kt- -3! 

Urfa mebusunun Filipine hava kuvveti 
gönderilemiyor 

h k 
• Vqiagton 25 (AA.) - Gazete-mu a emesı ciler toplantısında M. Rooseıvelt Fi-

( n-- ah 1 • • --L:L-d ) lipinlere bava takviye birlikleri gön-
..-. tar ıncı -"' e d ·1 · .. '-- J d "" ·· Reis Sabrl Y<>ld84 mahkemenin ka- en. ~esı mumıı.un o °:1a ıa-ıı so!-

rannı şöylece bildirdi. lemışısr. Hava yolu Jle Luzon a 
Duru~a safhasına ·delillerin klsmı bomba tayyareleri göndermek kabil 

azamının toplanmış 'olup tahkllte.U olup olmadığı ıualine Reiaicümhur 
lşkAI gibi blr va.zlyetin bulunmama- bu tayyarelerin nerede karaya in~ 

lllla nıu:aran he? ikl maznunun da bilecekleri euali ile mukabele etmit· 
tahllyelerlne karar verildi.~ tir. 
Kararın okunmasından sonra dı-

prıya çıkı1dığı va.tlt çocuklan ..e 
dostlan Refet Ülgenln etrafında. hal- Vali B. Liitfi Kırdar 
ta oldular. Kimi Refet ttlgentn eıı- Ankarada 
nl, kimi de yüzünft öpüyordu. ı. 

Muhakemeye sabahleyin (bugün ~~ 25 CTe~efonla) -: tan-
cıat onda devam olunacaktır bul Yalısı B. Lütfi Kırdar dun §eh· 

· rimize ıebnit. Tıca~t rv-e Da.biliye 
İstanbul ve Ankara Vekillerimhi ziyaret etmi,, latanbul 

maarif müdürleri Valilik ve Belediyesine ait işler et• 
rafında izahlarda bulunmuştur. Bir 
kaç gün burada ka1acak olan Dok
tor Uitfi Kırdar, diğer itler ara.nnda 
lst.anbulun iaoe işleri ile de meogul 
olacaktır. 

Ankara 2 S (Telefonla) - Açık 
bulunan Anhra Mallrif Müdürlüğü
ne Maarif Vekaleti baflllüfettişlerin
clcn Rasim Arsan, yine açık bulunan 
latanbul Maarif Müdürlüğüne de 
Maarif Vekaleti il:inci sınıf müftt-
titlerinden Muhsin Bina1 tayin edil- Müddeiumumiler 
mi,tir. arasında tayinler 

H ık ı·ı • d'•nkü• Ankara 25 (Telefonla) - Açık 
a ev 1 erm u olan l.tanbul Müddeiumumi mua-

milli oyunları vinJ.iğine Balıkesir Müddeiumumi 
Ankara 25 (Telefonla) - Halk- muavini Nail Özkan, Dinar hukuk 

evlerinin onuncu yıldönümü müna- hakimliğine, Bozüyük hukuk. hakimi 
11ebetiyle Partimiz tarafından Anka- Şerif Üatiinoy, Bozüyük Müddeiu
raya davet edilmiş olan Halkev1iler mumiliğine Merzifon Müddeiumu· 
milli oyunlarını bugün ~aat 14 de misi Mustafa Soner, Merzifon Müd-
19 Mayıs etadyomunda oynamı§lar deiumumi.liğine Bozüyük Müddeiu
"YC büyük bir muvaffakiyet kazan- mumisi T evf:ik Özgen tayin cdilmir 
mışlardır. lerdir. 

· nı .soy eme caır. 

bir kaç hava ak!'lı yapı]mııtır. Lı"byada: 

FiJipinlerde durumda değişiklik 
yoktur. Japonların Amerika hatlan- Lihyada durumda deği~lik yok· 
nın geri.'l'İnc yangın çıkaracak gülle- tur. Çok şiddetli bir kum fırbnası 
lcr athldan, bu suretle orman yan- yüzünden bütün askert hareketler 
gını çıkararak Amerikalıları teslim durmuştur. 

Ekmek kartlari 
Nisandan itibaren üçer 

aylık olacak 

Safrada . 
Tütünler 201 buçuk ile 
32 buçuk kurut arasnda 

Bulgaristanın Almanya 
ile ticareti 

Sofya 25 (A.A.) - (Telemondlal): 
Bulgarlstan'dan Almanya'ya. yapılan 
ihracat, Bulgar ihracatının yiiıde 
altmışını bulmuştur. 

Fransızlar bir zırhlı 
yapıyorlar 

Londra 2S (AA) - Daily Mi
ror gazetesi, harbin ilanı sırasında 
inşa halinde bulunan Jean Bart isim
li son Fransız zırhluının amiral Dar
lan tarafından verilen bir emir mu-

aatılıyor cibin<:e en )usa zaman zarfında 
Mart ayı ekmek kartlarının dağı- IBıut'te ikma! edileceğini ha.her ver· 

tmıı bugün tamamlanacaktır. Evvel- .. .. mektemr. 
ce de yazdığımız gibi mart ayı kart- • Bafra 25 ~A.A.) - Bafra. tutun Bu gemi, 1939 da Brcıete tezga
lan isme muharrerdir ve bunlarda pıya.aası bugun açılmlfbr. İnh..arlar 1 ha konulmut ve Mayıs 1940 da in
birer sıra numarası vardır. Bu suret- idaresi limited ve Türktap firketleri patı henüz bitmemitti. O zaman
ıe, yapılacak kontrollerle kart sulls- tarafından mahsullerin iyilerine 201 dan beri inpat durdurulmu§tu. Fa
timallerlnin önüne geçllecelrtlr. ~ buçuk, görmezlerine 32 buçuk ku· kat timdi Shamhorst 'Ve Gneieenau. 
Diğer taraftan, öğrendl~ize gore ruşa ka.dar fiat tesbit edilmiştir. Eki- Brest'i terketb1derinckn Almanlar 

nisan aymdan itibaren ekmek kart- c"le fi tl d d 1 r D--. . . . .' ı r a er en memnun ur a • ~ bu zırhlmın ınoa.sı ıçın Franıaya mli-
lan üçer aylık olarak hazırla.nacaktır. ka alıcılar da piyasaya girmektedir. d · 1 eli 
Bu suretle her ay kart <tatıt.manın ----- aaa e vermıo er r. 
doğurduğu Mlük önlen~ktlr. İa.şc 
müdürlüğü, kart dağıtma ve kontrol 
lşlerlle uğraşan mem.urlann mlkta.
nm da arttırmağcı. karar vermiştir. 
Bu memurların mlktan 3Ckiz yüze 
1blA.~ olunacaktır. 

İstanbul • Edirne 
otobüs seferleri 

Edime (Akşam) - Yapılan teşeb
büs üzerine F.d.lme ile İstanbul ara
sında doğru otobüs seferlerinin 1ı1ıe
mesfne ba§lannuş ve ilk otobüs Edir
ne yclculannı alarak İstanbula hare
ket etml~ir. 

Otobüs ücreti olarak 450 kuruş fiat 
tesblt edilmiştir. 

laıe :nüateıarlığı 
An.karadan veı1len malftmat.a. na

zaran Ticaret VcklUettne bağlı iaşe 
müsteşarlığının dört umum mft.dür
lliğe ayrılnınk suret:ile kadrosunun 
takviye edileceğini yum~tık. 

Öğrendiğimize göre bu umum mü
dürlüklerden biri (Tevzi ve Dnğıtma 
umum müdürlüğü), diğeri de (Tevzi 
Ofisi wnum müdürlüA"ü> dür. Bunlar
dan biri devlet müesseselerine, di~eri 
de halka ppılacak tevziatı idare 
edecektir. Ü'çüncü umumi müdürlü-
Riin İ~. dördilncnstınlln de Mur.ıka
be umum müdürlüğü olncağı zanncdi
llyor. 

Amerika kıyılarında 
denizalblar 

Vaşincton 26 (A.A.) - Bahriye Ne
zaretinin Wbllli: Clty Servl.ce Emplre 
isminde 8103 tonluk bafka bir Ame
rikan petrol gemisi Atlantık sa.hlli 
açl(tında torplllenıerek batınlmııtır. 
Sat kalanlaroan 29 k.l.şl bir Um.ana 
çıkanlmııtır. 

Londra 25 (A.A.) - Rlo - de - Ja
neiro'da bir telsiz ıstasyonu Juptter 
isminde bir İngiliz vapW'Wl.dan im
dat ~retleri almı.ştır. Gemi bir de
nizaltı tarafından torplllenmlştir. 

Vicby 25 CA.A.) - 10 bln tonluk 
Alek..qandr ismindeki AmerlJcan va.pu
ro İzlanda açığında torplllenmJ4tir. 

* Dün mezbahada 1800 taraman. 
510 keçi ve 800 ktmı kesllmlştlr. * Dün Istanbul balıkçılar cemiye
tinin yıllık kongresi yapılmı§t.ır. Kon
grede idare he~tı seçimi yapılmış
tır. * Blr alacak da v:ı.suıın rüyeti es
nasında mahkemede yalan yere y-e
m.in eden Ali adında. biri nsllye altın
cı ceza mahkemesinde muhakeme e
dihnl§, suçu sabit olduğundan altı ay 
hap.sine ve ftç ay tımme hlz:metıcrln
den menedilmeslne karar verilmiş· 
tlr. * Sirkecide sekiz otele girerek eş
ya çalan Nuri, Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde muhakeme ' 
edllmif, 1k1 ay yirm{ üç gün hap.sine 
karar verilmL~tlr. * Sirkecide hbımetçlllk yaptığı: 
Hayrinin evinden altın yüzük ve sa
at çalan Mediha adında 16 yaşında 
bir kız Sultanahmet b1rlncl sulh cc
u. m.ahltemeslnde iki ay ha.pse mah
kfun olmuştur. * Kızılay cemiyeti Beşlkt.a.ş 9ube
alııden: Kaza ıubemlz1n yıllık kon
Cresi 28 şubat 942 cumartesi günft 
aat 15 de Beşlktafta Akaretlerde 
Halken .salonunda toplanacaktır. Bü
Um aznnın te§rlfierl rtca olunur. 

Zirai seferberlik 
hazırlığı 

Ortaokul ve llae t.a.lebelerlnln zirat 
seferberUk işlerinde alaca.Jı:lan vazi
feleri kararlaştırmak ıruı.k.sadlle salı 
günü bütün ortaokul ve lise müdür
lerinin lştiraklle Vali ve BelOOiye Re
isi doktor Lutn Kırdarın rebllği al· 
tında. mfilıim bir toplantı yapılacak
tır. Bu toplantıda ziraat işlerinde 
talebelerden istlfo.de şekfilerl bl~ 
programla tesbit edilecek ve bu prog
ram alflkadarlar tarafından tatbik 
olunacaktır. - -----

ithalat mallarinm 
dağıblmaaı İçin 

komiteler kurulacak 
İthalAt mallannın bütün yurtta 

layıtı vechlle dağıtılmasını temin 
için her vllA.yette hususl kornltelet 
kurulman kararla§tın~tır. Bu 
komitelere, Ticaret ftJ Sıınayl Odası, 
reisleri de i§tlrak edecektir. Komite
ler dalına, Fiat Murakabe Kamisyon
ları ııe temas halinde bulwıacak ve 
vllA.yetıerle bölg~ iaşe mildürlil~ü em
rinde çalışacaklard_ır_. __ 

Altın kaçırmak isteyen 
biri mahkum oldu 

Edirne (A~) - Ba.caklanncı. 
~ - sardığı 91 Türk altınını Bulgarlstana. 

EV KADER! rılık faciasının sebeplerini ıimdi an- lardan dolnyı, yakalanıp buraya renin bu helecanlı intizarı uzun ıüı- kaçırmak 1.st.erken Kapıkule gümrük 
lıyordu, Cevdet, gueteyi eline ala· gönderilmi~ bir çok kadınlar daha medi. Kapt açılır açılmaz, ağzından hududunda yakalandığını blldirdi~im 
rak cinayet tafsilatını yeni baştan bulunuyorlardı. Tahta bir lcanape- ıu feryat koptu: Raşevin muhakeme.'Ji dün neticelen-

Aşk ve macera romanı dikk&tle okuduktan sonra katlıya- nin lcmarınn ilişmiş, başını iki elleri - Siz mi'? mişUr. 
rıı.k cebine koydu. Avukat, yazıha- arasına almı~. mahzun mahzun dü- Meliha, bu feryadı .k._opanTken pa~~:=~aa~a:K: ~~~~;1: 

Tefrika No. 181 Nakleden: (Va • NO) neden çıkarkeı. Noter ona sordu: oünüyordu. Fikri muvazeneal hala ileriye doğru bir adım atma~ istedi. altının da müsaderesine tara.r veril· 
- Şimdl nereye azizim} avdet etmemişti. Fahriyi naaıl vm- Fakat hıçkınklan, miıü oldu. Cev• mlştlr. 

Cevdet, biıltaç saniye, ne yapaca- oğlu... - Te...-kifhaneyel duğuna hala şaşıyor, fakat iılediği det, Melihanın ellerini avuçlan içi-
imı p.ıırmı~ biı vaziyette kaldı. Fa- - lmu ne? - Orada ne yapacaksın'? hareketten pişman olınıyordu. ne alarak kulağına.: İngiltereye yemi§ 
lat hu hali uzun ıürmiyerek, azimle - Gazete, ismini değil, yalnız is- - Melihayı göreceğim. Melih:"\, bu vaziyette iken kadın - Evet benim, scv&il.im, tekrar gelmiyecek 
..,.ağa kalkb. Melibanırı ıuçlu olma- minin ilk harfini yazıyor. Bu lıarf de - Görmek kolay değil, belki gardiyanlardan biri yanına .yaklaşa· buluşmamı~, ~eğer böyle bir yerde Londra 25 (A.A) _ (Telemon• 
ana im.Un yok.~ Batını hazin haz.in cF> dir. de ih-b!attan menedilmio. ral; omzuna dokundu. Meliha ba,r- mukadder ımı,. dial): fqe Nazın harbin sonuna ka· 
•llryor, kendi kendine: Cevdetin kafaaındA yeni bir firn- - Müddeiumumiden izin istiye· nı kaldın~ca gardiyan sord~: . · İki genç arasında derin bir ıükut dar l.ıa:i}tere hükOmetinin imparator-

- Bu olamaz, bu olamaz.. .öz- tek çaktı: ceğim. - lsmın Meliha Ramız mı kı· hasıl old~. Cevdet, MelÜ\ayı, odada luk topraklarından "Ye deniz qm 
)erini mmdamJordu. - kladnn, anladım. Vurduğu Cevdet, hararetle Noterin ellerini zım} bulunan ıskemleye oturttuktan ıon• men.leketlerinden yemiı getirtmiye-

Ce...det, noterin okuduğu cinayet adam, meğer ark.adaşım Fahri imiş. sıktı. - F.vet efendim. ra kar~ısında ayalcta durarak ıordu: ceğini eöylemİftir 
~aaınm bidayette ehemmiyetini Noter de ıu mütalaada bulımdu: - Şimdi adliyeye gidiyorum. - Arkam sıra geliniz. - Şimdi anlat bakayım, vaka ,. _ ____ _ • ______ ,...., 
kavramı, D .. nişin bu zabıta habe- - Ben bunu düşünmedim amma Kaybedecek bir dakika vaktim bile Meliha, prdiyanın delaletile ko- nasıl oldu) 
rini kendisine okumaktan mabadı tahmininizin doğru olması ihtimali yok. Bana yardun edeceksin değil ridorlardan geçirilerek genitçe bir - Hiç bir ıcyden haberiniz yok 
ne olduğunu anlıyamaınıştı. Fakat vardır. Çünkü Fahri. muagaııniye mi? Onu laırtarmak ıstıyorum. odaya götürüldü. Burası tevlcifha- mu} 
noter, MeHha Ramiz ismini okuyun.- Suzanın pek yakın ahhaplanndan Kurtdracağrm. O mu ıuçlu~ Buna nenin görüşme odası idi. Kadın - Bu sabah gazetelerde okudu-
ca, kafasıııda bir timıck çaktı ve ha- biri idi. imUn yok. tıardiyan Melihaya hitap ederek: ğumdan batka bir şey bilmiyorum. 
kika.ti anladı. Şaıksnlığı biraz zail Ceıvclet, endiıe içinde notere ••• _Şimdi burada bekle kızım, ga- - Rüsuhi beyi görmediniz mi} 
olduktan sonra notere ıordu: sordu: Meliha toevkifhanedo bulunuyor- liba aiz.i bir za.t ziyaret edecek. - HR~yıuhirf. b • ~-L -:ı..· 

- Demek bir adam öldürmüş A caba Meliha t k'f edil i G d' di""' b h b .. - us ey sıze, ~ere ... ı 
haf - a t!V ı - du. Ik ~ruşması yapıldıktan tonra . aMr w;.~nın ver .gı w. u ha

1
er huze-

1 
bir ıey yollamamış mı} 

mİf mi'? su]h ceza hak.iminin tevkif müzek· r.ıe eJ1111anın yüregı ız ı ız ı H h .. b" 1 b' 
- Oldürmüı degwil, ag""ır surette N b b :ı..~ k l b d l Za ... b l d A b . . - ayır, enuz oy• u wey oter.in qını müs et air surette er~i e uraya gön eri miıti. • çarpmaga aş a ı. ca a zıyaretıne al ad 

yaralamı;ı azizim. •llaması üzerine başını iki elleri vallı kız, ümitsiz ve perişan bir va- gelen kimdi} Sakın Cevdet olma• m ım. 
- Vurulan kim acaba) arasına alarak dii~nccye dalmııtı. ziyette bulunuyordu. Şimdi sorgu sın. 3u düşünce üzerine Melihanın - Müdafaamı, Üzerinize alman\-

zı &izden rica edecektim. - Anlıyamadın mı) Sabık Tem- Melihanın işlediği bu cinayette, !hakiminin huzuruna çilı:arılmuını yüzü renkten renge a'rdi. Kalbi 
yiı: mı.hkemeei azasından bir :ıatm kendisin~ felaketini mucip olan ay· bekliyordu. Etrafında muhtelif suç· clcıh,, hızlı çarpmağa başladı. Biça· (Arkası var) 

Re demeli? 
Bir filiın uıetheclilirken ıöyle 

deniyor: 
clhtifam içiade güzeran oden 

bir hayati> 
Artık pek eskimiş oJduiu jçjp: 
cGüzeran eden> 

dememeli, 
cG~en> 

demeJi! 
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AKŞ~.M~~ AKŞAMA [ C! .. & . R B •amRL'll!m • ] Her kalbe en büyük heyecanı rveren ... Bmncdıgı 1ıauınan "'!P'ılliıll 1 ~ ılliıllR1 = Hor dudakta n.,·.ı.,,; aoldman ••. 

roman.· «Sinelıli Bakkal» --------------------------------------~' Her 1röze ıztırapla :Yat dolduran ••• Senenin eiı g{lıel aık romanı 

...;:ı ... ·...::....~~: Makarna 1 Gizlenen 1 Öldü sanmışlar Bu aksam L A L E sinemasında 
:a~~~!~ Mabrnacilarekmek mallar Kahveci İbrahim GUNAH GECEsı· 
Edibin c.SinekII Bakbl> ı birincilik brti ile makarııa liaımdan geçenleri 
payesine aail oldu. Tahsis edilen pa- veri.lmeaini istiyorlar Bir ardiyede 1000 teneke mahkemede anlatıyor BARBARA STANWYCK _ 
,.. mulaterem mtiellife verileı:ıek. aadeya a., çuvallarla 

Daha ~i tu kir Buml.- eonra 0 fRE 
C1a, -pliba bet senede Wr- ay- :ıı:mıek brtl mukabllinde un ftlil· reçine, karabibe~ BeyoR!unda Abanos sokağın.da tr- D MAC MURA Y'ın 
m tan mlkifatlar daıl*'A:elr Kül· mestne aıeocın ~ ıtmtı bltlan- bulundu fa.n admcıa b1r tattınm adasJJlda. 
tir mabmlanmmmı pek WetB bir llPftı. 1Jt ltb:\ bıtçok yeıieMe 1ID b:hvecl İbral:ı..lmi bıçakla ıvarala;v&n J.9.f 1 aen~"de yaratbklan eıs1z Film hütiin gönülleri Ciile eet:iııen 

vild. hııpaDala ......,.. de h..t ~. Bmıdaa .:mra her lrta.nm m'llha1ı:emeslne aaUye aıt.ıncı • süzel eeen:lir. Pr<>irrama flbeten:VALT DJsNEY.'in en aon p.heseri 
::.. IJlll1'l'td bMftn fıı'lnlaMa un. buJu- Tal komlsyow:ulu&u ya.pa.n Reoa.~ Ofta mahkemesinde başk\nımıştu. Da· 1 - HOU.YWOOD'da ;YD.J)IZLAR.l.A MOKA.FAT 

• ... m.ca,ttlr. . ve Torgt adlarmda. Ski ktfl bir ardl- vacı İbraıhlm ma.bkemede vata.yı •••ml.Utfen, yerlerlniıi •e.ıC:hınkaıpatınız. Tel, 43595 •••111" 
cıo?-~ Bakkel iJnaes!-.& Haber al4ığunıza. ~~ ye yede bin teneke sa.de yağ, 150 çımLl §Öyle anlatmıştır: 
«~ ~ > m ~uu, fllbrl1'e lm&ll~ da ........ ~ mu- reçine, 150 çuval k.a.rabl.ber ~ - Eskiden tanıdıtrm İrfanın oda· 

!.en. kendı hesabıma çok &abetJi ane.q bir e11Jıib\de etmek kartı mu- l'8.k ihtikA.r m~e satışa. çıka.r- mna gece kahve ötürnıüştüm. Odaya 
buldum. Mqhitimdeki .ıeW,.atc:dar bblllnde ballaı. mab!'.na. ve IEil~ mamak suçundan adllyen verllmlş, girince ora.da. bulunan İrfarun dostu, 
da QDI fikirde. Eaerl .,.jM;la anla· tıaiı1malarma mtısaade edllmesl. ~ ul1ye Udncl ~eza. mahkeme.sinde ya- yine İrfan B.dındak.l aıdam blrdenbf~ 
lacak .d>epkrle dldmtll alımı •~·.., ~ ~rdil'. Mab.ma Te pılan 80rgu sonunda tevkif edtJım.1t- elektriği s6ndürerek tmerime atwp 

Halide Edip, cSinekti Beldıal• 1 fdırl1e UDdaıı rapıld:ılmdan gerek tlr. beni yaralacıı. Hastaneye kaldınldım. 
evveli ingilizce ;yazımf ve butımut. ~ lhtfyacını tıerm.tp. ~rene bu Mecidiyeköyfuıde Hasan adında bi- Orada yaranın tesir1le derin bir bay
B b ber aldıfund yedi eekis gibi t.brlblarm mu:a.tta.ı Jnılmama.- rhı1n evIDde ya.pıla.n araştırma.da sa- gmlık geçlrml..şlm. Beni öldü sana.-

una a el Puist latan~ d .. ndiı- SltU temm ma1csa.41le böy1e blr mtısa- ma.nlık içinde tıçılall içine saJclanm~ rak, ertesi gün gömmek üz.ere ceset-=:.e::. k _.!....!.~ • • ~ 9..de vel'lleeetı Omit edllmektedlr. 207 kilo 'buğda;y unu bulunmuştur. lerın konuldu~ odaya. bırakmışlar. 
au ena.ıuıı ~arete gittim ve Çini taciri Abdinin ard1yes1nd<? 283 Sabaha. karşı ayıldığım zaman ölüle-
o zaman teriJderindea olduium Ha· y ti t k Ü d kilo butd&Y za.hireci Eşrefin düıckıi- rin arasında yattığımı görünce ba.-
Ler gazeteeinde tefrika edilmek üze. e m ve e a nında. bey~amesiz olarak üç çuval ğı.rmağa. b~adım ve beni çıkardılar. 
re aatm almak teld.ifiade buhmdum. maaşları ~inde arpa, buğday ve Mısır, Slıtte- Bu adam 'beni hem yaraladı, hem de 
Başka talipler de Varmıf. 0.tadımı:ır. elde oevkethı dü.kJclnında. 8 teneke az kaldı diri diri gömülmeme sebep 
t1camı laramıyarak beni tercih etti. ti'i! a.yllk retım. vt 1ebüt maa.şla.- benz1n bulunmuştur. Bunlar ya.kala.- oluyordu. Kendi.sinin cezalandınl-
Ukiıı eserin henüz türkçeleştirilme- rmın "terllm~ 1 mart eeJı gOnü narak adliyeye teslim edllınLşlerdir. masını isterim. 
diğini aöylüyorda. Ve bu tiirkçeleı• bqlan•car. 9 matt pamrte8i günü DükkAnında fazla miktarda. kuş- Maznun İrfan ise suçunu l.nk!r e-
tinn hafızam beni 1tnt nı 'f~. 'l'ed!yat dokmıdan yeml bulunduğu halde thtlldr kasdi- derek İbrahlmin bıçakla. ken.41.s1ni 
u ~yalnız lisan.,.~.;;= on atye, lUO dan lT ye kadar st\re- le satışa. çıkarnuyan Beyoğlunda. bak- yaraladığını llerı. sürm.~. Şa.b.l.t-

caktı nd =--""=-- k cettir · kal Hara.Iambos asUye 1k1nci ceza lertn ça~ası için muhakeme başka 
ya ; aynı uma ~· :U-™9 o- mahkemesinde em Ura para. ceza.sına gO.ne bırakılmıştır. 
DU§aDlara anlablmaaı iktiza eden. fa.. ma.hkfun edilmlştir --------
kat bizim hallan bildiii :bir taJmn Tlcar· et ıı·seler·ı Kartsız ve fazla' fiatla ekmek S&· 
~aidi atlamak ve cliier bu:a deiit- tan David muhakeme e~, 25 lira 
tirmeler yapmak aureti1e de olacaktı. para cezası ödemesine karar. veril -
Müellifin elindeki tür~e metin yüz mlştir. 
lriisôr sahifeden ibaretti. Banlan bi· Yeniden beş lise Yüksek fiatıa. kAğıtı sa.tına.ktan 
I~ yazdıktan sonra okumadığmı söy- açilması kararlatbrıldi maznun kutucu Ya.set', fa.zla. :tıatıa. 
liiyordu. lıtanbulu ziyarete ~. otomobil malzemesi satmaktan maz-
yazı ile uğraşın.ağa vakti yokmuş nun Ha.yrt ve şoför TalA.t ikinci ceza 

Toohane cinayeti 
Suçlu kendini müdafaa 

ettiğini söylüyor 
Ben. tdmik müsabhihliii kendi elim: Maarif VeWeti lstanbuJ, Ka.yaeri, mahkemesinde sorguya. çekilerek rev-
1_ w •• led" n.:--::ı. Bursa. Konya ve EsldŞeohlrde olmak ki! edllmlşlerdlr. Bir müddet evvel ~celeyin Top-
111:1 yapacagımı • ıoy ım. u)'ua ro- ibera yeniden beş ticaret llsesl ~- Ayakkaıbı 1htlkAnndan maznun Be- hane caddesinde kahveci All çıı.vuş 
mancmm da, marlaruna °!"• dm· mağa. karar vernı1,,ıtr. Bu it için yoğlunda. Atanaş, sefert.ası thtl.kA.nn- adında. blrlnl bıçakla öldüren Ahmet 
mayıp, tamamlamnllm1' eserm tein· zarurl tahsisat VekAlet.ln yeni sene dan maznun Yaver, kömür 1htikArın- Turanın muhakemesine µdnc1 ağır 
b olarak çıkmağa ~lamuma rıza bfttçesinde yanlacat:tır. dan maznun kömürcü Mevl~t. Salih, ceza mahkem.ıesl.nde baJJla.n.nu.,tır. 
a&fımcli. Bir taraftan da lr:ınal etti. Diğer taraftan şıe~ yüksek Sa.beta.y, Hasan yakalazıarak ma.hke- Ahmet Tura.n suçunu ltı.raf ederek: 
Bir lcae dft. iltifat olsun diye, türk· lktısat ve ticaret okulunmı yalnız meye ~rilmlşlerdir. - Ali çavuş gündüz bir tavuk me-
~ l9'eiimenin. benim acelem yüzün- yijksek kısın ının Anka.nı.ya. na'kledlle- selesinden kardeşimle kavga. eıbın.l.ş. 
Clen. belki de bir bç sene teehhür- ceğinden balb.solunuyor. Bu takdlrde Basın Birliği azalarına: Geceleyin elim.de şişe 1le rakı içerek 
d lmrtuld w söyl Ben d if bug1ink1l b!na ticaret Uses1 olacak ve Türk Be.sın Birliği İstanbul mınta- Tophane cadesinden geçerken k&rşı-
liıe:r duy~ er. e • :~ mlktan blr misil arttırılacak- kası reisliğinden: Yıllık 6il.ıva.remtz ma çıktı ve kardeşlerimin tavuklara 

••• 28 ~t 1942 cumartesi günü akşamı taş a.ttıklannı söyllyerek üzerime atı-
Sinekli Bakkal, bir lstanbal mahal- saaıt 22 de T8ilrslm Belediye ga.zlnosu lıp gırtlağımı Bllmıata. başladı. Ken-

lesindelil hayatı. realiıst _ •e niçin Para piyesi salon.J.a.rmda verilecektir. B1rl.1Jc Aza- d1s1 ese.sen deli olduğu için beni öl-
aaklamah: bayii .,airane _ anlatır. Kıymetu edil> Necip Fazıl Kısaktı- lanna ~ca davetiye yollanmamış- dürmeslnden korktum ve kendlml 

tır. :sa.sın ka.rtlannı almış olanlar bu kurtarmak üzere cebimdeki kama.yı 
Mesela b&- İmlmun abiia ve dünyayı rek'in cPara> piyesi evvelki &k§am k&rtla.rı göstererek eşlerlle birlikte çıkanp kaba etine sa.pladıkta.n oon· 
c:ebennem etmek isteyen tahaiyetini, Tepebaşmda Şehir ttya.troou dram balomU7.a geleblllrler. K&rtlannı a.ı- ra kaçtım. Ali çavut bu yaradan öl
Perig:rim.,nin temsil ettiii - senit tıammda. temsil edllml.şt11'. Temsil UUllill§ olanlıır nuntaka lıda.re heyeti mi,4 ve katil zannlle kardeşim. Mep
minadaki - ~ mün9'n'erliiinin ço:t muvattaklyetll olmuş, eserin mu- ktıtibine miira.caat ederek ka.rt yerine medi yakalamışlar. Ertesi sabah eve 
tarikat felseleaile

0 

~ ma· :Jo'lı: ~~ş=ır.do::= 'birer belge almalıdırlar., gldJp bunu ~enınce derhal karako-
lıallede yıl4ıyan tiplerin nuıl latihale tramvay idaresi bu akşamdan itiba.- Birll.k A.zalannı eşıerııe o gece ~llp la gittim, teslim oldum. 
ettikleriru bu romanda göriiyorm. ren temsllden sonra Fatih ~ Aksa- ev sa.hibi sıfatlyle sayın da.vetlllerlm.l- Demiştir. Şahitlerin çağrılması 

Halide Edip Sinekli Baldcal'a. in- ra.ıa s tramvay arabası hareket et- z1 karşılamalarını rica. ederlz. için muhakeme b•a. güne bırakıl-
Kilizce konupn dünyayı ilgilendir- t1recektir. ~lr. 
mek iate0l4tir. Bizim ha.yabmızdan * Panga.ltıda Prodoınosun otom.o• 
Wr par,.•yı L-.!ı!_'ere ve Amerikah· E b bll ~eıt aksam deposunda dün bir Havagazı aaatlerı· 

.... uıguız.a minönü ya ancı teneke benzin patlamış yangın çık· 
1ara anlabmftır. Fakat müsabakanın askerlik •ubeainden: ml§tır. Alevler deponun yanında.ki Havagazı saatleri hakkında beledl-
Deticesi labat ediyor ki. böylece bi- ~ ayni ""'""'" alt evin de etrafını sar- yeye "ikAyetler old M•- ..,... ................ ,, 
sim alakammhın mabnmı blma- Şuıbeml2ıcle kayıtlı flıtlya.t eratın mışbr~..._ Bu h~ mmıa:ti:aret~ü;.: 
lmfbr. Bizzat biz de. kendi kendimi· Jakla.m.Mlll& ~lanm.ı.ştır. 313 : 333 Yet~ itfaiye depo ile evin çatı- liiğü ölçüler ve ayar lba.ş kootrollü
d. ed~lya~ • meneunmdan aüz~- =~=;e ~;: :~== lan kısmen yandıktan .!llO!l?a ateŞI. !tünde ~t yaptık, şu m.alfunatı 
mDıt gormek iatiyonız. Bunu yapabı- mMtelleflerln 1ka.met senedi a.slterll.k .söndflrnıiiştür. aldık: •Ölçüler ve ayar baş kontrollü-
lene de, maddi'" manevi fükranı· T~an ve nüfus hüviyet cüma.nla.- ~--•••••••••"- ğü bütün ölçülerin kantroliyle mükel-
mı.zı.. karınca kaderince gösteriyoruz. rlle birlllde şubeye müracaattan ve leftir. Su, elektrik, ha.va.gazı saatleri 
Şu aon aylar zmfmda. Halide Edip, tecll muamelemn1n de bu zaman içe- Bütün karileriınizin beğendiği her be~ senede blr D'lEd>uı1 mua.yene-

lmsml bir mecliste demişti ki: 11slnde yapılaca~ HA.n olunur. m.evsimin en biiyük filmi ye taJbidit. Maama.tlh saa.tlnin (ha-
- Hayabmııda yirmi otuz yep· * 3 vnga.zı, su, elektrik) fazla. yazdığından 

yeni cpnç ~ kadın> tipi belir- Malôllerle şehit yetimlerinin şiiphe edenler pullu btt istida lle İs-
• bul B--'-- h " edeb• yoklaması tanbulda Yenipostalıa.ne at1k.a&ındald 

..,,.. unuyor. u:war. mm ı· Bakırköy .M. "1bemnden: Uncu hafta Beyker hanında. ölçlller ve ayar baş 
,atçdar tarafmdan ·~sıek .roman· Malt\Uerle ~bit yetımlerin.in 1 Mart kontrollüğüne mf.iracs.at ederlerse 
!ara .,e hikayelere geçirilmedıt 942 den 18 Nisan 942 ye kadar -yok- Tfukço at>zlü prkılı aazlı derhal bu sa.at muayene edilir.> 

Fakat. kim bilir kaç yüz bme de la.malan ~ıl.acaktır. Ydkl.aımaytı. filmlerin en güzeli 
erkek. köylü. kasabalı tipler var. gelecek malftllerln senet, rapor ve 1k- AL .

1 
BABA 

f,te müatakbel müaahaka1an ancak ra.mlye cWıda.n1armın ve şehit yetım.
bwılan anlatabilenler - bizleri an- lertnin de hAlen dul, be'kft.r oldukla.-
latabilenler - kazanacaktır. nnı tevsik eden belediŞ'e veya. köy ve 

TEŞEKKÜR 
Zevç, peder ve kayın pedcrlmlz 

OHANES PAPAZYAN'm 

Bu akşam 

ŞARK 
Slnemasıdda 

Sklemanın yarattığı 

Cinai Filmlerin 
en büyüğü 

Gemiycti tahrjp eden Çeteler haka.--. • .,....ıı-;..;-.;;;.;;~ kında derin bir tetkik... Cani... 
ve canilerin ıerlki kadınlar .•• 

PARA ... AŞK ... VE KANUN ... 
Oynayanlar: 

RUDOLF FERNAU - KİRSTEN HEİBERG 
Heyecanlı bir film. 

BU AKŞAM 

SARAY sinemasında 
Şarkı gecesi 

ALiCE FA YE'nin 
Amerikanın birinci dansözü 

BETTY GRABBLE 
ve JACK OAKİE • JOHN PA YNE 

ta.rafmdan yarantlan 

HALLOi 
Broadway/ 

Mevsimin en büyük musiki ve ıarkı filmini takdlm edi~r. 
c:BÜYÜK CAZ-. rekorlarmı wmı~ olan hu srüzel filmde AI..lCE 

FA YE 14 güzel ıarlu .öy)üyor. 

Ayrıca: ŞARK BALETJ - ( BAGDAT DADISI ) 
Bu akıtanı jçin yerlerinizi evvelden aldırınız. 

, c R E B E K A > Filminin Kahramanı 

LAURENCE OLiViER 
ve VATE.RLO KÖPRÜSÜ'nün Unutulmaz Kahramanı 

VIVIAN LEiGH 

6ZTDRAP GECIElLIERü 
Filmini yarattılar. Pek yakında 

--SUMER sinemasında-" 
ACI BiR KAYIP 

Emine Turel'in oğlu, Melek Turel'ln 
zevct. İktı&at Fakültesi son 8llllf ta.
ıet>eıertnden Ha.llt Turel'ln, ve YUk
sek Mtilıenclls Mektebi ikinci sınıf ta
lebelerinden İk!bal Turel'in ve Mell-

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepeb~ı Dram kısmında 

Gece sa.at 20,30 da 

PARA 
Yazan: Necip Fru:ıl Kısakü.rek 

İstlkl~ caddesi Komedi kısmında. 
Gece saat 20,30 da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

Üstat Halide Edibı.· A-'---ad-1..! ilmtthnberlerl 're ikramiye cüzdanla.- Kırk haramı·ıer 
b-'-'- !-..._. d 1 ~eb_.,_ edwu rlle şUbeye müracaatları ll!n olunur. 
wı;u ıeçuno.:.'1 o ayı t nK er· * 

ken. bu kazanqı, Tdrk kadını zeka· Sarıyer Askerlik Şubesinden: 313 -

ha 'ttster'in babaları, İzmir kereste 
tüccarlarından Feyzi Mehmet üster'in 
kayın be.bası, Mehmet İkbal Turel. 
Mustafa Rahmi Turel'ln karde§lerl 
Rifat Atabek'in dayısı şehrtmizlıı tü- 1 

vefatı müruısebetilıe cenaze meraslm1- tün tücca.rlamıdan ve Şl§U Terakld 
ne ~irak ve beyanı taziyet lfttfunda. llses1 Encümen azasından Günlük Borsa 1 

anm do edebiyat aahaamda muvaf· S33 doğumlu ihtiyat eratın ydldaana-
fakıyeti olarak alkıflanz. Ianna. her gün devam edllmek1ıed.lr. 

(V& _ Nli) Bu yoklamalar mart 942 ayının bt-

....-nıuuu11111uıııuıauwıwı11111uıuı..-...-nuı••"'" .. 

* Musiki .sanatkA.rlan ceım1yetinin 
aenellk umuml heyetı 28 GUl>&t 1942 
pe~ günü sa.at l4ı de cemiyetler 
111.erkezinde topla.nacaıktır. 

rlncl gttnft &Ona erdlrllecektir. Şube-
ye kayıtlı Uıtıyat erler her glln sa.-
ba.btan ~ma kadar yoklamalannı 
ya.ptırabllirler. Bu ta.rlhten .-m.ra. 
gelenler hattında alınacak emre 
göre ceza tatbik edilecektir. 

Besteler; AHMET YATMAN· 
Okuyucular: NEVZAT • SU
ZAN - GÜZİN • SEMİHA • 

NUMAN 

EL HAMRA 
~ ..... aSinemumda-.... ~ 

bulunmuş olan bilcümle akraba ve EMİN L'ÜTFİ TUREL 
dostları.m.ıza a.yn ayn ~ekküre tees-
sürümüz mAni bulunduğun.dan en kısa. blr hastalığı müteakip vefat et-
sa.mimi. teşekkürlerimizin 1blA.~ tn4t1r. cenazesi bugün sa.atı 12 de 
sayın gazetenl.z1rı tavassutunu rlca. Nlşa..ntaşmda Rumeli caddesinde 2 
ederiz. numaralı Melek apartıma.nından kal-

Zevcesl.: Dl.ruhi Papazya.n, otul- dınlara.k cenaze namazı Teşvik.iye 
ı camllnde edA. edildikten sonra Zin
a.n: Hıra.nt ve Arsen Papazyan, clrllkuyuda Asri mezarlığa de!nedile-

damadı: Nel"Ses Soner cektır. 

İstanbul BoMasmm 25/ 2/ 1942 Fiatıan 

Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

ESHAM ve TAnViLAT 
Sıva.s - Erzurum 2-7 

L. K. 
6.24 

130.70 
12.9375 

S0.72 

20.-

Bay Amcaya göre ... 

- Geçen gün tramvaylarda asıltı ... Nasıl ki bir umanlar tıamva.y-ı ... Bwılar:ın ~rlııe &tlnüsı ica.pla.n-ı 
UAnlarda.n blrint düzeltiyordunuz ba.y larm içinde görtllen bazı 1btarJum na .. . 
Amca.! .. Bu ba.na., tramva.yla.rda. bu- moda& geçip ~ 
lunmaaı gereken yeni 11Anlaı:ı hatır-
lattı ... 

... ~anın ihtcya.çıanna. ... 

l>İKl<AT ~ 
T'RAMVAVL A~A 

UZAK .SEl'E."eLE~ •"fiN 

BİNİNİZ. ! • 

1 
... Ve görülecek luzuma göre yeni- B. A. - Evet, mesela: .. vat.an1ruı 

len konmalıdır... dikkat!... Kundura boya.sı yedi bu
çuğa çıkm~tu I> gl.bl. 



1 
·~-Baş - Diş - Grip - Nezle -

Ve Bütün Ağrilari Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRİP İN 

Beyoğlu Şehir Tiyatrosu • ~' 

Splandit- Lala~~ ., 
~ 

Restoranında J 
Me§.hur salon orkestrası. İ 

Saat 22 den sonra. 

Gregor İdaresinde n 
Montmarter ~ 

G • OREGOlt 
ecesı 

, A.ŞK. 
BEDİi BİR İHTiYAÇTffi 

Fakat ~rkes ~ık olamaz, 
yalnız bu lşt~ 

ELFA 
kullananlar müstesnadır. Çünkü 
aradıkları aynada ve kendl yüı-

1 
ıcrlnde bulacaklardır. Ne mutiu 1 

BELFAM kullananlara 

Çamlı Kulübü 
15 Şubat 942 pazar gür.kü klübü

müzun senelik kongresinde ekseriyet 
hasıl olmadığından 28 Şubat 942 cu
martesi slinü sna.t 17 de tekrar top
lanacaktır. Sayın ~"zalann ~rlflerl 
rlca olunur. 

Bursa asliye ikinci hukuk hakimli· 
(;inden: Esas: 942/ 304 

(Gıyap kararıı 

M. aleyh: İstanbul Küçiıkçeltmece· 
de mukim iken hilen ikametgahı 
meçhul Mehmet kızı Mürüvvet. 
Kocanız davacı Bursada oturan 

Aınmet Yaylalar tarafından aleyblni-
7.e ikame olwıan boşanma davasının 
mahkemesine gelmeniz için, ikamet· 
gtlhınızın meçhul bulunması hase· 
bile size ilanen davetiye tebliğ olun
duğu halde mahkemeye ~Imediğlnlz
den gıyabınızda icra kılınan muha
kemede davacınm boşanma hakkın
daki iddiasını şahitle .l.sbatı için şa
hitlerini hasrı ikamesine ve :p.h.lt ls
tlma olunacağından bahisle size ila
nen ve llsakan gıyap karan tebliğine 
ve muhnkemenlzln 23/ 3/ 942 günü sa

YANIK, ÇATLAK, EKZEMA ve 
CİLD YARALARINA fe~kallde 
iyi reJlı' Derinin tazelenmesine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

Her Ecz:?nt>de bulunur. 

ÇOCUK LASTİK 
Donları ve Bezleri 

Çok dayanıklı ve mutlak temi
natlıdır. Ancak benzerı isLrn
ı~rle piyasaya çıkanlmış olan 
malJnrdan ayırt l'dcbllmek için 

markasına dik.kat edilmeildlr. 
Toptan satış yeri: Sirkeci Demir
kapı, OrhanlYe oad. No. 30. Tel: 
20992, posta kutusu: 38. İstanbul. 

Siparl.şler derhal gönderilir. 

t\loda Deniz Kulübünden: 

Satıhk . Kotra 
Kulübümüzün malı olan 

RÜYA KOTRASI 
Hali ha.zırile bulunduğu yerde 

satılı.lctır. İsteklilerin kesin tek
llflerini nihayet 28 Şubat 1942 
cumartesi günü saat 16 ya ka
dar Moda. Deniz Kulübüne yazı 
ııe blldinnelerl U!n olunur. Faz
la tafsil!t ve kotrayı görmek 
lçln kulübe müracaat edilmesi 
TeleCon: 60052 

at 10 a tallklne karar verUml§tlr. ill••••••••••••• 
Mezkür gün ve saatte mahkemeye 

ya blzznt gelmeniz veya tara.!ınızdan 
baroya kayıtlı bir vekil• göndermenia 
icap eder. Aksi takdirde gıyabınızda 
muknhemeye devamla madde! me.h
ırusasına tevfikan hakkınızda mua
mele icra kılınacağı tebliğ makamına 
kainı olmak üzere Uan olunur. 

~-- Yeni bir ilim 

RADIESTHEZJ 
Ecsamın neşrettiği Radiyasi· 
yondan bahseden hu kitabın 
nazariyat kısmı pek meraklı 
olduğu gibi tatbikat kısmı ise 

İstAnbul Yüksek İktisat ve Ticaret pek istifadelidir. Hastalıkların 
melttebi me-ıunlan cemiyetinden te§hisi, ilaçlarının tayini, su 
Cemlyetimlzln nlzrunnamesi muci- aramak, maden veya define 

blnce umu~i heyet 28 Şubat 942 ~ri: i aramak, hatta doğacak çocu-
hlne teSadu! eden cumartesi cunu ğun erkek veya di,i olduğunu 
s:ıat 15,30 da Beyoğlu İstlkliıl caddesı bildirir ikbal Mondiyal ve 
Nuri Ziya sokak <Eski Polonya so- ' · 'Ki ı · d 
kağı) Cumhuriyet Hnlk Parttsi salon- Ahmet Haht tapev erın e 
lannda toplanRcaktır. " 50 kuru,a satılmaktadır. , 

Bu toplantıda ekseriyet hasıl olma-
dı~ı takdirde lj gıin sonraya tesadüf 

1 
eden 12/ 3/ 942 tarihindeki cumarte.~l 
günü gene ayni yerde ve aynl saatte 
toplanacağı sa.ym üyelere s:ıygı ne bll
dlrlllr. 

Ruzname: 
ı - Idare heyeti ve mürakıplerln '1 

raporları okunması ve ibrası. -
2 - Yenl idare heyeti, mUraklplerln 

ve yedeklerin .seçilmesi. 
3 - Teklif ve dllekler. 

7..ıyi - Beykoz. orta okulundan al
dığım tasdiknıımemi kaybettim. Ye
nl.slnl alacağ:.mdıın eskisinin hükmü 
yoktur. l\fehmet Melih Süder 

TORNACI. FREZECİ 
PLANYACI ARANIYOR. 

isteklilerin vesikalarile İstan· 
bulda Şakir Zümre Türle. Sa

nayii Harbiye Fabrikasına , 
müracaatlan. 

- il diri 
Sahibi bulunduğum Beyazıt 

Üniversite cıı.dde81 Kiil.b.a.n .ookak 
14 No. da. .İstanbul Kitnp Evi• 
firmasında yazılı CM. GtJCtJ
YENER> adının Mükerrem Oü
clineyer olduğunu tanıdıkla.nn 
araularını ve sevenlere yayınla-

----• yorum.----• 

Zayi tatbik mührü - Eminönü mal
müdilrlüğfuıden 3200 No. lu cüıxl:Lnla 
oğlum asker Avram mall§ında. kul
lnndığım tatbik mührünü kaybettlm. 
Yenisini kazdırdığımdan esklsinln 
hukmü yoktur. Cintl Kamhi .... Dr. İBSA.N SA.'\ti ••• 

TİFO AŞISI 
7.ayi - Beyoğlu Malmüdürlüğünden 

almakta. olduğum 1215 No. maaş cüz.

1 

dıınundakl tatıblk mübrümü za.yt et
tim yenisini çıkamcnğımdruı esklsl.· 
nln hükmü yoktur. Emine Peker 

Tlfo ve pa.ratl!o hastalıklanna 
tutulmamak tçln tesiri kat'!, mu
afiyet! pek em.in taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 ku-

ruştur. 

m 
ve daima kullanan zevatın nazan dikkatine: 

PCRtNOL - TRİBROM • BİSMOMAGNESİE - KOLA 

V. S. müatahzarlarımız Eczanelerde mebzulen bulunmak.tadır. 
Eczacı • Kim ager Hulki Göle.nar. lstanbul 

Bronşitlere KATRA~ H4KK~ fKREM 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v~ 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERi 

KASA ICARI .... 
MERKEZi l KÜRASAO " 

ttfBELERI t AMSTERDAM • AOTTERDAM - 80ENOS AIRE9 

CAAACAS, • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAD - OR4NJESTAQ 

aıo O& µNEIRO • SANTOS. SAO PAULO 

.... ıml .................... 111111 ..... ~~~~·:.1111 .. 

1 

Acele Satılık Matbaa Levazımı 
Otoma.tik mükemmel pedallar, pek mükemmel Perfekta mark.alı 

otomatl.k kl~t keski bıçatı. elektrlltle veya ayakla işler sekiz kafalı 
defter dikLs makinesi He dll'er koçan ve saire dl.kJş maJdnelerl. Güzel 
bir plrea, her çeşitten Avrupa mamulatı yazı çi9Ck cebir 1şlerile muh
telif boyda gali ~ kumpaa garnitür, metal ve entcrlin, kavalet kasa
lar, masalardan mürekkep mürettiphane. makine çenber ve pllkalan, 
vizolar vesalr teferruat, bir adet büyük demir kasa ve muhtel1f pirinç 
çlzcL 

Saat 9-14 arasında. 44407 numaraya ve saat 14-17 arasında da 
21005 e telefon edilmest. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye şubelerile Eyüp dispanseri ve cankurtaran merkezleri için alı

nacak tıbbi ecza ve levazım 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin L 
fıkrasına. tevfikan pazarlıkla. salın alınacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 
513 lira 27 kuruş ve teminatı 76 lira. 99 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
MuamelM Müdürlüğü kaleminde görülebll!r. İhale 27/2/942 cuma günü saat 
14 de Dalınl Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mek
h:plan ve 941 yılma alt ticaret odası veslkalarile ihale giintl muayyen saat-
te Daimi Encümende bulunmalan. (2692) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya «Edebiyat ve 
F elıefe» F akülteıine kayıt şartları 

Ankara dil ve tarlh - coğrafya faltültesinde okunan ders zumrelert 
şunlardır: 

Türk dil ve edeblya.U. 
Alman • 
Inglllz • 
Fransız , 
Arap • 
Fars » 
Rus • 

• 
J 

• 
• 
• , 

• 
• 

Tarih 
Fels~fe 
Coğrafya 
Hindoloji 
Hititoloji 

BungaroloJ1 
KIAsl.k filoloji 
clatlnce - yunanca. 

Antropoloji ve EtnoloJt SumeroloJl 
Erkeoloj1 Sinoloji 
Kayıt muamelesine 18 Şubat tarihinde başlanacaktır. Kayıt için ne gibi 

en-ak 1Azım oldutu Ankarada dil ve tarih - cotrafya fa.kültesi dekanlığına 
vllAyetlerde maarif ve ll.9e mildilrlüklerlne müracaat ederek ötrenlleblllr. 

(1165 - 2341) 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandıği Müdürlüğünden 

3575 sayılı kanmıla teşekk.iil eden sandığımızca kendilerine gerek taz
minat ve gerekse muhtellf suretlerle istihkak t.e.hakkuk edip müracaat et
memelerinden dolayı emanet hesabında saklanan paraların uzun ~:ıman 
beklemesi muvafık görülmedlRinden bu suretle sandıkta alacağı olanların 
en geç ınayıs 942 ortasına. kadar sandığa gerek yazı Ue ve gerekse bizzat 
müracaat ederek haklannı almaları ve bu tarthten sonra vu.kua gelecek 
müracaatın.rın reddedileceği ilan olunur. (852) (1060) 

BEYKOZ ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 
ı - Yedek sübay ' ve askeri memurların yoklamalarına ba.şlanmı.ştır. 

Yoklama 10/3/942 gününe kadar devam edecektir. 
2 - Her gün öğleden evvel şubeye müracaat edenlerin yoklamuı yapı-

lacaktır. Yoklamaya gelecek subayların nüfus cüzdanı, ika.met klğıdı, me-
Karar hülasasıdır. mu.rlyet ve ihtisasına alt vcsalkle birlikte müra.caatlan l!zımdır. 
c 421112 3 - Yokla.m.asıru yaptırmayanlar hakkında tanunt muamele yapılaca-

M.Ull ko •·- hal f tt K- ükmust f Mi 1 N ğından valttlnde yoklamaya gelmeleri ilAn olunur. •2503• 
runına .ıwnununa mu e e en uç a a.paşa. ra ay a.-

zım caddesi 24 nwna.mda oturan seyyar elektrik pllclliği tlcaretlle mCfgUI 1 D l D • il .. L• 1 ~ 1 1 
AH oı:ıu Nazım hakkında. İ.sta.nbul asliye lklncl ceza ma.hk~de cereyan ev et emıryo ar1 ve ıman arı f etme 
eden muhakemesi neticesinde suçlunım flll sa.bit olduğundan Mlllt korunma . Umum idaresi ilanlari 
kanwıunun 31 ve 59 cu :nıaddelerl mucibince ylnn1 beş lira para cezası öde
mesine ve yedi gün mtiddet.ıe dük1dmmın k.a.patılın.nsına ve hüküm ka.t'lle+
tığlnde ücreti suçluya ald olmak iiılere karar hülAsasuıın Akşam gazete.s1nd.e 
ııeşredllmesine 21/8/941 tarUıln.de tarar Terlldt. •2'148• 

Temiden ta.nz1m edilen anabnt mesafe cedvellerlnln 1/3/1942 tar1hlnden 
it.tba.ren taU>l!c edilmek ~N lstasJonları.mıza tem ed1lı\tlf olduıtu ıı~n 
olunur. ı274h 

- Nevra 
Marka Verirler3c Şiddetle Reddediniz. 1 

TtlrkiJ'e Otlm.huriJ'etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube 'ft 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirt"11lere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a i!f, ll§a~daki 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ;ıdct 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 » 500 » 2.000 )) 120 • 40 » 4.800 • 
4 » 250 » 

40 • 100 • 
1.000 • 
4.000 • 

160 • 20 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşa.Rı 
düşmlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde 3 20 fazlaslle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birinclkfınun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir amirliğinden 

Sahlık çam, Adana çeıidi, Lata ve 
Tra ver• Kerestesi 

1 - 941 senesi imalatından ormanda Tırak suyu boyundaki rampalar
da aşaRıda yazılı 110200• metre küp ve c598• desl.metre küpe denk .S833b 
ade~ kerest.e açık arttırma lle satılıta. çıkarılmıştır. 

Parti No. 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 

Yeki\n 

HACİM Muhammen kıymet. 
M 3 Ds 3 Adet Llı.ıa. Klll"Uf 
1691 019 H691 30 08 
1559 578 13514 30 08 
1271 591 11053 30 08 
817 945 711 ı 30 08 
730 972 6288 30 08 
804 652 6972 30 08 
940 408 8132 30 08 
354 824 3073 30 08 
563 051 4862 30 08 

1466 558 12637 30 08 

10200 598 88331 

Teminat 
Lira f{Unıf 
3814 94 
3518 41 
2868 71 
1845 28,50 
1649 O'J 
1815 29,50 
2121 58 
800 48.50 

1270 24 
3308 55.50 

23012 55 

2 - Arttırma 6/ 3/ 942 tarihine rastlayan cuma gUnll saat 14 te Adana 
Revir Amirli#'! binasında. toplanacak olan komisyon huzurunda olacaktır. 

3 - Buna alt. parti muhtevlyatıarını 1rereste, nevi ve çaplarını göstertr 
liste, ~rtname ve mukavele, Aı1kara Orman Umum müdürlüğünde, Ankara, 
Istanbul. İzmir, Dlyanbak:ır, Adana ve Mersin Orman çevtrge müdürlükle· 
rlle Pos revir A.mlrllğinde mevcut satış dmıyasındadır. 

4 - Kerestenin muhammen c30• Um 08 kuruş bedel üzerinden 3 7.S tan: 
teminat miktıarı c23012• llra c55• kuruştur. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamede yazılı aranılan şart
lar do.hl11ndıe ihale gününde Revir lmlrllğine müracaat ct.mclerl llAn 1lıı· 
nur. (2431) 

Yapı işleri ilanı 
Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünden 

1 - Ankarada Eti mti2Jesl ittihaz edilen Mahmudpa.şa bedestanı bet 
kubbeslnln kurşunla kaplanması 1§1 kapalı zarf usullle ekslltmeye konul
mt"ştU!". 

2 - KeşlI bedell 09037.40) lira, muvakkat teminatı (1427.81> lira.dır. 
3 - Eksiltme 613/ 1942 tarih cuma günü saat 15 de :Ma.arir Veldlllğl · 

Arıtıklteler ve Müzeler Müdürliiğiinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin Bu işe ait ehliyet vesikalan ve muvakkat teminat Ue 

teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ihale günil ~ 
1f e kadar adı geçen eksiltme yerinde toplanacak koml$)'ona vermeleı1 
gerektir. 

5 - Bu işe alt keşi f ~r gün Arkeoloji müzesinde görüleblllr. Tasdikll 
sureti edinilebilir. 0274-261;1) 

Almanca mütercimi Aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 
Mali Tetkik Hey'etl için Almancaya layılde vakıf ve Türkçesi. kuvvetli 

bir mütercim imtihanla alınacaktır. Kadro ücreti olan c210 llra tfilfplerin 
imtihanda gösterecekleri Uya.kat derecesine göre birden veya tedricen veri
lecektir. İmtihana glrecoklerin en az ilse mezunu olması ve as"ıı:erllklo nlA.
kalı bulunmaması şarttır. Yüksek tahsili olanlar tercih edlllr. İstlyenlerin 
müsblt evrakı ve iyi hizmet veslkalarile blrllkte 2/Mart/1942 nk§runına k.a· 
dar İstanbulda Defterdarlıkta Maliye Mü!ettlşliğine müracaatlan. 

•59h c773• 

Gümrükler muhafaza Gn. K. Satın alma 
Komisyonundan: 

12 Mart 942 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usullle ve 22000 lira 
muhammen bedelle 2000 ç.lft er kundurası alınacaktır. 

İlk teminat 1650 liradır. Şartnamesi Ankara.da Gümrükler Mııhafau 
<li!rıel Komutanlığında, İzmlrde Gümrük Muhafaza Alayı Komutanlığında 
ve İstruıbulda Galata Mumhane caddesi 54 No. lu dairedeki sntın alma ko
mlsyon~da her gün görüleblllr. 

İsteklUerin kapalı zarflarını ekslltme saatinden nihayet bir saat evve-
line kadar sözü geçen satın alma koml&yonunıı vermeleri. (2351) 


