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Tarihin en korkunç harbi 

ortasında yaşadığımızı bazen 

unutur gibi oluyoruz 
insanı huyundan vazgeçirmek 

1 
hun ve rahatın btzim için dettf

zordur. Gücü yettikçe, alıştığını 
1 
mez bir Tanrı vergisl oldulu 

yapmak, olurunu buldukça yaşa- 1 hakkındaki 1.nanımDdır. Bu llre
yışıru değiştirmemek ister. Dar-

1 
ti inanladır ki her f&teğtmlzl eski 

lığa ve yoksunluğa katlanmak devirle karşılaştınyonız, her ih-

Refah hidisesi 
Meclis iki vekilin hareketlerinde 

tahkikatı mucip bir nokta 
bulunmadığına karar verdi 

Mecliı 16 marta katlar yapacak 
:için çaresiz kalmayı bekler. Har- tfyacımızı hAIA 1939 dan önceki A.bra z (A.A.) _ Bü,ük Millet dair 1'anun layihalannan müstacelen 
be girmiş memleketler halkının durumla ölçüyoruz. Meclia busün Refet Canıtezin re- müzakerelerini teklif etmİf ve bu 
çektiği sıkıntının, hiç olmazsa İldncl eksiğimiz, zamanın ve ia1iii altında toplsnm11tır. :Yeni ae- teklifler de kabul olunmu,tur. 

BU S.&B&BBİ TELQBAFLAB 

Kırım'da 

Alman 
taarruzu 

Kerç boğazında bir çok 
yerleri İf gal ettikleri 

haber veriliyor 

Filipinlerde 
yeni Japon 

taarruzu 
Amerikan kuvvetleri 

bütün hücumlan 
püskürttüler 

onda birine harbe girmeden kat- milli menfaatlerin bbden bekle- çilen mebuslardan Haydar Giincer Bundan sonra Refah vapuru bak· .Dem 3 (A.A) - İsviçre radyo
Ianmak gerektiği söylenirse, bu-' diği feragat ve fedaklrhlt, hepi- ( D~izli). Re&lr. Korltan ( lçel). kındakl l,qler encümeninin muba· su "' haberi ne,retmittir: Kerç ibo-
nu herkes sevinçle kabul eder, imiz kendJmizden ba.§kalanna I~ Hak~ı ~en (İstanbul), tuı o~un_?'Uftur. lmzalardan .. da ~ıiazında Alman ve Rum~ kıtal~ 

Londra 3 AA.) - (BB C.) Uı.ak 

doludan gelen haberler fUD}ardır: 
Stngapur'd& topçu muharebeBI. devam 
ediyor. Japonlec hava taam.ızlarını 
arttırnutıaı'dır. 

-kı 00. l ak ed bl Halit Nazmi Kepıır (Tokat) 1n tah- laııldı111 uzere bu encUınen uç kiti- harekete geçerek müteaddit yerlep 
fakat harbi uzun zaman gelmez, yu enen ev er sayar ' e - ı ı·n . .: d'ld!'-t .. 1 , .,_ '"". -'· . eti ,_ . . al ~-ı di 

• • •• •• v. • ı erı -.cra ~ ı -. en sonra aoz a an ı.u. oar ca:aeny e ~arar vennıt ve ııg ., ... D9'er r. 
sulhu da sankı yerleşmış gorun- yat kulagıle dmlemeye yatkın ol- Başvekil doktor Refik Saydam, ge- azasından bulunan Kütahya mebusu Fillpin adalıırmda Japonlar yeniden 

hücumlarda bulunmuşlardır. Seçme 
kıto.larıa. yapılan bu taarruzlar tarde
dllmlştir. Manilla korfezı. ağzındaki 
Corrlgldore adasını el geçlnnek içlıı 
Japoıllann mavna, sandal ve sıa1r kü-

ce yüz bulur, rahatından, ihtiya- mamızdır. Az gelirine uygun ge- len evrak arasında Toprak mahsul- Recep Peker ilci Vekilin ve Rize me· 
cmdan hiç bir şey eksiltmemek çim zorluğuna katlanan sınıf dı- leri ofisi kanununun bazı maddeleri- bus Fuat Sirmen bunlardan birinin 
için elinden gelen ve açıkaözlü- şında feragat ve fedakArlık gibi nin deiittirilmesine, askerin istihka· hareketlerinin tahkikat icabettirme
\Uk sa dığı her hileye baş;urur. bü~ kelimelerin anlamını bir ~~dan ~eailecelt ekmeğe m.ukaıbil eliği hakkında m~~ip s~.epler ~re· 

Y la ılave edilecek gıda maddelerine ve derek bqler encumenının ekaenyet 
Bu bakımdan derdimizin başı tarafa v?ırakalım, eski yaşayış - aekert tayinat ve yem kanununun filrine muhalif kalmıılardır. 

bir ahlak meselesidir. Ticarette, nnı degıştirmeye razı olanlar pek deiiftirilmeaine ait kanun layibala- Be§ler encümeninin mubatannda, 
alışverişte ahlak meselesi, fercll a.zdır. Mal satanl~r, fırsattan is- rının r.?znameye. 9:1ınarak miiatace- en büyük imiri adlt nfati:yle Genel 
·hr öl ·· .. d hl"k 1 tüade, harp zengini olmak heve- len müzakerelenm ve Refah vapu· Kurmay tarafından yapılan mazba-
1 ıyaç çusun e a a mese. e- sine kapılmasalar bile bugünkü ru Udi.esi balclwıdaki be,ler encü· tada hadisede kanun ve talimatlara 
si. Millt korunma kanununda ile- • . .. .. . meni mazbatalanmn da ru:ımameye riayetsizlik ve diltkablizlikle ölüme 
tisadi tedbirlerden ziyade ceza ış hayatının guçlüklerııtl. fazla alınarak müzakereaini teklif etmiı aebeobiyet ıvermek ve vazifede ihmal 
hükümlerinin yer tutması bun-1 kazançla takaslamak fstıyorlar. •ve bu teklif kaLul olunmuıtur. ve tekisülde bulunmak fiilleri dola
dan ileri geliyor. Kazancı yerinde olanlar, bugün Bunu müteakip Adliye Vekili Ha· yıaile maznunlardan tümamiral Melı· 

. .. .. en ufak kısıntıya katlanmak şöy- san Menemencioi~ D~let meımır- Med Ali Olıen, Ayetullah Altuğ, 
Bu kanunun son ~eklı yurur- le dursun, yarın dahi sıkıntı yü- lan aylıklarının tevhid ve taadülü thralıim Kemal Baybura, Ziya Ta· 

lüğe girerken Başvekıl Dr. Refik zü görmemek kaygıslle şimdiden ı hakkındaki kanuna bailı cetvelin moçin, Refik Ayantur, Hayri Onur, 
saydam radyoda uzun uzadıya ne bulurlarsa alıyorlar, evlerini Adliye Vekileti~~nda d~~tk~ Refah vap~ sahipleri ~zilay, 
k t · · de bulunduğumuz . .. yapılmaauua ve DalUliye Vekilı Faık P~rtev Ben1amuı ve Zihru Koçak 
on~ş u, ıçın v 1 dolduruyorlar. Bugünun. ahlAla- Öztrak, jandarma yüzbapaı Ahdür- lıaklannda aon talılcibtın açılmaıma 

devnn nekadar nazik oldugunu, na aykırı bütün bu hareketler rczak. Gürbüz.ün cezasının affına (l>enım uhife 2 aütaa 3 de) 
Clünya harbinin harbe girmiş gir- memlekette buhram arttırıyor 
memiş bütün milletleri ne büyük halkı daha fazla sıkıntıya soku~ 
.sıkıntılara soktuğunu, bu sıkın- yor, hükfunetin vazifesini güç
tılann gittikçe artacağını anlat- Ieştiriyor. 
'tı, vatandaşlara bu çetin ahval Bafvekilln radyoda söyledikle
karşısında vazif elerinl bir daha rinde hem dikkatli ve şefkatli btr 
hatırlattı. . baba aıilabfa, hem de memleket 

Birinci kusurumuz, sulh için· ldareslnden mesu1 bir devlet 
de yaşadiğımıza bakarak• harbi adamının son ihtan vardır. Milli 
bizden uzak, bizimle hiç münase- korunma kanunu hüldllnete ge
beti oJmıyan alemlere ilişkin niş salahiyetler veriyor. Hükd· 
bir ma.Sal gibi dinleyişimiz, har- met bu salahiyetıere dayanarak 
bin doğul"dUl\1 darlık ve zorluk· çok sert davranacaktır. Harp or
ıan içten benimsemek istemeyi- tasmda }'BIBdıfımızı bir saniye 
§imizdir. Bir çok sızıltılann ve hatırdan çıkannıyalım. 
~utsuzluklann sebebi, sul- Necmeclctin Sadak 

Başvekilin 
nutku 

Berlin yarı reımi 
mahafilinin mütal&aıi 

Çankırı' da 
çığ 

Çukurova'da 9 ev çöktü, 
13 ölü, 4 yaralı var 

Mensucat fabrikaları 
Oç poıta olarak günde 24 aaat çalıtbrılrnaıi 

etrafında incelemelel" yapılıyor 

Aabra 2 (Telefonla) - Miltt Korunma kanununun tatbikabna 
geçmek üzere muhtelif Vekaletler haznlaklannı ikma1 etmekle lllef8UI• 
dürl«. lktiaad Vekaleti kendisine bağlı bil6mam ._.y1 n maden te· 
§C'kküllerine ait çok mühim kararlar almak &zeredir. Bütün fabrikalar• 
dald it aaatleftnin çoialblmut, billıusa menaucat fabrikalarının l po.
ta olarak günde 24 eaat muntazaman çalııtınlması etrafında incelemeler 
ırapaLnaktadır. 

Kamür " diier . madenlerin istihsali de behemehal artınlacak •e 
bu arada halknn•zın da fe.blade hallerin tuamıfuna allf11\ut için 
buqaza ye elektrik aar(iyab iınkln niıbetinde azalblac.kbr. 

Ekim lşlerl 
Hangi mahsulün nerede ekileceğini 

Ziraat Vekaleti tayin edecek ve 
tohumlan Vekalet verecektir 

Sovyetler, Kınm' da 
F eodosya'yı tahliye 

ettiklerini bildiriyorlar 
Londra 3 (Radyo 7,15) - Gece ya- çük den.iz vasıt.'.ılan ile yaptığı hücum 

rısı Mmkova'da neşredilen Sovyet ~üsü neticesi :kalmış, mama .,.. 
tebllli: Dün Rus lotalan hanen bil- sandallar parça. parça cdll.mlftir. 
tün cephe boyunca taammanna de- Bomeonun farkında Balıt.papıwı ll
va.m etml.flerdlr. Almanlann bazın<*- manındald Japon gemUerı.ru b0mb:ır
talardak1 karşılık bücumlan di&tmıına dıman etmeğe giden Amerikan t:ıy
atır m,.tat verdlrllerek ırert atalm"ıştır. yarelerlyle Japon hava kuvvetleri :ıra.-
Kınm'da Feodolya biıbç giın ev· sında bir muharebe olmuş. Amerika.

vel R\18 kuvvetleri tarafından boşal- lılar l tayyare kaybetmelennl muk&
tıllJUltır. Şlmalde Beyaz den17.de Rua bil 9 Japon ~yyarest duşurmüşlerdlr. 
kuvvetleri 8,000 t.on hacminde 3 Al- Blmıanya da. lngillzlıer Moukneın ·111 
man gem1s1.n1 batırmıştır. Pazar gü- garblnde SuJve!n nehri boyunca mev
nü 3 Rm tayyaresine mukabil 11 Al- zllerlni muhafaza ed.lYorlar 
man tayyaresi 1mha edllm.Jftlr. Son İngiliz Batvekilinin 
blr haıta zarfında Alman hava kuv- bir telgrafı 
vetl 180 tayyare kaybetmlştlr. Rll.!-
lann kayıbı 38 tayyaredlr. Londra 3 (A.A .) - (B.B C ) Başı kll 

B. Churchlll, R~'un muda!a.uı
n:ı 1.ştirik eden piloUarın muvaff. la
yetinln tebrik etmlftlr. Blrmany:ı va
lisi cevabında demiştir kl: .vaziye
tin pek yakında lehimize döntt"' ine 
eminiz. Ted:ıilı rolü.muzu hıra.kıp ç:ı
pulculara karşı şiddetle taarruza ge
çeceğimi% gunu emniyetle bckllYonız.• 

Londra 3 (A.A.> - (B.B.C.) .Mask.o
va radyosu dün ôtleden sonra Oavr'i
lot'un geri a}lQdıtnı bildlrm.lftlr Bu 
§ehir llal'kof'mı cenubunda, geçende 
geri alınan LU210vaya clva.nndadır. Tl
moçenlrD ordusu Dlnyıeper nehrine 
dotru nert hare~ne devam ediyor. 

Doneç bo~da 
Berliiı 3 CAA) _ Doıieç üzerin® Japonyada mali kontrol 

IOn i'llnlertle ~tin molıan*eler ol- Tokyo 2 (A.A) -Maliye Nazın 
muştur. Bu m~ Tuna alay- Kaya, hükUınetin dütman aermayo
lan Hartof'un dolusunda 4 gün, dÜf- aile işliyen hütün bankalann kapa
mqnm yeni tetkll edilmlt Te tuv~Ui tılmaıına karar vereceğini aöylemir 
topçu blmayeslnde bulanan dört tir. bununla beraber Japon maliye si• 
alayuun aaldınfUlA muk&Temet et- · · · · · d J m.Jftlr Rus hücumla Alman üda yuetının çerçevesı ıç111 e aponya 
faa aie.ı tarpsmda ~~tlcem .c:1ımlf: ile itbirliği yapmaia hazır oldukla· 
tır. nnı bildiren düıman bankalarına ba

Çin'e yardım 
za faydalar temin edilecek.tir. 

Dvvizlerin kontrolu meeele ;ne 
g.:linc~, Kaya, Çunkiag'in idareei al
tında buluaan memleketler de d .tül 
olmak üzere, bütün ecnebi memle

Amerika 500 milyon ketlere yapılacak tediyelerin ,.:ısak 
dolar, İngiltere 50 milyon edi~iiini söylemiştir. 

sterlin ikraz ediyor Arc Royal nasıl battı? 
Londra 2 (AA.) - Arc Royal 

IADdra 3 (A.A.) - (B.B,C,) İngll- tayyare &emisıi torpillendiii ı:aman 
tere Çin'e daha fazla. yanlma edil- geminin aüvariai bulunan Maund giz• 
mell lıo1n Amertb.'nın aldılı tedbir- li bir celse akdedecelı:. olan harp ci· 
lere lratıtm,.ıır. Bu cümleden olarak vanında bugün bu hadise baltkında 
Çin hllkOmetlne 50 mU;pon tngUl.s ıı- -:Lif • 
N.111 borç ttrllecek. muhtaç oldutu bil- ıorguya ÇICIFO ecektar. 
tün m6h.lmmat ve aaert teçhiat Geçen aonte,rinde Cebelüttarık 

Berlin 2 (A.A.) - Yan reemi Anbra 2 (Telefonla) - Çankırı 
bir kaynak.tan bildiriliyor: Türkiye villyetind~ .celen habere cöre. bu 
Bqvekilinin dünkü demecinden ea• vilayete bailı Çukurova da bir çıi 
rahatle anlqıldağma göre, Türkiye• hldiaesi olmuttur. 9 evin çölrtüiü. 
nin dıt aiyueti hiç bir deiifikliie 26 evin oturulamıyacak bale gekli
uiramaaufbr. ii. 13 kitinin tsldüiü Ye 4 kitinin de 

gönderll~ktlr. açığında torpillenen Arc Royal ge-
A.abra 2 (T.Woala) _ Ziraat Vekileli Ulba p1a medd.ı.in· V&flngton'dan ~len haberlere göre ~inin, .~~~ ı.y~a müstesna o'mak 

d. • -......,_ .. ilmeü etrafmdald tec1••L+iıııi ._. etmek B. RoOlevelt, Çine 500 mllJOn dola.r uzere, butün ~u~el>ab kurtulmat 

Berlinde bu demecin Türk.iyenin yaralandı.iı bildirilmektedir. 
e:ıliai gtbi bitaraflık siyasetini muha- · 
faza ettiğini helirtecek mahiyette bu- yakacık köyü meydani 

Uawedir. M...a...n. topnk ye• ltib.rile ~ meL.Mm nerede elül-ı ~ edllmesl için kongreyoe müracaat ve M_a~nd semlY'l en aon olarak ter-
melİ limm pldiii t..a.it ecliir eclilmes .ws.dulera lbma ıel• ....._ tm1ftılr ketmı§tır. 
ı. • ...... Bi'lae•• ekilecek llCla medclel.i .......ta patat-. ,.. -·· liiiMillltU,lllHt•IHllUUllUlllftllHll ............ HllMlllUWWWitllt IUHHHUI 1111 ıt •tı•tt,UtHnı lllllllll lltf'f t••Htttm 

lunduiu kanaati ziyadeleşmektedir. geni•letilivor 
Bu itibarla pyet dahili siyaset eaha- "'S ı 
aında tedbirler alınacak oluna bun· YakM:lk (Aktam) - Kartal U• 
ların adeta cepheler arasında bulu· zasına b~ğ~ı. Y a~cık ~öyü mey~am
nan Türkiyeyi harp dııında tutmak nın tevsıı ı~ koye gırer~en. ~ Ye 
arzusu ile izah edümesi lazım celir. sol kasamdaki ahpp evlenn uümllk 

muamelesi bitmiı ve buralar yıkılma
ia baılanm11tar. Yakılma ameliyeei 
bittikten sonra buraa Labçe halıisı• 
konunlaraktar. 

auı,... nohut, mmdmek. halda .... 1111111' birimci pliacla pl11ıAteclir. , 
V.wlet Milli Kar...... kmamma cla,........k pMeldikin kendi iatecli
iiııli dia 1 -- ...-eclecek, yetiftirileoek ..........., TeJa diier maddele
rin tol- ıwı Zirut Vekaleti tarafmdaa ........ tir. 

nc.r.t Veklleti de manleketia muhtelif ,.twincle buhal.t .,. di
iw meddel...t• atold.. ppaıcak, rnmhlce1- ib~ söre ba 
ltolden ..mdecektir. 

Hint Ok)'anusu Avustralyada Şekerli 
maddeler 

Belediye, ıeker artiıinin 
ne miktar teıir 

yapacağım kararlaıtirdi 

Japonya bu denizi 
--------- kontrol albna alacakmiı 

Namarali aoltaklar 

.. Akka6Ie•• İçinde kumar oynablan 
bir eve bomba abldı 

Tobo 2 (A.A) - Japon bab- P~ 2 (AA) - Avustralya 
• rİ)'811l a&zciiall ,wl>ap Mideo Hirai· citın madenleri balgeaigde Uin Bul-

,,_ IVıep. Bel~ ~ de, Nacoyada aöylediii bir nutukta der ıehri bu sabah bir bomba infi· 
Beled17e lktı.sad müdürlül'tl. ~r ~ ~ pelrila da ol- demiıtir ki: cHind denizinin kontro· llkib aar.ılmıttar. İnft.llk. ~inde k~· 

ftatıanna hillnllnet ve İstanbul F1a.t IDlllll m ...,ecek ,..de lunu ele aldıiımız :zaman Süveyı ita· mar oynamakla me,gul kumelerın 
Murakabe Komlsyonu tarafından ya-~ .ko~: ......... ~ da nah natasile Almanya ve İtalya Üe bulunduiu bir evi bqtan bata yık- j 
pılan zamlann şekerli maddelere tabi olcluld., ;çm. ......aa: cAoılt temas tesis edebil V• 0 an mııtır. Bir çok ölü ve 20 yaralı var-
aklslerlnt tedklk ve bu maddelerdeki r.iabmudData aokaiw nerede?:a d~ ecegız. zam dı.-. Bunlann çoğunun Yugoslav ol-
art14 nl.sbetıerlni oosblt etmlft1r. Be· aramaia: «Acaba. ......... ç;k- müttefiklerimizle mal mübadele ede- duklan zaonedilmektedir. Evin bah
ledlye lktısad müdürlüğü gamı: ftat- meamn aai;ncla mı. aoLmda 1111?• hıileceiiz. Binaenaleyh timdiki tica- çesine bir adamın atladığı. bir fitil 1 

lannın yüzde elll nl!betinde, çay, dİy • mereldamnaia hacet yok. Bir ~ ıvapurlarunıMan kat kat üstün tutu,turduiu ve elindeki bamhayı 
ka.;1~" flil~ar;ıa.15a":mJ bet ku?'U§a •• takir ediliyor: 300 küaurlar ıu sayıda ticaret vapurları inp eıtme· mutfağa fırlattığı görülmüıtür. Bu 
: ı n ~ e~ et '1ş1;ı uru., zam yapıl- böl.rede. 700 küaurlar ba bölaede. .. miz lazımdır Udaseden az sonra civardaki bir 
~::r ma':nu~11;1uıa. rda umumi ola.-~ niabet~ k~~Y haluyor. .. ' otelde iki infilak daha olmuf. 3 kiti 

rak yüzde seksen nlabetlnde bir zam ~ tebwrlename de bu uaala Ş"l"'d • c··mh .. yaralanMlfhr. 
J&Pılması tararlqtınlmıftır. tavuye edskea, cfat...Wua kulai; 1 1 e yem U urretll -----
Yalnız lokum flatlanna yüzde dot- çmlum!ıt dW... Öyle ya: Biırde seçildi Sovyetler - Kanada 

u.n ve akidelere de yüzde yüs nilıbe- • ...........- hile ID'a namaruma la· • , Lonclra 3 ( A.A.) - B. 8. C.: 
tinde mm yapılacaktır. Yapılan bu W 4'elil; isimle. •• Balahlinen W... Santiep - de· Cbm 2 (A.A.) - Kanada. Sovyeıt Ruaya ile ayut 
amlar belecli1e tararmdan alt.kadar- .,. .BelelliJW..a. de kiiçiilder- Yuan • Antonio Rios Moralea, Şili mümessiller teatisi müzakeresine 

cim ömaılr llQli ilnt d..a.i TM'. CümlaarreUliiine aeçilmip. siripnek üzeredir. ~h aülü - Beni Nffa dikoai .. ~-tlaıur.aladarl ••• 
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AK!ŞAM S Şuoat 1942 

,. 

Diba Geceki ve Ba Sabahki Haberler .. J • 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Felemenk 
Hindistanına Refah hadisesi 

hücumlar ., ....,. ı 6ıd ~> ilah el:d• mrtc~ tahkfbt .nııtınal lılalıba$1; oODdu.ıı:.taıı .. ~ K~a 
Berlln ~ (A.A.) - Alman baŞn- g6re Jı:aruıhk tahnü:t& oldatundan mebıau All ~ "rtıel, MıN. bulUDBtL 

ıne.ndanlı~ tebllAi: Şaik eepbeısinln ve Hlal Gakdmiser ile al.7 Mü· en.cÜmentn tafıldb.t lcıftıııımıl. a1Ahl- eDclmen m""9P m~ 11amma. 
cenup Jresimlncle §lddetu tar fırtına- Japonlann iki yere dalaa nir Önq haklannda nıah1'emen.in yetı mevcut bulan:mama.sma :ınebnl da ~P mebiı9Ü Y=ı.f Kemal T&n-
ıanna ratmen Jmidsı müblın blr kor çıkardıkl · men°ine karar iıtlum ltznn geleoe- lştn aydmlanabilmesl ~in İnceda.yı ~ AfJ'OD aMlbeu ~ ~ 
faaliyet bydedllmi$1r. Oeptıenl.o ı al arı ~ mBtalla etmekte 1-e de, bAidse hakkında MeclJIJ tahldJııatı ._,.111- ve Kfttah,-a meblllU Recep~~ 

Yüksek tahsil 
talebesi 

Partiden yardım göre
cekler mecburi hizmete 

tibi tutulacak 
merkez ve 4lmal tesitıµerinde diişn&- bildiriliyor eşn......la Saffet. :Arıkan ile Cevdet da. zaruret bulnnduıtu ıey 'Ye ıdtale- aJmıt)ardır. Recep Peker, h 
ıun bi~ ta.a.rrazlan geri pa,Idirtül- Kerim .lııcedayı'mn vwı bnlunma- asında oldu~u ~tmı§tlr. ~aMt sanı~ g6rekar~· ~~·ı •Se•,_2 (Aı:~.)d - bcli.v Hed. ~ı· 
müştür. Topç'llmlm Leningrad'Jn harp t.ı b.ııee'bq.J hao1a fiil b • ~ m"dhalif o1ank tmz:a. eden ecuam an ~e ueter ıgın en te g ı · 
için mühim olan endilsıri fa.brlkalan- Tobo ~ (A.A.). - İmp~ ked~n Ceza H~uku ::ııa.s8::a beşler encümeni rets1 Recep !'Oker ~. cereyan edm uzun müza- m!ştir: 
nı müessir bir ateş altına alıruştır. hdc umuma karargahının teb!jğınde dahil olu olml,rac v tqkı1a e.«ı Mllll Müdafaa Vek!ll Saffet An- :terelMıden ~mm doktor S'adılr Kanuık İstanbulda çıkan 1 Şu.bat 1942 

İngilterenln cenubu ıarkl aa.hill açı- töylo. denilmektedir: Japcn kuvvet- . hük_I> 1 · .~gı Bü .. k ~~ kanm etrafımm sanın şartlar tç~ (Buıoıoıa), Z6iitlı .l..1an <Kntı::ıarell>. A~ tarihli bazı gazetekrde Cüınhuriyet 
lmda Alman muharebe ta.yyarelerl leri 31 Sonkanund"' fecir V2'..kti A:m- ~eli . um ~;u1b- g~ yu laru t İngilt.erede ln~lan biten gemi}e:rlinl- ~ln Tlı:i~ <Kütalı)'a) M diğer Halk Partisi tarafından himaye edil
büyük ve küçük he.cim.de Ü'] ticaret boJıı adasında bu isirıd.eki şf'"hr.., ci- I~c v sm~ 61

Ge ırl K ve ~ ye z1n yurdum11ta getırllmest iffa hatıra 13 aıtı::a~an te.iıa!ından verllen tak- mek üzere isimleri Üniversite Rek· 
gemisine ve bilha.sea. bir petrol gemi- varında kıı.reya çıkm)§lardır. 0 

... ugun •. ..,~e. um;•aY. ~n- gelebilecek biitiin tınHrıJan Ta.ktile rlı: b.bUl etmif '1e bu mnıetle emd törlüğü tarafından tesoit edilmekte 
aine bombalarla. tam ısa.betler kaydet- Tokyo 2 (A.A..) ~ Ponti.anak- lır:t adli ... A.mırlıgm.'ın va~f~ d_ış~~a 1nceled11tln1 ve evvelce mürettebatı Mllll Müdafaa V•km Saffet Ar.dtan olan yüksek tahsil talebesinden mec-
;ınlşlerdir. da Borneo aduında k.uaya çıkan- bulund~ııuna karar Vet"ıldıgı hildml- denizyolla:ızıa mensup bir yoleu va- ":e ~ Münad!M Yekllt °""'1et Ke- burt hizmete tabi tutulmalan için ta-

s. en ,..._te Afrika ordusunun zırhlı lan Japon ~taları Hollımda Borne- mektedir. purıı ile gonderme~ dfiıl(hllll'tiş olma- rım. İneedaymın b&rekeüerlnde tah- _um·· _.J! • t ·ı kt ld .., ır anı.. · ' sına ratmen sonra.dan MünakalA.t kik.atı mucip btr ndktıa mevcut bu- aan een-=.ı ıs enı me e 0 uguna teşkJllerl Barçe ile EJ.a'bırar'l 1şga1et- 1 oaumın hatı Pnı~nn~ 200 HoDan- Encümen mazba.taaı bundan •on- Vek§.let1 tarafından ta.hs1s olunan lmıma.d:ı~ı karar altına. alm.ıstır. 'Ç'e Parti Genel Sekreterliğinin bu ;i: 
mişlerdlr. Hava ord~a mensup da.lJ ~ 700 Hindli & Sang Gav ra 'hadiseyi, Refah vapurunun duru• Refah .nebin! kabul etmesi.tide bi.r M•• k kah l ed•l h.akk.ında malumatı bulunmadığına 
muharebe teşkJllerl tak.ip muharebe- -'-nında retin bir muhareb...,.e tu- munun, hadiseye .takadclüm. eden 'i'U •• uza ere ve u • en d . l .. "1 .. t•• 

k ederek Mama-Maıtruh ,_, "' -J • BUÇ meV'Zllu gomıeğl he.klı bulmadığı- • ... • • l!llr yazı ar goru muş u. 
lerlruı ~· alume depola- tufmu~lardır. HoUaadahlar ıve Hind- bu80:Sla:ı,. Ref~ • vap~nun ne s~- nı ve şlleplerle yolcu n.aJdtn.ln kanuna cliger layıhalar Halbuki himaye iste.>~ ve sayısı 
elvadrın n~~~,,:1rm•n•n-'•~ li1er muharet>'e meydanında 300 ölii retle talıs19 edılrmş oldugunu <ve ha- muhant oln•a telft.-lddsln.ln tizlerinde Refah vapuru bldisesi LaldiınCla- binJere l>aligv olan talebe lÇ. inde ha-
rın a Ycr.ut;.uuar ~ ~......... d" • v kAI 1 b ind .. '"'Y 

• ,ı sa.bili blralr.ar&k .. ..açmış!a'l'drr. Japonlar, .:'C:U.? .. e a ~ter cep es en go- durulan meseleye taallftıcunu görme- 1ci tabirin kabulünden sonra ru.zna- ICikaten çalışkan ve yardıma cidden 
A~man :nızaıth ~~. K=ütta.nkın ~ zıdılı ar::A>a v.c hü)liyetli baTp maJ.. runtıfUtlU etrafiyle anla~tadır ve diğini, yaptlmış olan i§f:n malfun olan medeld maddelet- müzakere edihnif, muhtaç bulunanlann tefrik e<lilebil-

:~b::ı: bi; ~ Sire:ı:ıa.lk ııa- umesi if!'tinam etm~er~ir. "1 suretle sona ennektedır: ağır ~rtlar lç~?-de ulloerl bir heyettn 1941 mali yılı movasenei mmuniye- mesi için tahsil derecesinin en aşağı 
hillnde bir muhafaz; gemts!n1 ve A vusb·nlyar;ın tedbirleri Eneümemiın.izi vazifedar kılan da- ~:e~ gon~~ ibUet sine ·dahil ban daire bütçelerinde iyi olmrun ve aynı zamanda mecburi 
Murmansk aç~ bir !:arnkol gemi- Şangbay 2 (AA) _ Avwıtral- ~il! IÜzamn~menin. 1 ?? incim.adde· ~rdaldu yolc~ v~a~":'tına ~; 36976 liralık miina.k.ale yapJlm.uına. hizmetin .hbul edilmiş hulunması 
sini batınmşlardJr. yadan gelen h.aberlero gÖre b6tün m ıse cAdlıye~ b~ ışın t~ Sll'a• olmadığını ve buna rağmen heyetlm.1- askCTt fabrikalar t.<eıkaüt ve mua~e- Hiik.Uınetle Parti arasında evvelce 

24 den 30 sonkfi.nuna kadar SovyGt mühim end.üetride ınecıbııd hizmet 8':"d~ icra Vekillerı~den. bırmın va- z1 götürecet. vapurun bir ~ oldu- net sanaığı hakkındaki lıanunmı be.- liararlaşbrıhnış esaslı şartlardır. Ve 
hava. ordusu 134 ~yyare .ka.ybetmtş- uaulü kabul edilmi,tir. Her Avus- zıfesmden münhahıs bır husu:tan ğunu göz önünde tutan Milli Mildafaa z maddelerinin aeiiftirilmesin~, ~lotfo parası ile yetişmek. ist~yen 
tir. Bunlardan 94 u hava muharebe- tralyal aCll'Rtini ve p11§11lasını Mi- dolayı vazı'fe noktasından venlen deniz müsteşarlığının aynen •pensone- devlet memurlan aylıklarmm tevhit hır vatandaşa bukadarcık hır kulfe
Iertnde, 13 ü tayyare toplan tarafın- ktlmeı: emrfn & ad b l d • bir kararla Mediııe müracaat vuku- lln ıırtiraha.t ve ibateleri iç1n teap ve t:a.ıac!ülü hakkındaki kanuna 'bağlı dn. yükletilmiş olmaıııı tabii ve :zaru~ 
dan, üst ta~afı yerde tahrip edilmiş- eaictı n e m e u un ura bulursa h~yeti um.umiye hu hmuata, eden tertibatın temlnmb vazife sa- cetvelin Adliya Vekaleti hnnında d görülmesi lazımdır. 
tir. Aynl müddet içinde şe.:k cephe- r. M«lis tahkikatına mahal olup ol- hlplerine emretmiş oldu~u bildir- değişiklik yapılmasına topnlk malı-
elnde 33 Alman ta.yyaresl ka.Ybed.ll- mad1ğını tayin için evvel emirde beş mekte ve Milli Müdafaanın ghfficek sulteri ofisi kanununu~ haEı madde- Od k •• • • 
mlştır. Singapur'da kişilik bir encümen teşkil eder ve vapurı.m tahslslıll ve mmanında. ve !erinin deği,tirilmesine. ukeri istih- un, omur J ·r tebJig.., İ Meclise bu encümenin mazbatuı yemde hazırlaıım1l3mı tenJn edee:ııc kaklardan kelfifecek ekmeğe muka-

ngı ız topçu atzedılir:. denikUğine göre encüme· t.edbilreı1 aldıktan son:ra kendine du- bil ilave edilecek gıda maddelerine, 
Kahire 2 (A.A.) - Orta. Şark İ:ngl- ı.irnizin \ıudı. . ve '8-lahiyeti ancak şen vazifeleri bit.irml.§ oldu~u. kur- __ ,_ t t.a • t ,_ 

· tarma Va:!lltalarının tamamlanması ™er yına ve ~ .:anununun nz ummnl tara.rgt.hının tıe:bllğl.: d .. il mevcırt evrakı okuyarak b.ir kanaa- i! . d k b k .. ~._.,., de~esine jandarma .,;;,.ha ..... 
Cebelde 4 üncü Blııtli tümenim1z, ue osu ki __ 1_ • N _,~,_ vaz esın e usur ve u ....,ı.uuan • _,_ ,..-. 

ta ıvarma a mWLa>:Yettir .. e ~aKa: doğan mesuliyetm, Işhı teknik taraf- Abdürezalt Güıbüz'ün cezasının af
ricat etmekte Te bil harekd1 ~k bü- h!•n ve ne de bançten bır lrims~ lanna ait olup VokAletten aşatıya fına dair kanun Jiiyihalariyle, ihra.ç 
yiik kuvvetlerle ta.kip eden düşmanla. Tarihi meydan muhare• dınlemek ..-eya le'hte n aleyhte dı- doğru de.rece derece llgilt makamlara· olunacak yaprak tütünlerimn 4040 
tem.as hallnde bulunmaktadır. 3l ğer delail celbine tevessül ödevinde teveccüh edeceğini llA.~ etmekt.edir. sayılı kanunun 36 ncı maddesi hük-
sonkanunda Maraua.'da ıı inci Hint be "nın· ilk t • · ı b ı k" 

Si a e§I ><:U o mıy.-ı encümenimizin öy e i ı Recep Peker, kanaatmca bir Veki- münün tefsirine dair ma:zıbata, ke!bul piyade tuğ'ayı muvaffakiyetli bir mu· '__!I ~"- h 1 d düelloaile başladı sabık ve.ıci, meou.s ak arın a veya lln asker götürecek ftl)urlardaoki kur- olunmuftur. 
l::....bll taarruz y~pım.ş ve d_?şınana. blı· hirinin halkında tam bir meınıüyet tarma vasıtalıınn.ın t..oımamlanrnası Bundan sonra Seyhan m.d>wou 
~ok tel~~~e~dırmJ.ştir. mı: aynid~u: Tokyo 2 (A.A.) _ Yom.iuri ııa- veya ademi mesuliyet karanna var- gibi teferrüa~a kadar bizzat eım.1rler Hjlmi Uran'ın, Trabzon mebusu 
gny m aarruza. geçm ~ ve . uş t . . Mal daki ı. - u . b"l- ması mümkün olmıyacağından haki· vermekle mükellef tutulamıyaeağını Ll c-_ ,_ _ • f Jk· a . 194 f 
manı Slonta çevresinde mağlftbıyeteı:ze esının e:zya mUna.D'Jn ı . . .. da Jlave etmektedJr. .r asan~ om, ıncneşnn 
uğratmı.,.'l'tır diriyor: Johor boğazınm her iki ta- bte vusul ıse ancak tahkikatla mum• .. tarihinden bugüne kadar Meclise ge• 

• _r._.J__ d"' 11 b 1 ı-·,,:n olacagvından --k·ı M·ıtlAı Mu··-1afaa Eski Munakalftt Vekllt Cevdet Ke- 1 1•-:L f · 1 . ..h. M ·us'un doı-.., "'""al """'resl:nde sey .numuan topçu ue osu aş amış ~ ..... o. · . · • cın ay.uıa ve te sır erm mu ım ve s 15"' ~ ,...... - A • • • ' \' k·1· E · b S ff A rıın Incedayıyo. gelince, bu husustakl . • u 
yar kollarımız müdafaa. faaliyetine tarilu meydan muhareb~ '"n ılk e 1 ı rzıncan me usu a et n- ·· . t 1 1 r'st buldaki miiı&tacelleri ıntaç edilmiş oldugun-

l b -·' 1 1 ·ı k. M·· kalAt V kT Si muıacaa ı a ıra maz, an 16 M 1942 devam etmektedirler. Dün düşmanın I ateşi u aureue açı mıştır. rnn a es ı una a . e 'ı 1 nop komisyona derhal emir V'errnlş ve Re- dan Meclis içtimamın art 
bir malcln~ll kolu taarruza uğramıs, 4 Sİagap...- 2 (A.A.) - 1 Şuba.l n.cbuı!'l.. Cevd~t Keı:m ncedayı fa.hın talwlsinl haber alınca Milli pazartesi gününe talikine dair müş
e.raba iğtinam edilmlş ve esirler alın-ı tarihli tebliğ: Topçularımız bütün , hakkı.nda Meclıs tahkıkalı açıJması Müdafaa Vekiline yazı Ue blldirm.lş ol- terek takrirleri okunarak kabul edil
mıştır. gece cenubi Johorda nakliyata kar- a·.serıyetle kararlaştırılmıştır. duğunu ve geminin Mersinden hare- miş ve Meclis saat r 9.45 ele içitma-

Dünkü hareketler devamınca. hava şı yıprahcı bir ateş açmışlardır. Son Ma2!>atanın altına. muhalif olarak ketlnden evvel Ilınan reisinin telgra- ına soo -vermi.§tir. 
kuvvetlerimiz kara hareketlerine mü- 24 eaat jc;inde düşman tayyaıelıeri imza edenlerde~. Rize mcb~ Fuad fını alınca. VekJiiJ;ı •gidecek şa.b.ıslar 
essir surette :r.lrdım etmişler ve bom- fa.tlasız bir faaliyet göstermişler<lir. Sirmen, Milli Mudafaa Vekili Sa.f!et tamam ise ve gemınln IJman mımma- Alemdar 
ba tayyareleriml .. 31 sonkanun/1 Şu· Bir kaç hava taarruzu yapılmıştır. Anka.nın vazifesini ifada kanun ve tına göre hareketine mani sebep 
bat grc!'Si Ageyla - Ageda.bla çevre- Şi <I" k el k eledil h ı nizamlara muhalif hareket veya ted· yoksa gidebilir. Milli Müdafaa em-

Dün mühim mikdarda 
mangal kömürü geldi 

Belediye şehre odun ve kömür oo
mlni lçln teşebbüslerine devam et
mektedir. Alem datından getlıilmesi 
düfünülen odunlann hava şartlan 
yüzünden bJr müddet gecikeceği ta.h
ı;pln ediliyor. Diğer tarattnn mangal 
kömürünün gelişi son günlerde çok 
tazla.laşınıştır. 

Dün Bulgarlstandan Sirkeciye 2 ve 
Kuınkapıya 5 vagon kömür gelm~\r. 

Yunan Belediye 
memu·darına yardım 
İstanbul beledlyes1nln, Yunan be· 

lediye memurlanna. yardım kolileri 
gOO<lermek için teşebbüslere glr~tıiği. 
n1 yazmıştık. Belediye ve vil~yet me
murlarının bu husustaki teberrüleri 
devam etmektedir. Belediye Yuna
nJstana en az 3000 koli göndermek 
niyetindedir. &lnde .makineli taşıt kollarına hücum mlı: ıye 1 a ~ ay. .e~. asar ar blrslzlikte bulunmak süretlle h&dise- rlndcdlrıt demesi kendlslnin son anda sı·n emasında 

etmL,ler ve yangınlar çıkarm.ı.şlard.ır. vle ~yıp ar e emmıyetsiz ır. • nln vu.kuo. gebnesinde az çok iştira.ki- dahi her şeyin tamam olması şartını 
Şehri tahliye etmem.izden evvel nplltere kralının mea&JI ni gösterir herhangi bir delilAve ema- komşu c:ıd~ğıın~ ve ~u itibarla. ~zı- Belediye maa§ zammını 

Blngazlyi ve limanı müdafaa etmekte .. :lra 2 (A.A.) ~Kral Singa- re n·-•cut olmamasına ve bllüis des- fesinde~tı dikka~mi gösterdiğini, dığ~r Dün aktı.am filimler par-
oıan 7 ncl llint piyade tugayı oimdl 1 pur müdafilerine bir •empati ve teş- tro .. · ve <ienlzaltılarınıızın biran e~- tamftan geminın Menrhıde kaldığı iki ~ tasarrufla temin etmek 
11slerlne dönmüştür. strcn.alka'nın ı ci mesajı gönd-enniştir. veı bmeın1 lekete

1 
gk~mele~d ~1 nk gün içinde sal yaptırma&ı: için gemi ladı, makinist muavini İstiyor 

doğı d b 1 b üıs1 b ve un arı a ma. uzere gon en ece ka.ptanı ile ka!lle komutanı arasında 1 - d 
Jı:uv:r a.mev~u~~~ h:n he~ j Bir Amerikan kruvazörü subay ve erlerin oovkl hus~da. ~- teşebbüslerden bahsedildiği halde yaratan ı Dün öğleden sonra Van ve Belediye 

nelkurnıay Başkanlığının mutalea&lll kn.ptanın no.vlundan istifade m.aksa- Belsi dolrlor Lfıtfi Kırda.mı riyaseti 
m~n hiçbir kai1p vemıedi?n avdet et- . . tutuıturulmuş alma.::, DaşvekAletten müsaade :ıs,. dını güderek gayretlen krom yükle- DWı -..~ s.t 20,So da Alemdar altında, umumi Meclis encümen reiB-
mı.ş bulıınuyor ar. Tokyo 2 (A.A.) - İmparator- 1ıil:sal etmek ve hattn Savorona. yatı mek teşebbüsünde teksif etmesi ve sinenwmun mal:tnıe dairoolnde film- lerlnln 1ştlrakile b1r toplantı yapıl-

Istlhkim birlikle~ ve BJ.ngazideki Juk umumi karargahının te.bliği: ile gönderilmeleri hususunu temin hatta zaman ka.zanm.a.k için dolu o- ler PQ.t"lam)lltrr. Beyireiler, filmin mıştır. Toplantıda. belediye muhase
yıkma P1Aı:~1 t::atbik mevkilne koy- Mamhall adaları sularında bir düş- eylemek gibi bir Vekilin .. yapa.bileceği lan depolarında.ki ihtiyaçtan pek faz- kıesllditllıi ve maklnistin •Yangın be ınUdürü de ha.zır bulunmuştur. 
m.ak için vucudu zaruri dlğer birlikler fl - -km·· tü J b" azamı dikkat ve itlnayı göstenliği için la su lstiyerek bahaneler yapması ve nrıe diye~ duyunca~ Toplantıda. beledi.ye bütçesiııln ma~ 
M.dlseler1n zo.-ile Bingazide bırakıl- ~aııı • 

1 
?su goz~ uı r.. ap~n ~- baklanda Meclis tahkikatının açılma.- denizaltı fllotllldsı kDm<>OOru olan d~ftşler, ıskemle Te koliuidaRn W;- zamlan ka~daki vaziyeti müzake

mak mevklln~e ka~lardır. Bunlaruı ~)en filoya lıu~~ı:1 ctnıı~lerdir. Bır sını icap ettirecek hiçbir sebep mev- kafile komutanmın bir kere daha tünden aıtlayaiıdc teıı\ş!a ~ çık- re edllm1§ -re alınacak tedbirler görü-
oradan çekılememlş olmalanndan d~an kru:v~zoru tıı~Imuş, cut olmadığma ve İnced&yı hakkında vapura gitmemesi ve ıDepte eksik o- mt_jla.ııdıi'. §Ölmüştür. . 
korkulmaktadır. diier bazı bırlilder hasara uğıwbl· ise .kendisinin de bir Vekllin vazifesi lan vasıtaıan yanı 00~ den1z o- IWalye derhal ~ Te ,angını _Belediye maaş zamlarının beledıy.? 

mlfbr. icabı yapabileceği en doğru tekilde kulunda bol mi.ktaıda bultmanlarla makJne dairesinde ba8tı.rnı-'1r. 500 bütçesi tEerinde yaptığı bir mllyon 
bulunduğu anl:işılma.kta ise de yalnız tamamla.maması vazl!e kusurlarmın metre film Y&DIDlıftır. Maldnist mu- iki yüz bin Hralık fa.zl.alı~ muhteill 

B. ~oosevelt 25 fubatta Dcnl.zyollan umum miidfülüğün~ emir nerede oldu~u göstermektedir 1Lvlni Kemal el w yl2ü Y!llDIDJŞ oldu- &.sı.llarda.n temin edeceği ta.sarru:rıar. 
lloskova 2 (A.A.) - Öğle üzeri neşe- nutuk sö Ji ecek verirken geminin ne işte kullarulaca- Recep J>elker bu miitalea.l.a.ra btinat tunduı hutaneıf'e ~. la t.elAfl etmek JmkA.nlarmı an.ştır-

Sovyet tebliği 

dilen Sovyet tebliğinin ilft.vesb:ıde rjjy- • y y ~ hususunda kUl l.3a.lıat ~rtp ver- ederek eı.1d Milli Müdafaa Veıklli Er- aa4ttadır 
Je denllmektedir: Merkez eeph.eslnln ":~on 2 (A.A._) -B. Roa.e- mediltl ve ~n ınahlyetı icabı bunun zlnean nıebU3U Saffet An1tan ile eakl. * ~e tiBM1 mödirlilğti, iç- --------
bir kesiminde bir Sovyet birliği 31 vdt-.ı 25 fllbatta bir coca.k Dllfl> kendls!. lç1n milmkftn bulunııp bulun- MünakalA.t Veklll Sinop mdlllSU Oev- k:Uı Jot:antalımla verilen fılbldot ;pıe:. Sıcak dalgaSI 
sonkanunda. 20 ma.lıaill geri almıştır. ıobl>et.i ıeanuında har!bin inlcişahn- maıd$ ve geminin lcap eden tahllsi- det Kerim İncedayı hald.annda. MeelLs meklerln fi&tlanna ytmdıe el11 ııl.sbe-
Clvar bir kesimde baŞa blr blrlik de 1dan balısedeceii haber verilmekte- ye vesaitlle 1ıeehtg eQUmemeat n<*ta- tahkikatına. mahal olmadığı l'eyinede tbıde bir .2lfm1 ~ bbnl et-
llç mahalli kurtarmıştır. dir. sında müe981r olup ol.ma-dılı husus- bulunmaktadır. mi§Mr 

.A.r jantinde evlerin içi 
oturulmaz hale geleli ET KADER! rek sordu: dir. Hafa.z Celil. Emin enin bu mtithio 

- Paşar.sı Hahza verdlii para ne Eminenin bu ağır idıamları, salon- i&bu Jarı karf18U1da .an~ine 
kadardı} da bulunanlar üzerinde müthi, bir çökm::ş, çenesüü lci eli •rn a al- Bumı.oe Akts 2 (.A.A.) - Beş. hafta-

- On b~ bin lira' teai. y~pm~tL Bütün sözler Emine- IIUf, hatmı yert: ~. adeta kendisı· dıl' Arjantin hfitthnet merke'Zhıde Aşk macera romanı ve 
Tefrika No. 158 

Bu rakam ıkar§JSında gözler falta§ı nin üzerine dikilmişti. Emine, ..Ion- den gesmifti O de, daTeıtliler r<re çif- da.~ bir sıcak dalga.sı büküm 
Nakleden: ('Ya • Na) goibi açıldı. Salona bir ölüm $Ükfitu ela hülcüm süren der.in eükut arasm- lik upklan aibi. .. bık ıaetresiııia sbnekbMlr. BtHıa.1sa evlerin içi o

çök.tü. Ov.etliler, kah~ nefret ıv-e da Hafız-.. itha.mlaruıı yağdırıyordu: &111 eözlerin; tafkm aetkın d~ ~ heıe gelmiştir. 
Emienin bu sözleri, bir bnm da- -!.1uekını:z, söylesin! iıtilı:ralıla aizüyorlanlı. - Bu lı:nmaz herif. Vehbi pa§a- yordu. YtHcse1c btnalo.rm betıon duvarlan 

vetüler: hayrete düşürmiif, çiflik Emhıe. istilbıi bozmaRsızın aa•e Emine, ha~~etle ~e~ etti: nm, yeJe~e ha~er vermesinden .. 13'.ınine, lbu defa. gelind~ ~~~~~~~ 
halkmır. çehrelerine §etaret aerp- devan. etti: - Pa,a IPbı zengın bir adamı korktug. ııçm, Perihan lıanmun ve döndü vo ıeluu:let parınaale, eebık S. k daiıgasıı hnsebll b.l.lhassa seyrü-
111.İşti. Çiflik halkı, bu hil-ekir - Bundu. on OC§ sene evvel idi. soyma!: namuslr.arane bir hareket de· sonra de. lı:ızJanrun ma:htemel talep- ~feocMııiai gö.tererlıir. dedi lı::i: .:r polW8r1 ar-..n~ bl~ güneş 
herifi katiyeı. sevmiyor, gUlice Velkbi p&fa, :rei•ni Perihan hımRllA ~ldir. Falc.at bedhaht bir kadını ve ]erinin önüne geçmek için, zavallı - Bunları baaa eöyliyeo Hafızdır. cıaııpmuı. ftılrıalan göı1ilmtıştür. 
ona di~ bileyordu. Hafıza gelince, vcriJmelt. üzerıe Hafıza eenedaiz hü- Dirbç wy aonra anadan da ökaüz ka· kadını İamini değiftinneğe iahar et- Ben o Mınan cahil bir k1ı1:dım. An-
çehresi n.orarmıştı. Eminenin ken• yük b para teıv<ft e~ti. Fak-at pe.• IL.n f.ci k&ç.Uk kızı aoymak. alçakhğm mi§ ve arasıra kenc:&in• yapacaimı cak bana .öy)ediıklerini biliyorum. Mıeır kabinesi İstifa etti 
c?-'.aine müthiş bir oyuın oynadığını ta. pa:nlyı ns-cliılı:ten hmc.aç gün .arıı- ti lreadüıidir . .l,te .lı:arıınu:da duran ··yıtxUği yardun için, bunu tart kor Haitmı k.uteeHlda ıımuu babaaız, 
ancak şimdi anlıyordu. Fakat artık iş M öldüif, cı..tle, Halız bu puaıyı namıalu kahya e.&endi, bu alı;aWıit muatu. Hafız, bedbaht k•dma ara- midafaaeu: iki*-kalllllftl. Ba herif, Kahire .2 <.A_·~·) -. ~Reuter) ı 
lı,te.ı geçmişti. Eski metresi, kendisin- cebine mdimııit. f.kru 9emlet içinde da yapmakta tereddat gö.terme- sıra gönderdi~ beş on kuruşu, Veiı- çocukkmı nüt.ı. Jc&ğıtlanm. ve anne- MJ.:!~L~m2 esı(A.!ia'tiA.fa etmı(ftir. F l ) 
d<!n e\·i ve paralan kopardıktan kıvrar.nn zav.tlı Perihan hanım fle miştir. h:. paşanın ker.disir.< tevdi etmi§ ol- lerile bahalanndan kendilıedne kal- _,.._. .. . ) - . O ... · : .= 
eonra ~imd: de kepazeye çevirmek ili yavrusuna bet para vermemi§tjr. Emine, etrafında ıaJlli fevkalade d~ğu on be§ bin lirad;::ı.'t ayırarak de- llUf ~ evrakı ve aile yad:,igi.rlanm Sı:ırı ~ H~seyın kab~neaırun :i:stı• 
sureı.-j' hıncın. alıyordu. Hafız, san· Hafu:, hiddetten boğuk bir eale: bir h&diae geçmiyomıU§ &ihi. ilkem- ği], çillik varidatından çalmııtı. ela 8fll'DUi, velhud bu iki ölıısüze bü- luı. iini"~e~e t~lebe&~ ta~afından 
dalyesinde •• yarı kalkarak boğuk bir - Efendiler. yalan .&ylüyor, 11&• lc.aiııdc oturan gdioıe tebar hitap Emine, gözlerini Halimeye dike- yiidiilderi zaman aileleri, meDfeleri. ~ılan bir numay.ş netieeamcle vu• 
eeşJ.. haykırdı: muaum üzel'ino yem.in ederim bi ,.. etti: rek devam etti: oCTede doğdukları halclcında kendi• laıi>ulma~_r. ___ _ 

- Emi:ıe, Sus diyorum sanal Ian .öyliıyor •• diye bağırdı. - J-le:Ey, çalc:JıKı lJu pandan bir - O zamanlar, Hafızın benden lerfoe en küçük malWn.atı ?Sebile- Ma 1 G • l l d 
Fakat B ıba Dervişin müstehzi seai Dav.,tliler ve köylüler, Hafızın bu ktmunJ ai:zin için aarfetnıifdr. Fakat gizli kapaklı hiçbir ıeyi yo.ktu. Siz- ce.k hiçbir fey brrakmaınıı, ..._ onlan re§a l>rmg ta ya a 

cevap verdi: feryadını ala,.J. kahkahalarla kupta.- zannetmem, bu para size saadet ge- den d gizlenec.ek ~eyleri olmıyaca- ölen amnelerinin almıt oMqja namı Bedin 2 (A.A.) - Salihlyetll .. bir 
- Acele etm~ ı:afız 1 Biraz sab- dılar. ~ya. lendinden geç.mlf im ~· Mcaud ohoanw ~mıi ede-~ tahm~r. ettiğim i~, ~~~~mi çöz- miist~r ile Ere?k~y c.i~annda bk ~~:1;., ==~:~ 

ret b.ı>kalım ne soyliyecek) halde b~: mu. (:ilnkti sizıe lbqı lmim 7'0ktur. <.....u._. Perihan hanım oldüiu zaman pa.wıı.yona vermışti, iki bz llard~. ita! da lnıl11Iımaktadı 
Gdir:i- süsüne ve taravetiıne kıs- - Yemtn 'ederim ki. leıadiıttni • Hahzı hUA,..k IRUab için değil, 1'aJar.ndan biri 3 yqında, ötekisi ise büyüiü 1: yaşına baaınc)J"l kadar ya. r. 

kanmış olan köy kadınları da bu de- tmlcettiğim için benden iıırtikam * zeı.gin olduğu ~ kocıa di,ıe l:ahul hunüz kl.tRdekta idi. Hafız, annele- pc.nsiyonda kaldılar. Bundan •onra 
fa hep birden Hafıza dönerek bağır- Y•J?. ettİlııil:. Si.:e e6ylO,ormn., ~ para, llİlli nam müstearla gömdü. Bu ha- Hafı-. ile.~ kı:z kardeş için pansiyon 
d.la.· ~ K~yl*vdesı. biri. imiR- ..._ mzh~. paru1du, Faht me 96y~ diae, Umım:at aar~in eoounda ol- ücreti ve.·meği lüzumsuz görmüştür. 

- - ___ ,,._ - ::~ ..... c:Jd;ib "'~kası nr) 

Muh~aık Beten~ceksinlz ! 
aösEN PUDRASINI Tecrübe edlni& 

DeteMcebmlsJ 



' 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

iki zıd karakter ( ŞEDiR ~&BBRLERi) 
ıc..u,tm. •&ilttlk. Walııfaimls

... hnfl-dak. Ziraat .._...ınnm 
lımnh-a ~ o ..-..Cunu 
,..._,, ..,..... Waıın ... )'iidü 

lhtikarla 
mücadele 

... • aa1ra11a ·~ kayllrtl •~ 
--1., ~ ---~·-~ ·-- Dün· bır· ,.nk l..!---Ier ~ tel&ffa ......w. .......... ... ~ IUllUC 

kin lahSI .... e., ._ =f=e•Pe tevkif edilerek 

Umumi Meclis toplandı 
Yali nutkunda, mali darlığa karıı bazi teklifle!'. 1 

arzedileceğini söyledi 

Bahite 3 

Nevyork'un Aorkunç haydutları •.• 
Namuslu bir aileden çıkan müthit bir Laydut. 

6AN6STERHf BABASI 
Bq Roll«d•s 

EDWARD MORRiS - KANE 
RiCHMOND - JUNE GALE 

~e.!: ::,-Çoldıaktuk. y., mahkemeye verildi 15~,:.:ım~~ı:= Kaloriferli apartimanlar 
i:Jn. tekerin, etin.,.. eeraleriQ ba pa- ~. Mecbam bu 1Jk açıllt Müteaklben eski zabıt okunmuş ve ~--•••••••••••••••••••• .. ~ 
ludılıilnda yakım olacajıs diye ü.dll• DibA.nında merclmek bulundutu celse81ne V~ll ve Belediye Re!el dok- ruzna:meye geç~. Kalorlferll 
düm. Şöyle bir tuarhpcak oldmnı halde be1mmame ftmltmek 1'9 atı- tor Ltttli Kırdal! nılısUk e~ T• e.A;LI a.partıımanlann ısıtı.lm&t& t.çhı. beledı1-
1Vua fiatile J'İnnİ liramn bpıaı... ea ~ ~ thtık!r yapan nutkunu .IOylemŞt1r. Doktor Ltlttı :~:~ı~i~ =~:~ı!'':: 
Böyle riDd adamlarm eıiaılanndan llQcahldbı 100 l1n. para ceD41. ~ ırudar~ tt u.cın.ı nııısında Vali ve Beled119 Re131.üı a
cBu .._da bana aelinlıt cU:ve bir meetne n bir hatta. dflttA.nınm lca- c- nbu1 Umum.l Mec n '°'"" ln.rak kışm şiddetle hmrlirn stınne61 
.az çıkar; fakat elaeriva besapu.z ki· patıhQaama, df)lrJrA.nmda 8Bkladıll ~=· Mecll.alnAz!n ~ünc11 ınt1hap )'tizünden bu maddenin mü.stacell,yet 
lapsıs old~an için. __aonradan «~Y- ::.:ıo~a.~ ~=: devresinin dörd1hıct1 yılı flf>a.t dev- kararile müzakerestnı bte:m.fş w ka
nb, ne ettim 1 ÇoJugumun çocugu· M esin 1iç gthı dfikkA:nmı resi lçtJ.ma.ını ~ar '"' bfit1in a.rn- lorlfer meselesinin matbuatta. uzun 
mmı nalakasmı yirmi dört aaatte ta• oeaası t:ılma em ~ 1lr 1htık!ı.n n daşlanmı saygı ne selAtnlarım. mtlnakaşala.ra sebep olduğunu qle-
TUl'dumb diye üzülürler... =~U :-:vını: yirm1 beş ıı~1;~ Bu devredeki mesatmlzl. dalha ziya- mıştir. Madde bir kere de~ e-

Buna bildiğim için. arkadqlara: ra eeaı.sı Memesine ve bir !hatta dillt- de geçen devreden 1mla.n 1fler1.miz1n dilmek ftzere kavanin encumen1ne 
- Camm, batka türlii bir mul bu· k&runın tapa.tıımasın& karar Terll- lkmal n intacı te§k11 etmekle bera- ha~e ohmmuştu~.. _ 

lalım... • dedim. • Bizim ihtiyara miştir ber bu devrede yaziyeti b8ıZll'll. ve Muteakiben Üskudar, Kadıkoy ve 
IÖ Ji elim· r--dn bulunmuyor! · lçlnde bulwıdutumuz 1ktııse.d1 tartlar ba.vallsl.n1n 1.mar plrı.nlannın ktblki 

Y Y. •. «~· •. • ltmnaf 1htlklirmdan ma.zmm Pro- dolayıslle manm bulunduğmnuz mali 1çhı taJıs1"'1 zaruri görülen 800 bln 11-
~ bıze .bu tepsı bör~ 1:apbrl• eli- dromus, jllet bıç$ llıtlk&i'Jndan darlıklara. kal"§l alınacak ~irlerl nı.ya. ait tekl1! okunmuştur. Teılcll1-
ydim. Biz de. her bırımız lolmn~- maznun s~eclde bir mataza. ııe.Mı- mül!tereken düşünmek zanıretlle kar- ten a.nlaşıldı~ına. göre j:nmun 400 bin 
dan mı oltu. bakkaldan nu olur. bir tan .va.sn adliyeye verflmt3ler, teft1f fl karşıya bulqnma.ktayız. llraısı. Üsküdar ve 400 bin liram Ka.-
teyler tedarildenir, götürüriiz... ed1l:m.fşlerd1r. Bu itibarla muhasebemiz tarafından dıköy mıntaka.sırun 1ma.nna. tahsis 

- Gücenir... Bvlertn1n Jcira bedelleıdııi arttuma.k hazırlanıp r1ya3et makamından yük- olunm~tur. 
- Bunda gÜcıenecek bir feJ' yok... sutetlle 1htlk1r yapmakt.an mamwı sek meclisinize bazı teklifler arzıedi- Bundan sonra vefat eden mecHs a.-

clstanbulda da yapılıyor. Adına 5ür• Ö'sküdarda. Edibe, Suadl:yoede Nazın.iye, lecektlr ki sayın azanın bu teklltlerl zooından Hasan Fehmi Tanerln Mtı
pri& parti deniyor:. deriz, tatlıya bağ- Klzıltoprakta Behram, Nişantaşı.nda.- mut.adlan olduğu vechile etrafiı gö- rasına hüımeten bil! dakika ayakta 
lanz ••• Haydi, haydi, fmıa idare k1 evinin klııasını arttıran 'Ö"Sküdarda. ~ler1 ve derin a.nlayışlarlle müzake- 911kf1t eodllmlştır. 

Bu akşam SUMER sinemasında 

SINGAPUR'da 

MARLENE 
DJETRİCH 

MICHA AUER 
ne beraber yarattığı 

7GUNAHKARLAR 
fllıninde Qarkı söyliyecek, gülecek, ıevecek: ve kendi.sini sevdirecektir. 
Me§um bir· kadının SİNGAPUR'un sıcak gecelerinde aşkı ve kJnl 
alevlendirdi~ tasvir eden lüks, §.lk, modem ve ihtiraslı b1r tllnıdlr. 

Yerlerlnht evvelden aldınnuı. Tel: 42851 edin •.• Biçarenin pek fakir olduğu Natl, kômür lhtikArmdan maznmı kö- re karara. raptedeceklerine emin bu- Ruznamecıe mevcut maddelerin mü
lı:dığından kıyafetinden de anl~dı· milrcti Kasım ve Kebtre, Abdullah ve lunmaktayım. Yeni içtima devremiz- m.keresi tamamlan~ olduğundan 
yor •.• Dizleri yamalı, ıapkuı limon Muhfübe, mısır, mercimek vesaire th- deki mesabniztn de vil~yetlmiz için lbleells perşembe gllnft saat 14 de t.op-
kab y d'" .• alt t • ttkAnndan maznun ba.ıtkal Ziya, be- hayırlı olmasını dilerlm.» lanmak iizere dağılmıştır. r Haftanın 2 büyük filmi 
~ oDmUf, P 08~ enme yaz peynir lhtild\rmdan maznun bak- J 

;evrilmiş, satranç satranç bar kumat· kal Mehlned, Hasan, demir 1htikft.ruı- Y A Y L A D J L B E R 
lan... dan maznun Todorı, et ihtikanndan Konservatuarın tarihi B. Priminin konferansi COŞKUN ÇIRAK (Türkre sözlü) 

Giilm.eğe bqladdar: maznun kasap Fehmi, \Dl ihtikAnn- k l • BeYoğlu gazetesi .sahip ve başmu- ' ~ 1 
- Sen onun 1eklü femailİne ne dan maznun Oabrlyel, §eker Hıtlkft.- onser erı harrlı:ıl B. Primi Beyoğlunda Dante 1111111-••••••- E L H A M R A D A 

INakıyonuıı? Para bahsıdır. En azı, rmda.n maznun bakkal :tbra.ı:ıım. çan- Konoorve.tuar ta.ra:rmdan tertip e- Allgfierl cenılyeU mel"kezinde kalaba.-
elli bin papdi vardır. Oıtelik sn- ta lhfıikArmda.n mazmm Petro, bas- dilmekte olan tar1h1 konserleıiıı be- lık bir dlnleyici kütle«! önünde cPiri 
lik... ma thtik!rından mamun dükkA.ncı şincl.si 18 inci asrın meşhur bestekar- Reis harita.cunda İtalyan gıemilerl ve 

_ Yok canım!! .Arşa.k, şehriye 1ht1'k:8.rından maznun lanndan Şakir a~aya. tahsis edlim1§ gemlcllerb mevzulu b1r konferans 
_ Ne aandmclı. •. Caka Lizlerdes bakkal Todorl, kundura çivisi ilıtik!- olup 3/2/942 salı gtlnü alk§anıı saatı vermiştlr. . 

, 
AtrJkanın parlak yıldızlı &eeelednde ..• Dehşet saçan ormanlarmda bir 

kadmın aşkı için çarpıpn lld erkeğin hayatından alınan şaheser, 
A 

Perıemhe akıamı l A L E sinemasında ....... nl da. Düm•m düğüm üslü· nndan maznun kunduracı Muharrem, 21 de Fran51z tiyatrosunda. verilecek- Konferansçı Istanbul üntversiteein
_._ 

0 ar •• -.~- tendi mıntaılrasmdaki halkın lhtıya- tir. Bu konserde klasik musiki bes- deh profesör Barta11n1 tarafından 
ne!... Fakat bu. ~er şerefine kıydı.:· cına sartedllmesl lazmı gelen bu~day tekftrlannd:ı.n ZC'kl Meh.med ağa, Za- talkdlm edllınlştlr. Konferansta İtal-
Şayet masrafa ııtarake kalksak tahkir ve tmlan yüksek fiatla. ba$a mmta- baryanm da eoorleri bulunmaktadır. yan General konsoloısu ve di~r birçok KARA YILDIZLAR 
sayar. ka.J.ara satmatc suretlle !h.Uk!r yap - zevat bulunmuştur. ı _ 

Gittik. makt.an maznun değirmenci F1.krl TEŞEKKÜR 
Gerçi yağ kuyruk, gerçi bardak yakalanm.ı.şlar, Üsküdar adliyesinde - Çinaraltı ) 

bir t'lne, gerçi ortaya konulan sahan- sorgulan yapılarak tevkif edi1m.lşler- Eşim ve sevgili babamız İstanbul t · · M d 1 • C il D 1 F • bank J 
dan yeniyor; fakat başkası da arana- dlr. belediyesi hesap 1.§Ierl müdür mu.e..vtnl Çınara! ı refikimiz, yent çıkan a e eın aro - oug as aır s r. 
nıazdı. Bu kıyafetteki bir vatandaşın Hüsnü Gökcan'm cenaze meraslnılnde 26 ncı sayıs!le 6 ncı ayını ve 1 inci cll- l İ 

bizzat> bulunmak veya. çelenk gönder- dini tamamlamıştır. TULL O CARM NA Tl'nin 
sofra11 da ayni üslup iiı.e.re olacak ••• Al.man çelik fabrikalar! mek ırurctue acılarıan.ıza ıştlrAk eden Neşriyatını «Dilde Dilekte, Düştın-
Bununla beraber, masrdtan da çe· mümessili Ankaraya sayın Bay Lütfi Kırdara, İstanbul cede birlik> gibi mllll btr program et-
lriıunif değildi. Lengerdeki pilav gi- gı"tü" belediyecıl erkan ve memurlarına, C. rafında t.oplıyan bu Joyınetıı ılkir 
hi, koca saç mangalı da lebalep dol· H. Partisi moosuplanna. Galatasaray ve sanat mecmuasına uzun önıftrler 
dunm~. Esasen arad~ madd·i Alınan çelik fabrikaları milırı.es.5fll lisesi talebelerine, bilumum a'kra.ba ve ve muvaffakıyetler dllerJz. 
ırıdadnn ziyade nıiucvi aohpetti. Şaht, şehrlm!ze gelmiş, buradan An- dostlanmıza gazeteniz vasıtasıle te
Hoşç' bir cmnarte-ıi - pazar gecesi karaya gitım.Lştlr. Şa.ht, Ankara. ve çekkürler1mizl blld1rlr1z. 
geçirdik. İstan'l:ıulda alA.kadarlarla temasta bu- Gökcan Ailesi Mevlud 

Ben.enin en güzel bir a.Şk romanı .. , En heyecanlı bir ha.yat mücadele
sidir. 1 BUyük yıldızı alkl.'}1ama~a hazırlanınız. 

Yarm matinelerden itibaren 

Sinemasında 
M~Lur tabirde olduğu gibi «yeyip lunacak ve blr müddet memleketlınAz

lçtiklerimiz bizim n!sun. gördüklet"i· de knlaca1ı:tır. Kend.181 ne bembc:: 
mizi anlatayım.» daha doğrusu. inti· Çekoslovakya çelik fabrikaları mü-

Acı bir kayıp 

ÇEMBERL11 AŞ 
Vefat eden zevcim ve ka.:l'defJllnı Fevkalade Program 

DOKTOR HAZIM PEKİN'in 

ba ve tebassüslerimi. messlll d-e şebrhnize gelm1ştir. 

Bir kere daha bende tu fikir kök
letti: Kimyada iki türlü karlfJll& var
dır, malUın. (Ne yank ki. ,imdi 
mektep terimlerinde ne dediklerini 
bilmiyorum) Biri tuzla bibet"inki gi· 
bi. Her bir dane kendi ,ahaiyelini 
ınuhı'lfaza ederek. Obörü de. (eyvah· 
JU olmn müvellidülma iJe müvelli• 
diilbumuza mı, yoksa idrojenle oksi· 
Jen mı; hydrogen'le, Oxygen mi eli· 
Jeıceğİz ?) evet, öbürü de, müvelli· 
dülma ile münllidülhumıı:ıanın ıu· 
J11 terkip etmeleri kabilinden. - İt
le bizim camiamız, iktisadi örf ve 
&det bakımından ,u tuıla biberin 
karışmama daha ziynde benziyor. 

,~r;ı..,~ün-=·~B=~ ~";E~: 1 - BiR OMOR BOYLE GEÇTi 
Bankası ajanı Ta.hsln .Akyavaş'ın ım- lıarlyle dostlannuz:ın ve arzu eden dl-
yınpederi emekll generallerden ~r 1hvanm muayyen zamanda Bey- ! P A U L A W E S 8 E L Y 

Todotkri Pandi HAK K ı G V N ç AN ~~~~ Aı:tacamısı:;,c~ı:a~ı~:P~ 2 • Gi2Li V AZiFE GUFRSTÖAHVLCIHAMJHOll.ARN 
(Amavu öydeld cSefa> müpteJA oklu~ hastaıktan kurtula.-

~~m ~i) ~~2~dl~~~~~----•K•a•ro•~-=.~-•an-~~~~~---•••••••••••••••••••••' nü öQ-leytn rıahmetı rahmana kavuş- • 
vef&t e~ olduğwıda.n cenaze me- mu.ştur. Cenazesi 3/2/1942 salı günü Gaip insan1 bir film. .. Hayat fır- L A Z O N G A 
ra.sbni bugün .saat 15 de Ama.vutık:öy Kadılı:öy SöğüUüçeşme Ta$öprü so-
Ayioo Ta.kslaıtlis kilisesinde lcra. olu- ık.ak ~ numaralı evinden Iaıldınla.rak tınasmda bir adamın kalbL.. L U p B V B L B 
naeatı teessftrle llA.ıı olunur. Osmanala ca.nıünde namazı kılın- •-te~~ÔRN z 

Eşi ve ~nklan dıkta.n. lllOlll'a Karacaahmet asr1 me- -.eq MARtA ANDERGAST 
fCenaze Levazımab P. Aqelidia) zaı:Iığmda.ki ebedi ıstirahat.gAJıına. tara.tından yaratılan 

IEHiR TİYATROSU Tems:lllerl 

Nerede bliyük fehirUlerimizin ikti· Tepetııa.tı D:rem bmıında 
tadi huyu, nerede fU alt. aakallı u.• ~.at 20,30 da 
lmki! Şeb:. orta b-11!-ı.· -'" bın" lira .. aıua ıı:ıu Rttza!R BSİNClB 
nakit para ile bir ıürü emlakin sahibi ...,.,,~~~~~~~~-~~-
olunca, kendini Karun hazretleri ıa· ..................................... "! 

Jar1 Roçildsle YU'lf\l'··· Bunun onda hudutlarından pek daha kötU. pek 
lirine dahi koma, aç kuaıin aizıml daha Mfil bir bayat aürm.ek. •• 
Savunnacuma. .• Çiftu- çifter, ba)'ll', Tm ._biber halindeyiz ciciden... 
onar on beşer ayakkabı, elbise. fan· Halbuki, - kimyanm HU• 111 aa-
hızi gömlek. •• Taksitlt: ıpor otomo• labtı nevinden - idrojen, obijea 
hil.. Stil tabak takını-.. •• IUınen elin- birleterek. fimdiye kadar meon:ad 
de avucmıdakileri bö:vle teYlere dö- ayn ayrı iktiaadt vauflanmm Lam. 
ker ••. Me:,hur bir tabirleı cPara ha· batıb. yepyeni bir h6tünlük, bir 
tan .•• Ve bir telakki: t.Para birik· muhassala halinde belirtmemis nlcin 
tirme defil, harcama vuatuıdır.. mümkün olmum? 

Anlattıimı ihtiprm iktisadi ka· N v!..1~ _.._ y ...--ı· 
-~ • · _..__ --L- ..ı...L"I b" e: ırunı Çl&llL·• esne. ,-..ınne. •• 
ırma1.en •e. zauua BUUUU. "'"'K•ı ır· 
eok kaaabalarmm searin 'n ort• N• de: cartUI'. savur sitain. .. 
l..ılilerinin çarpıcı özelliği! İmkin (V& • No) 

tevdi olunacaktır. Müteveffa Ha.EP (Fransızca sözlü) 
AkadaıniSl Truksim1 E:raZ1 hocalığında, 

cataıea. hattı müdafaası. 21 inci tu- Rı·r doktorun romanı 
g~. 10 uncu tümen. 1 hıcl n 16 ncı 
kolordu komutanlıklarında llZllD müd- Filmin menau budur. BUG'ON 
det memleık.ete büyük hizmetler ya.p- s B s 
~ Te yurda nAft olml]ftu. 

Miltevettaya. Cenabı Halckm nı.hme
tlnt diler, saym alle'Sl.ne bat sağlığı a,, dllerlz. ,..____ Sinemasında 

•ttltt1t•1tillllmı•••Hl8fUAUUJIU1U1UaU11111.....uDdlll-.. 1•1111unı111111uu11a ... 111--1111ınut11nw....,. 

ELHAMRA'da--~ 

BAYAN KOMŞUM :ı=:!:== 
ELVlRE POPESCO • ANDRE LEFAUR 

BAYAN KOMSUM Pa:::: 
~AYAN KOMSUM He-=kin=~ıc:~::C* 

PD8EMBE JU.TiNBLEBDEN İTtBAREN , 

Bay Amcaya pöre ... 

tarafından dans edilecektir. Pek yakında 

T A K S i M Sinemasında 

MADAM LA ZONGA 
Filminde ı&recebmiz. 

Kumarda talihsizlik olur ..• 
Aşkta talihsizlik olur •.. 

F A K A T ... 
7 SENE T AL1HstZLtK ve BEDBAH11.JK ÇEKILMF.Z 

ŞARK • 
sınemasının 

Perıemhe akıamı cöstereceii 

7 SENE BEDBAHT 
Kahbhalaı Filminde 

Teho Lingen ve Hans Moser'in 
8af1ll& gelecek bir atk 9ergüzeftidir. 

- İstifçi diye hepiniz bana hücum ı .. Yok evime O!l iki aandıkç~ ... • •• Yok mutlaiıma yirm1 teıcı.ck• 
ediyorsunuz bay Amca... keı._atmıeuqj.v. dk ~iı •lı:o•1P»l~u -

••• Yok köıeme bq çuvalcık pirinç 1 ... P.ırama geçer hükmüm yahu}.. B. A. - Kendine bayım! .. Stok· 
:rmuıuml... Parayı veren düdüğü ç.alarl •• Bunun lan tükettiğin gün herkes iktisada. 

kime zararı vu~ ·- sen israfa alıımıı olacaksınl ••• 



Sahife 4 

Yavrularınız için sütünüzden sonra en mübim mua~ gıdayı tcokil eden ve 191 S aeneainden bed 
her şeye rağmen tevaklrufsuz mesaisilo •i::lers hizmeti hif' val:aı} borcu eayan ~AMARKA her umma 
olduğu gibi, bugün de vazi.felerinizdo yardımcı tüzmetten geri ClumıJTacak.tır. 

Binaenaleyh sizlerden hassaten ricam· _ _ 
Fazla ihtiyati tedbirden doğacak hareketinizle kendiniz gibi haki1d vazifedar analan ela mllşkUI vaziye

te sokmaktaı. tevakki etmenizdir. 
ÇAPAMARKA müstahzarntını lıitfen ihtiyacınız kadar alınız. Bu münasebetle mem~e~~ h~ ~a

fına ııamil satı~ fia h ıı mız aşağıda gösterilmiıştir: 

Müessese İstanbul' da Tqrada 
Joptan Perakende Perakende 

Sabf Sahf Sabi 
Fiab f.İah Fiab 

. . 
PIRiNC UNU 25(, gramlık kutularda 19 22.5 25 
MERCİMEK UNU > > > 19 22.S 25 
BEZELYE UNU ~ ~ > 19 22.5 1 26 
!RMlK UNU > > > 19 22.5 25 
PATATE UNU > > > 26 '30 32.S 
KORNFLOR {Mısır Nipstası) > > > 26 30 32.5 
PİRİNÇ NİŞASTASI > > > 26 30 32.S 
YULAF UNU > > > 30 32.5 '35 
BUGDA Y NİŞASTASI 500 gramlık torbalarda 45 50 55 
PİRİNC UNU 500 gramlık torbalarda 35 40 45 
TANE YULAF EZMESİ 500 gramlık teneke kutularda 85 100 110 

TaşTa için İstanbuldaki anbarlara, İstanbul için piyasadaki mağazalara nakil. sandık ıve çenber mas
rafları, müessesenin yukarıdaki sah:i fiatın<. dahildir. 

• BeşiAtaş-ÇAPAMARKA M. Nuri ÇAPA-"' 

1 Günlük Borsa 1 
2 Suba.t 1942 

3 7 .5 933 Türk ~orcu 1. U 1D. 
• 5 1938 ikramiyeli 
• 5 1933 ikramiyeli Erganı 

L. K 
23.40 
21.15 
23.05 

Beyo~lu İstildA.l caddeslllde Şehir Tiyatrosu pasajında 

S P L A N D -i T L A L A 
Restoranı salonlannda: Bu perş.embe a.keamından it.ibaren 

GRIEGOR 
«MONMARTER GECELERi,. Nl 

• 'l 1934 Sivas-Erzunım l 
.. • 1934 Slvas-Erzunmı 2-'l 

19.85 t.aJı:dlme ba.şlıyaca.ktır. 

19.95 -------------·----------
19.90 • 7 1941 Demiryolu iStikrazı 

• 2 1932 Hazine bonolan 56.50 İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
• • 1935 Hazine boınolan 16.50 144 numaralı ilan: 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tahvlll I - ll 
A. Demlryolları tabvlU m 
A. Demiryolu müme$ll senet 
T.C. Merkez bankası 

27,25 Bir ton kok kömürünün nunta.kalara göre nakil ücretleri yeniden a.şağı-
50.50 d& göstıerlld111 Qdkllde tesbit edild!ll UA.n olunur. c1036• 

T . İş bankası nama muharrer 
T. 1$ bankası (hamile aıt ) 
T. İş bankası mümessll his. 
A. Demlryollan şirketi ( % 110) 
A. Demiryolları şirketi ter. 100) 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amorti 
• • Kupan 

Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
M.adrid üzer.ne 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

BORSA DIŞINDA 
Türk altını 
Külçe a1tın bir gramı 

49.75 
46.50 

148.52 
12.75 
13.25 

170.-
26.75 
46.5() 
13.10 

134.-' 
132.-
61.-
1.35 
3.15 
5.22 

129.5275 
12.89 

30.8875 

35.25 
4.80 

f RADYOI 

Kunıt -Kuruçeşmedıen Beşik.taşa. 175 .. Beyoğlun-a. 200 

• Beyazıt - Fenezı 25G , Surlara, Eyüb& 300 , Baıkırköye 425 

• Yeşllt:öy8 55G 

• Adalara. 375 

• B®ete 150 
• İstlnyeye 225 , Tara.byaya 325 

• Yeni.mahalleye 500 
Kadıköyden Kızııt.oprağa, Moda, İbrahlmata 175 , CaddebosUuı. Oöztepe 225 

• Erenköy, Suadiye Bostancı.ya 275 

• Mal tepeye 375 
• Kartala 475 , Pendik. Yakacıta 600 , Adalara 350 , Üsküdara 200 , Beylerbeyine 250 

• Hisara 35Q 
ll Bey!k.oza. 475 

Belgrat Devlet Orman lıletmeıi 
Revir Amirliğinden · 

Buıünkü program 1 - İşletmem.izin Kurtıkenıert deposunda. mevcut 1ao M3 251 D M3 mu-
a<lill 2080 adet mu'htelif eb'atıta meıe traversi açık arttırma.ya. çJb.rı1m..ıftır 

12,30 Program, 12,33 '.fürkçe pIMtlar, 2 - Beher metre mlkAbtn muhammen fiatı 40 liradır. 
12.45 Ajans haberleri, 13.od~ Türkçe 3 _ Mııvakka.t % 7,5 üzerinden 390 11.ra. .,5 kuruş olup arbtırm&Jl mQ.te-
plaklar, 13.30 Müzllt (Pl.). 19.00 Fasıl akip teminat 1J. 15 e iblAğ edilecektir. 
plaklar, 13.30 Müzik (Pl.>, 18.00 Salon 4 - Aıttuma. 19/2/g-42 perşembe günü saat 15 de Bilyllkderede Rıevtr 
orkestrası, 19.00 Fasll lleyetl, 19.30 AnıJrlW binumdadır. 

5 - Şartname w eıl:>'ad cedvell tevlr A.m!rl.ltinde ve t.sta.obuı oıman çe-
Fıisıl heyeti, 20·15 Radyo gazetesi., vlrge müdürlüğünde travemler Kurt~mert deposunda. ıörllleblllr. c81'la 

20.45 MÜ2lik (Pl.), 21.00 Zlma.t Ta.k.- -------------------------
vlml, 21.10 Mualllm ve talebe kon.seri, 
21.30 Konu.şma, 21.45 K1Aaüc Türk 
mtizlğl programı, 22.30 Ajans haber
leri ve borsalar, 22.45 Da.na mllzlği 
(Pi.). 

Yarın sabahki pl'ogram 

7.30 Program, 7.33 Hafi! parçalar 
(Pl.J, 7 .45 Ajans haberert, 8.00 Müzik 

Ticaret Vekaletinden: 
Ölçüler beflıollltında. münhal bulunan 100 Ura o.cmıı memwiukla.r için 

2/2/1942 tarihlnde Anıka.ra.da Ölç1ller ve .var MüdiirUll'flnde v. tı..ta.nbulda. 
Mı&tıı.ka Ticaret Mildürlilğünde mOsabaka imtihanı ya.pılacaırtır, 

San'a.tlar mektebi veya lise mezunlarından askerllttn1 yaPIDJll bulunanı 
taliplerin Jmt1hanlan ya.pllm:ak üzere 6/2/194-2 tarlh1nde saat 14 cı. evrakı 
müsbltelerlle birlikte mezkür müdtlrUlltte ha.zıt buhmm'B.ları lilzmnu UAn 
olunur. c'l!Sb e.992» 
~-~-~~~~--~~-~---~~~~--~----

1 Şubat 1942 

ve 
Her yemekten sonra gün e 3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız 

' , 

CiNGENE AŞKI 
Mühim ilin 

lstanbul'da Havagazı ve Elektrik ve Teıebbü

satı Sınaiye Türk Anonim Şirketi «Satgazel» 
(İstanbul ve Anadolu cilieti) 

Levazım müşkilatındari dolayı kömür tasarruf etmek m.aksa· 
dile İstanbul Belediyesi Riyaset makamının tensiblle 1. Şu

bat. 1942 pazar gününden itibaren yeni bir iş'ara kadar 
havagazının normal bir .surette sabah saat 7 den 13 e ve 

am 19 dan 22 ye kadar verileceğini sayın müşterilerine 

bildirir. 

Başka saatlerde gaz tazyiki azaltılacağından bir kazaya 
mahal vermemek üzere bu gazı kullanmamalarını sayın m~
teıilerinden rica eder. Aksi takdirde vukua gelecek kazadan 
Şirketimizin hiç bir mes'uliyet kabul etmiyeceğinl beyan 
eyleriz. MÜDÜRİYET 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktör.lüöünden 

Yatılı ve parasız olan Zonguldakta açılmış bulunan Maden Tek
nisyen Mektebinin Mart 1942 de başl11aca.k devresi lçin seçme sın.a
vile talebe alınacaktır. 

Bu teknik mektebin biri nazari diğeri ameli olmak üzere llti sö· 
mestre aynlmış dört senelik ta.hslll vardır. 

Maarif Vek!Uetlnce tasvlb ve kabul edlldlği üzere bıı mekbebe en 
az orta okul tahsillnl bitirmlş olanlar alındığına ve mektebin tah:ill 
•müddeti dört yıl olduğuna göre mezunları 3656 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesinin D. fıkrası hükmünden istifade edecek derecede tahsil gör
müt sayılacaklar ve lise mezunlarından bir sene fazla okııyanlann hak
larına sahip olacaklardır. 

Aşağıdaki ~lan haiz olan isteklllerln nihayet 23/ 2/ 1942 a.ıc.,a.mı
na kadar Zonguldaktakl sözü edilen mektep müdil.rlUğüne ves1talarlle 
b~at müracıı.atlan lüzumu ilAn olunur. 

1 - Türk.lye Cümhurtyetı tebaasından ve Türk ırkından olmak, 
2 - Do~ruluk Uğıdı göstermek cl940 - 1941 deu yılı mezunların

dan bu belge aranmaz,. 
3 - Bulaşıcı hastalıklarla malül olmamak, bünyesi maden ocak

la.nnda amell çalışma~ mü.salt bulunmak .. sağlık muayene.si Zongul
dakta yapılacaktır.. 

4 - En az liseye girme hakkını veren orta mektep yahut orta. de-
recede sanat mektebi diploma veya vesikasını göstermek, 

5 - En az 16 en çok 25 yaşını bitirmiş bulunmak. 
6 - Dört adet veslka. fotoğrafı vermek 
Bu şartlan haiz olan istekliler 25 şubat 1942 de hesap, hendese, ce

bir ve Türkçeden yazılı imtlbana tabi tutulacaklar ve muvaffak olan-
Iat mektebe ka t ve kabul edileceklerdir. (542) (740) 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Zeyttnya~ ve prina fabrika.larile sabunhanıelerde kullanılan makine, 

kazan, sttlm kazanı, baskı ve bomba.ey a, taş ezgl tıa'lnmı, su tulumbalan, 
Transmisyon, kasnak ve kayı~lar muhte11f kuturda. borular, yat kalıplan. 
sabun kaynatma kazanı ve teferrüatı, prlna.dan yağ çıkamuya m.alısus cı
ha.zlar satın alınacaktır. Bu gibi malzemesi olup ta satmak isteyenlerin sa
tacakları malzemenin adını, markasını, kabiliyet derecelerini ve kıymeti ve 
en son kaça. vereblleceklerlni yazılı bir tekllf ile Vakıfiar Umum Miidürlü-
lfine milracaat etmelerl. c447• c634• 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Yaptaılacak lt l\lubammtn bedeli 

Lira 
Madeni hastahane levazımı 8140.50 
Metaı hasta.hane eşyası 3960. 

Bl.r1nel Cerrah1 Kllnl#lne yaptırılacak tk1 levazım 16/ ll/1942 Pa.zarte-'1 
ıcfuıil ıaat 15 te Rektörlükte ayrı ayn açık eksiltme ile 1hale edilecektir. 

Liste ve oartname Rektörlükte görülür. (8!11) 

Değirmen müdür ve muhasebecisi araniyor 
Devlet :tlctıaadı ~üllertıo alakalı bir un fabrikası için mlldiir ve mu

haseıbecl aranma8'tadlr :Vazl!elet ihtlsM mevltll oldutunda.n tıeretleri 3968 
nuır.a.rah lca.nuna göre verilecektir. Mlidftr1hı. Te muıhMebesinln bu işlerde 
bllgt ve tecrllbe salhlbi olduklarım tevsik etmeleri IA.zımd.ır. 

Mıarçarp.suıda topf.an ve 
perakende ehven fiatle yakı· 
Iacak enkaı satışı için Şük
rü çavuşa müracaat 

Kadıköy sulh mabkt-mesl b3$At!J>. 
liğlııden 

Müddet Afife Büyüt Çalapkulunua 
müddeaaleyh E.sa1> Tonğ'a ile şayiaıı 
ve müştereken mutasarn! olduğu Ka.
dlköyünde OSmanata, m.ahallesin.IA 
Kalem sokağında. 31 mükerrer eek:l va 
10 yeni ve 10 No. tal kapı sayılı 38 ada 
5 parsel cenuben 314 p:ı.rsel ile çevrlB 
ve tapu kaydına nazaran 150 metre 
murabbaı eraziden 69 metre murabbal 
kısmı blnıı. ve mütebaklst bahçe İ7ll
lunan sa~ tarafı emldki mllllyeye ahi 
arsa sol tarafı Adil B. ha.nesi arka. ta.
rafı Galib B. hanesi sephesı kuyu T• 
halen Kalem sdkağlle mahdud. 3210 
lira üç bin 1.kl yüz on lira kıymeti m.u
hammenell dört ka..tta.n ibaret ahşap 
hanenin zemln katında. bir taşlık üze
rinde ikl oda bir helA. ve bir merdiven 
altı ve hanenin haricinde bir ka.t!ı 
ahşap ve zemini kırmızı çlnl döşeli b1r 
mutbak ve birinci katta bir sofa üze
rinde iki oda bir heIA ve iklncl. ve 
üçüncü katlar ve işbu katlann ayni 
ve ceman 8 odadan ibaret bulwıan 
işbu hanenin dahilinde elektrik ve 
terkos suyu tesisatı vardır. İŞ:>u han• 
Kadıköy blıinci sulh hukuk ~hke
mesinin Hanıma. müsteniden 1zaleyl 
şuyu suretile ve tarlhl ilılnda.n itiba,.. 
ren 15 gün müddetle eshabı müracaa.
ta. açık bulundurulan satış şartruı.me
sinde yazılı şerait dairesinde ve peşin 
para ile mahkeme bl\4kat1pllğlnde 
25/ 2/ 942 tarihine tesadüf eden çat· 
şa.mba günii saat 10 dan 12 ye kadar 
açık arttırma ile satılacaktır. Yevmi 
mezkıirda satış kıymeti muhamme
n-enin yüzde yetmiş be§lnl bulmadıtı 
takdirde en son arttıranın taahhüdtl 
baki kalmak üzere µıüzayedenin 11 
gün daha temdldlle l'l/3/942 tarihin• 
rastlayan pazartesi tJllnll mı.at 10 dan 
12 ye kadar en çok arttırana 1hal&JI 
kat'iyesi icar kılınacaktır. Satışa gir
mek isteyenler yüzde yedi buçuk pe1 
akçe&l vennelerl l!zımdır. Satış t;a... 
rthine kadar bina ve evkaf vergi. bo~ 
ları ile satış hareı w rüsumu teUA.U
yesl hlssedarlanna ~ 20 senelik evltat 
tavizi ile !hale pulu mlişte:r1sine at4 
olmak fuııere satılrktır. İcra ve itlü 
kanununını 126 ncı maddeli!. muci
bince ipotek sahlbl e.la.caJkWarla. dijtq 
alakadarların hususile faiz ve m.u-
ra!a dahil olan iddialarını 15 gO.n ZD.11-
fında daireye blldlımelert altst hald* 
haklan tıapy siclllerlle sabit olmadık
ça sat14 bedelinin payla.,ına.suıdaa 
hariç kalacakları Te daha. fazla ma-
lümat alma.it isteyenlertn ma.lılreme. 
nin 9411•23 No. lı d°")"a8Jna müraca.M 
eylemeleri lüzumu llln olunur . 

Zayi nüfus cüzdanı - 1939 ha.zlra.

nında Mutl.a vUAyetinden aldıtım 
nüfus cü.zda.nını zayt ettim. ~ 
alacağımdan es!dslnln htl.Jcmü yoktur. 

1335 tıevellütlı\l Habibe ~rm 

Zayi - trnıversıteı edebl.y&.t fa.kült.e
sinden verilen §ebeb pasomu kaybet

tim. YenJ&lnl alacağmı.dan eskWnb.ı 

hükmü yoktur. 
1299 No. h Mehllt.a Tolan 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Tirkl79 

1400 kutılf 
'150 .. 
400 , 
150 • 

Ecnebi 

2700 karuf 
1450 • 
800 • 

• İsteklllerln bit' mektupla. gazıeteml'l.de M. A. remmne müracaat etmeleri ~------------.. 
rtce. olunur. e.970• Posta ittihadına. dAh1l ol.mıya.n 

Senelik 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

( P l.), 8.15 Evin sa.atıl, 8.45 MOz.ik CPl.). 
Askerlik itleri 

Beyazıt askerlik !}obesl başka.nlıl'uı
dan: 

ecnebi memleketler: SenellR'J.: · 
*Kart.al Qocuk Esirgem• Kurumu- ı:~:;===-=-=======================ı:::==:;:; 3600, altı aybğı 1900, Uç aylıtı 

nun mu184 senelllc kO!}grem JaP~ Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 1 1000 kuruştur. Zayi - Fatih nüfus memurluğ-un
dan aldığını nüfus tezkeremı kaybet
tim. Yenisini alacağım.dan esltlsln1n 
hükmü ydktur. 

Aksaray Cerrahpaşa. caddesi {6 No. 
Hüsnü Dostel 

338 doğumlu ve bunlarla muamele
ye tabi erler1n Uk ve 80l1 yoklamasına 
29/11942 glinilnden 1tlba.ren ~lan-

mıştır. Davetiye cetvellertn.de yazıldı-
ğı. g1b1 Beyazıt AJJ. şubesl yeril Emln

ZA Yİ - Şebekem.l kaY'bettlm. Ye- önü A& şlWes1 ya.nında1cl. bina.dadır. 
nislnl alacağımdan eskis1nln hWmnll Küçükpazar ve Beyazıt nahlyelert n11-
yoktur. fusuna kayıtlı 338 dıoğıımlularnı §11-

Hukuk F. 7'759 Vahide Kavrak bem.tze milracaatlan ll1n. olımur. 

ve hesa.batı t~ edilet.'dt tanztm Telefon.larmuz Bqmuharrlr: %0565 
edilen blltçesi kabul edilmlfttr. Dok- Umum idaresi ilanlari Yazı işleri: 20765 - İdare: !0681 
tor Şe:rateddlın. re\&l.te. Stlleyman E::li::===============::;============ Müdür: 2049'7 
muhasebecllJğ9, ~ Çetlntaf kAtlp- ..ı~~ ı r / ...., _________ ___ 
11~. a~. ebe Bestrm.e de._,,_ lt&lı- Muhammen bedeli (4100) l1ra olan 5000 'il"'r' Te ıra mürekkebi (9/2 Muharrem 17 _Kasım 88 

_.. 1942) paartecı. g0.n1l sa.at (11) on b1rde Ha.yda.rpa.şada Gar ttnasL dahilin.- s İm Oil. Kıc. ..,_, ..... y t takla seçllmJılerd.lr. • . V5· .uu. AL a . 
deki l".omJSfOl1 ta.ra.fınd.a.n açık ekslltme usullle sa.tın alınacaktır. E. 12,00 1,42 7,01 9,42 12.00 1.33 * ltadıköJ Ha.lıkevindea.1 4 IQbe.t Bu ite &trmek ı.,fıeyenlertn (30'1> llr& (50) kuruşluk muva.ldtU teminat va. 5.27 '1,10 12.28 15,10 ı'l.28 18,58 

942 çaqamba aat 20,SO da ~ Mp.- ,.. Jı:a.nunmı t1Q'bı ottJit vesaJ.kle blrllkt.e eksiltme gtbı11 saatine :tadar ko-
cıt Gören tarafından CEVlemne w a.ıı. m1syona mftraca.atlan Ilzundır. · İdarehane BabıAU elvan 
hayatıJ mevzulu bir ~ ve- Bil 1f9 atı p.rtnameleı kmılsyondan parLm olarU datııtılıq,lrtadır,. Acımusluk sokak No. 13 
rilecft:Ur. &ıbll aıeJ,dJWr. (71'1) 


