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Zenginlik ayıp değil, Darlan meselesi 
Avam kamarasında 

BU SABAHKİ 'l'ELGB.A.PLAR 
harb kazancı suçtur 

Varlık vergistnln, bazı ldnıse- tlncUr. Kazanç vergisinin yüksek-' ll . 
lerl iki bakımdan kuşkulandırdı- llğt hayret verecek blr haldedir. B. Eden sorulan ıua erı 
Aını görüyoruz: Tam varlıklıyı Amerikada yüzde doksanı bulu- mevsimsiz buldu 
bulmak kolay olmıyacaktır, dl- yor ... n 
yorlar. Kıyıda köşede sinmiş tü- Bizde para bolluğu, bir sınıfın 
tediler milyonlar kazandılar, fa,.. satın alına kudretini aşın çoğalt
kat ne bankada hesaplan var, ne tığı için fiatıer yükselmiştir. Bu 
han, ne hamamları. Bu bir. bolluğun anilne geçmek için pa-

Londra 27 (A.A.} - Hnrlclye Na
zın B. Eden, Avam kamarnsında 

amiral Darlan hakkında sorulan su
allere cevap olarak Darlan hakkın
da her türlü mUnaka.şayı mevsimsiz 
bulduğunu slSylemlJ ve bu mese!e
nln mUzakeresı lç1n tnrlh tesblt et
mek istememiştir. 

Rus taarruzu Stalingrad 
çevresinde teksif edildi 

Görünüşte iş yapıp çok para ramn bir kısmı geri çekilirken, 
kazanm1ş sanılan eski, namuslu bunu zenginlerden almak olagan 
tüccar da var ki komisyonların değil midir? 
isabetsiz bir takdiri onları yaka- Bizde hiç kimse bütün kazan-
bllir. cını hükfunete terketmlyor. Za-

0 kuşku gibi bu kaygı da yer- ten hükılmet de bunu istemiyor. 
sizdir. Harb kazancile buhran ve sıkın-

Bu sefer, öteki vergi kanunla- tı yaratarak, kazancının hepsini 
nnda olduğu gibi, mk dokuyup hükdmetten kaçıranlardan bu
lnce elemeden, uzun uzadıya he- nun zilyük bir kısmını almak 
sabı kitabı yoklamadan, dükkft- gerekmez mi? 

Komünist Gallator'un bu mesele 
hakkında ı srar etmesi {\zerine B 
Eden dem~tlr ki: 

- Her hangi bir mesele hakkında 
cev:ı.p vermeğe ha7.ırım. Fakat soru
lacak şeylerin evvelden bana blldlrll
mesl lhımdır. 

Rus tebliğine göre dün de 12,000 esir 
ahnarak esir adedi 63,000 i buldu. Alman
lar çetin bir mukavemet gösteriyorlar 

na yazıhaneye bakmadan kestir- Bizde kazanç vergisi yüzde 
mece vergi alınması, ayak üstü doksanı bulmuyor. vergi kanun
milyonerlere hiç bir kaçamak lan tesirli olmayınca, kazançla
Yolu bırakmamak içindir. n makul bfr dereceye indirmek 

B. Eden, Şlmall Afrlkanın idare va. 
zlyetl hakkında şunlan söylcml§ttr: 

Moakova 27 (Radyo) - Sovyet Tuapae'nin ıimal doiuaunda top- üatünlüiü muhafaza edilmiı gibi-
haberler bürosunun hususi tebliği: çu ateıi teati edildi ve keıif faali- d.ir. Rualar Serafimoviç bölgesinde 

- Askert idare Amcrlkalıl:ı.rın , s!.. 
vll idare de Fransızların elindedir. 

Stalingrad ve mülhakatında ta- yeti oldu. Düımanın bir otomatikç..i açmıı olduklan gediği 30 kilometre 
arruzumuz devam ediyor. 26 ıon- grupunu yokettik. genisletmiılerdir, Şimdi muharebeler 

Hükumet biliyor ki mağazası adalet değil midir? teşrinde kuvvetlerimiz, Stalingrad Ruslar tiddetli bir ııeniı bir sahada cereyan ediyor. 
ıehri mıntakasında düşmanın mu- k l Londra 27 (A.A.) - Rus cep-

defterleri olmadan, sadece ağız- Memleket içinde çetin bir ge
C!an biribirine satarak gengin ol- çim sıkıntısı, vatan dışında bü
muş, adı sanı bilinmez vurgun- yük tehlike var. Kan borcunu 
cular var. seve seve ödemeye hazırlanan 

Efgan veliahtı kavemctini yenerek evvelki istika- mu avemet e he1iındeki lngiliz muhabirlerinin iıa-
metlerde ilerlemeğe devam ediyor- karıılaııyorlar ratına göre Don dirseğinde Mihver 

• 

vefat etti 
lar. Stalingrad'ın ıimal batısında Londra 27 (A.A.) - Moıkova- kuvvetlerinin ricati bazı yerlerde 
kuvvetlerimiz KTasnoya, Genera- daki Reuter muhabirinin iıaratına intizamsızlık içinde vukubulmuı ve 
kofka mcskian noktalarını, Don dir- göre, Stalingrad' da ve çevreıinde mühim miktarda malzeme bırakıl· 
seği kaV'linde de Kalaı;kin, Perapol- ıiddctli muharebeler devam ediyor. mııtır. Rualann mekanizme kollan 

Gene hükümet blliyor kl mll- milyonlar yanında, beş on bin 
YO'nluk vurgun kazançlarının zenginin de para borcunu hiç ir
vergisi, 'kazanç vergisi kanununa gilmeden <Sdemesl şarttır. 
vurulunca, bazen bir odacının zengin olmak ayıp değildir. 
kazanç vergisini aşmıyor. Fakat bunlar, Devlet payım, kud-

Londra 27 (A.A,) - Efgan kıralı mi, Vedni Agatof, Vcdni ve Nijni Stalin ıehri hariç olmak üzere Ru .. düımanın ıerilerinde faaliyette bu• 
Mehmet Zahir hanın vcllahdl ve se... Y erasimof meskun noktalarını iıgal lar, yedi gÜnlük bir ilerlemeden ıon- lunuyorla.r. 
klz yaşındııkl oğlu Ekber han vefat ettiler ve dii§man bakayasını Donun ra daha ıiddetli bir mukavemetle Dün havada büyük bir faılliyet 

Hükiımet anladı ki pa~a~lığı retleri nispetinde vereceklerdir. 
yapan, ~alkı sıkıntıya duşilren, Harb kazancı, yani vurguncu
milli müdafaa polltlkaınızı zayı!- luk suçtur. umarız ve dileriz ki 
lata·n sebepler arasında, . bolca bu gibilerln hemen bütün ka
para toplamak hırsı büyük yer zançlan ellerinden alınsın, ve 
tut~uştur. cezanm bu kadar ha.fit geçlştfril-

etml§tlr, Hükumet daireleri,. matem ötesine attılar. karıılaııyorlar. Ruslar, bütün uçak· olmuıtur. Almanlar, nakliye tayya-
al§.metl olarak 3 gll.n kapalı Kalacak- Askeri kuvvetlerimiz, Stalin- Iannı kullanarak Stalingrad' da ya· releri ile tUTiye kuvvetleri ıetiri-
lardır. grad'ın cenup batısında Yagodmori rım daire ıekllnde bulunan Alman yorlar. 

Skliarof, Gramslafka Nijni Kımski, mevzilerine yüzlerce hücumda bu-- Kafkuyada vaziyet. timdilik Je. 
Amerikada zafer 

iıtikrazi 
Liyapiçef Generalofiki, Yagamof lunmuılardır. Ruslann mevzii hava tikrar bulm.. ıibidir. 
meskun yerlerini iıgal ettiler. 

Buyük kazançları, bu sefer, mesine onlar şükretsinler. 
hilesiz kncamaksız, olduğu yerde Kaygıya, kuşkuya yer yoktur. 
yakalamak, bu kazançların ne Herkes rahat etsin. Saraco~lunun 
yapıldığmı , neve çevrlldiğlni, ne- en büyük eseri olan bu içtima! 
reve gönderildiğini sormadan d~- adalet kanunu tam adaletle tat
~r vergisini alabllınek için, hü- blk edilecek, millet beğenecektir. 

Stalingrad'ın cenubunda, cenup 
Beyas Rasya 28 (A.A.} - Rela B. batı jstikametinde ilerlemek tcteb

Roosevelt, dlln sabah Maliye Nazın hüsünde bulunan iki Alman tüme
B Morgenthau'dan zafer l.stlkruı.. · · h" ı .. k" t "k · ı11o bo t al t Bu nının ucum anru pus ur tu . 
nın ... nosunu a ın m14 ır. 26 • d d" d 12 
tstl.kra.zm kayıt zaınanı pazartesi . . aonteoran e uoman an 

kt1met bu kanwıu yaptı. l\"ecmeddln Sadak 
Başka kanunların geniş, elas

tikli adalet çerçevesinden .sıynl
lllayı ço,k iyi bllenler, bu sosyal 
adalet kanununun sıkı, su götür
nıez, çünkü takdire bağlı, sert 
hükümlerinden yakayı kurtara

günü açılacak ve ilkklnun zarfında bın eaır daha aldık. 19 - 26 sonter 
9 000 000 000 dolar toplanacaktır ı rine kadar cereyan eden muharebe-
, ' ' • ler esnasında kuvvetlerimiz dü~man-

---------------------------~-----------------~ dan eub~ ve er olarak 63,000 esir 

.Silih altına alınanla-
0# 

mıvacaklardır. ·rın maaş ve ücretleri Hiç şüphe yok kl kazançlar in
ce, uzun arastırmalarla meydana 
cıkarıhyor. Memleketin, nispeten · 
dar iş çevreminde büyük kazanç
lar gizli kalamaz. Piyasada her
k.es birbirini bilir. bilen bilmeye

Maaş kanununa eklenen bu layiha 
bugün Mecliste müzakere edilecek 

aldılar. Aynı müddet zarfında her 
~ta 1863 top, 3851 mitralyöz, 
takriben 50,000 tüfelc:, sağlam veya 
hasara uğramıı 1320 tank, takriben 
9,000 beygir, askeri C§Ya. levazım 
ve cephane dolu 1 08 depo zaptet
tik. 

Moakova 27 (Radyo) - Gece 
yarısı Moskova' da negredilen reımt 
tebliğde Sovyet kuvvetlerinin ayni 
istikametlerde taarru:danna devam 
ettikleri ve yukarıki hususi tebliğde 

ne hemen öğretir. 
Bir a·n lçln gözden kaçan, unu

tulan olsa da kanun uzunca bir 
zaman tamir payı bırakmıştır, 
gene yakalar. 

ikinci düşünceye gelince, bi
linmek gerektir ki Türkiye Cum
huriyeti ne sermayeye düşman 
olan, '.ne zenginliği ayıp sayan 
bir rejimdir. Bu harb başladığın
dan beri Almanya, İtalya gibi iş 
hürriyetini bile kısan totaliter 
memleketlerde değil, Amerika, 
İngiltere gibi büyük kapitalist ve 
liberal ülkelerde dahi kanun ve 
al118.kın ayıp ve yasak saydığı bir 
kazanca Türkiye de engel olmak 
fotiyor: Harb kazancı. Dfr.nya 
kan akıtırken, milletler acı çe
kerken, olmaz şartlar içinde hal
kın sıkıntısını zenginliğe çeviren 
kazanç tarzını biz de ayıp sayı
yoruz. 

Türkiye; henüz harbe girme
miş olmakla beraber, büyük bir 
orduyu sllAh altında tutuyor. is
tlhsall uzaltan, istfhl!kl çoğal
tan, bir yandan da piyasaya bol 
para çıkarmasına sebep olan bu 
lnilll müdafaa hazırlığ'ı mUleti 
titr çok özveriye, yoksunluklara 
katlandırıyor. Bu sıkıntıyı hafif
letecek çareler ararken, gene 
Yoksullara, zor geçinenlere yeni 
Ödevler yüklemek halkçı bir hü
kOmetin adalet prensiplerine ya
kışmazdı. Vatan borcunu bu se
fer, rahatça verebilenler, yanı 
zenginler ödeyecektir. 

Bunda her kazancın, her var
bkırrun payı vardır. Her memle
ket simdi böyledir, böyle yapı
Yor. İngiltere ve Amcıikadan dö
nent Hüseyin Calılt, gördüklerini 
bjr kaç cümlede şöyle anlatıyor: 
cı.Londranın mühim bir kısmı 
harabe halindedir. Fakat halk bu
nu gayret ve fedakArlıkla hiç bir 
leyi esirgememek suretfle karşı-
1!Yor. ·İngiltere büyük rn.ahrumi
Yetıere göğüs veriyor. Herkes bü
tü-n kaıancını hükt1mete terke
~Yor. Fio.tıer çok artmamıştır. 
!)ikkü ıatın alacak fazla para 
~ J'Qktur. Hepsi hüküme-

Ankara 27 (Telefonla) • - Büyük 
Millet Mecl1sfnln bugllnkü toplantı
sında, maq kanununa ek mühim bir 
kanun IAylhası müzakere edllecektlr. 

nsı menrup oldukları .Q?.lrt ve mü- zaptedildiği bildirilen meskun yer
esseselerce kendilerine veya allelerl- lerin isimleri tekrar edildikten aonra 
n& verilir. muharebeler hakkında ıu mütemmim 

tafsilat verilmektedir: 
B - cA• fıkra.31 haricinde kalımla- 25 · · d h k 1 • 

Bu lAylhanın esaslarına göre tallın ra ma&1lılann almakta oldukları . aonte~nn e ava uvvet erı-
ve manevra sebeblle muvazzaflık hl:r... maaş tutannın n Ucretlllerln almak- mız, 20 tankı, 100 den fazla kam
metl hıırlclnde sUAh altına alınan- ta olduktan ücret derecesinden bir yon otomobili, bir demiryolu kata
Iardan 3656 ve 3659 .sayılı kanunlar aşağı ücrettnın yarısı (20 liradan a,şa.. rını hurdahaı, 3 bataryayı susturdu
hükümleri lçlne giren müessese veya. ğı olmamak üzeıe) mensup olduklan lar. cephane dolu bir depoyu z.ap
im.tlynilı şlrkeilerden maaş veya ile- daire ve müesseselerce kendilerine ve- tettiler ve iki tabura yakın düıman 
ret alanlar stlMı altında bulunduk- ya ailelerine verlllr. piyadesini dağıtarak kısmen imha 
lan müddetçe aylıklarını mezkOr mU.. C A 8 B f k 1 h'"". le ettiler. Stalingrad'ın gimalinde anu-

ed .. __ l kl rdır Ancak - c , v • • ı ra arı wı.um - d h b 1 .ı d ' 
esses en "'"'1 n aca a • rlnln tatbikinde 3659 sayılı kanuna ane mu are e er <Jevam e ıyor. 
3659 sayılı kanuna tAbl mficsse.se.. tAbl 1 d - t hd tabi 1 Diğer bir kesimde bir kaç sokağı iı-lerde milstahdem doktor avukat, yer er e mus a em P er, 

1 
. . • • 

.. avukat, eczacı ve kimyagerlerle her ga ettık ve 500 den fazla Hıtlcrcıyı 
eczacı, kimyagerlerle her muessese- hangi teşekkül veya müessesenin hu- yokettik. 5 tankı da yaktık. 
nfn hususi blln!,e~lne göre ıstıhd~ı. sust bllnyeslne göre istihdamına Iü- StaÜngrad'ın cenup kısmında şid-
na lüzum gtirduA'ü teknisyenle~, mü- zum göstereceği inşaat ve i§letme d ti" h b ı 1 d'ld' 
tehnssıslar ve müteferrik milstah- e 1 mu are e ere oevam e ı ı. 
demlere ve belediye relslerne vllayet teknisyen ve mütehassıslarından ay- Şehrin §İmal batısında kuvvetleri-

n l "--ıa sil"h it lıklan barem derecesinden birine te- miı: taarruzlarına devam ettiler. Al-
enc men u.= rına u a ına tabuk etmJycnler hakkında aylıkla- ı . · 1 
almdıklan tarihten 1Ubarcn !Lzaml 45 k d 1 Rın 1 

man ar, müstahkem mevzılerde çı • 
gün için Vazifeleri uhdelerinde ipka ~1:tıl ~:~u~ar C~le ~~~me~e ~l~~ gınca bir .. mukavemet gÖste~yorlar. 
ve ücretleri tam olarak tediye olu.- nur Sov; et hucum grupları du~manın 
nacaktır. Belediye re1a ve A.zalannın • dayanak noktalarını imha ederek 
intihapta kazandıklan haklar mah- Bazi tekerlemeciler milli tanklarımıza ve piyadelerimize yolu 
fuzdur. k hk • temizliyorlar. l O top, 2 kamyon, 

SllA.h altına alınanlardan ask.erl orunma m~ • emesıne 2000 kara mayni ve diğer ganimet· 
rütbe sahiplerinin maaf.farklan M1lll verıldı ler zaptettik. Düımamn 2000 aubay 
Müdafaa Vet.Aletlnce verfl1r, Ankara 26 (Telefonla) Fazla ttatl• ve erini yokettik, 750 eair aldık. 

Seferberllkte muvazır.aflık hizmeti lokum ve fe'kerleme satan teh· Diğer bir kesimde 100 top, 38 
ıharlctnde sllA.h altına alınanlann rlmlz ıekercllerlnden blrçolu Milli havan topu, 180 kamyon ve otomo
askerl rütbelerine alt aylık: veya mu.. Korunma mahkemesine vertlmlfler· mil, 3 depo ele geçirdik. Düımanın 
hassesat Mlllt Mlldafaa VekAletlnce dfr. gerilerinde harekatta bulunan mo-
tedlye olunacaktır. Bunlardan 3656 • • k toaildetcilerimiz, 800 den fazla Al-
ve 3659 sayılı kanunlara tA.bi dalre- Harıçten ıeker getirtme manı yokettiler, 75 kamyon ve oto-
lerden mall§ ve aylık Uıcret alanlar ve te•ebbüaleri mobil, 418 mitrolyöz, 150 otomatik 
3659 sayılı kanuna tt\bl yerlerde müs- ı:- tüfek, 700 tüfek. 5 <lepoyu ele ge-
tahdem tabipler. avu.Itat, eczu\!ı ve Ankara 26 (Telefonla) - Ha~ten · dil 
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klmyagerlerle her te~k'knı veya mU.- şeker getlrllmesl için Slov&;kya, Mısır, çır er ve em a 1 nr. 
essesenln husus! bUnyesl,ne göre Is- Almanya ve Cenubi Afrika hükO- . Kuvvetlerimiz Stalingrad' ın cenup 
t!hdamına lüzum göreceği inşaat ve metlerlle temaslara devam edllmek- l>atısında düpnanın mukavemetini 
işletme teknlsyenlerı u'lterl bir rllt.- tedlr. Bu memleketlerin 10 - 20 bln lmaralc ilerlediler ve bir kaç meskun 
beyi haiz olsu,µ olmasın .. s!lıllı altın- ton arasında şeker vermeğl teldi! et- yeri iıgal ettiler. Bir kesimde bir düı
da. buhuıduklari müddetçe mezun sa- tikleri .stıyleıımektedlr. Bu mallar ge.. man alayını tarüma.r ettik. 30 top, 
yılırlar ve mensup olduklan daire ve tlrlllrse bugllnldl flatlerln blr mlk- 8 havan topu, cephane dolu 80 nak
mil~eleree haklannda ~ağıdakl tar lndtrtımcslne lmkft.tl hasıl ola- liye arabası zaptettik. Diğer bir ko-
hfikilmler tatblk olunur. aktır 

c • simde süvarilerimiz 700 düıımanı 
· A - Ye~ek subay veya askeri me- D J D . il ~ yokcttiler. 8 tanlc, J 1 top, 29 mit-
mur olanlardan rlitbe nuı.aşlan, al- ev et enızyo arı ralyöz. 2 depo ve diğer levazım ele 
makta olduklan memurtyet mM.ft. tarifelerine zam geçirdiler. 
tutarından, licretlllerln ise almakta l 1 ı_• d v d 
ld kla ı ücret derecesinin bir qağı Ankara 26 (Telefonla) - Devlet Na çuı; ın cenup ogusun a mev-
~e u ed~kl ücret tutarından eksik ıse denizyolları ve limanlan tarifelerine, zii muharebeler oldu, Düımanın ikl 
a~~~kl farkların tamamı ve ge.. bazı mıntakalarda yüzde 10-30 ara- hücumunu püskürttük, blr })8lllie 
dikli 'ı..eıeı: 1~ tarkl&ıııı ı•· tın~ ~ »P.alac:aktq, ~ ~etini 7DA•~ 

LiBYA 'DA INGILIZ İLERLEYiŞi 
Tunusta büyük bir çarpııma olmadı, 
iki taraf· kuvvet yığmakla meşguldür 
Londra 2'1 CA.A.) - Libya.da aekl- va kuneUerln1n D\llspet .bir hezlme,. 

zlncl İnglllz ordun llerllcmete de- te utratıımıt obnakla beraber, mn
vam. etm!f Ye Aced&bya lle ~11 dar.& ~ine ıeı:mete mecbur 
arası.nda Yolun ortuına vannıtıtır. edilemedlltDI 81Sylemlf ve demlftlr 
Düşmanla temas muhafaza edilmek- ki: 
tedlr. - TIJ!lUS& blr anrtl mihver tayya-

Hava kuvveUerimlz, dütman kuv- re& geU;rona da mihverin elludeld 
vetlerlnl ve salı gecesi de Trablwgarp hava meydanlan ve benzin mah
llmanını şlddeUe bombardıman et.- duttur. Almanların Rusyadan ınQ.. 
m~ler, kıymetli malzeme 11• yüklü teaddlt tayyare bölOklert getlrttlkle.. 
1kl mth.ver gtmlslnl hasara utrat.- rtne f(lpbe }'Oktur. Mlhvercller. 
mı§lar, Blzerte limanını ve Slçllya Mısırdaki son hezimetleri esnasınd& 
hava meydanını bombardıman eyle- hava meydanlarında 500 uçak bırak• 
m14ıerdlr. m.I§lar, 230 dan fazla uçak.lan da dll-

Tunu.stan reemt yenl bir haber gel- şilrlllmilştilr. Plte hlkumlan için hlo 
mernıotır. İki tarafın ııert unsurlan Stuka tamresl kullanılma.mı.ştır, 
arasında çarpı§I1lalar olmuştur. An- Mihver hava kuvvetleri, kara tuv· 
!aşılan ikl taraf, Tunusa levazım ve vetlerlnl tamamlle himaye etmemlt
nsker yığmakla mewuı oluyorlar. ]erdir. Llbyada hava muharebelerın.. 

Londra 17 CA,A.) - Orta f;al'k İn- de mlhvercllerl müspet bir hezlmete 
gl.llz hava mare~ll Kanlngan yap- uğrattık ve Alman havacılı!ı efsa• 
tı!a beyanatta, Llbyada Alman ha- nesini yıktık, 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ııııııııııııııııııııııııı• 

- Dünya hadiseleri mesafeleri altüst etti 1.. 
- Evet, Qıl•~.f..DİD ~\ob!!-leri pir J"ıldır İskenderi)oe • J.ıanbul 

ygjgjllu. _, 



Is lak günler 
S onbaharla kışın, fU lld bulaşık mevsimin elele verdiği, 

can sıkıntı~ içinde geçlştırmeğe çnbştıiuwz §11 karanlık, 
'°ğuk ve ıslak giln]er yok mu? Eğer yeryüzünde görüp göreceğimiz 
~c\'Slm bundan ibaret olsaydı ınSaniar için bu dünyayı ha deyin
ce bırakmak çok kolay olacaktı. Yokla o canım ilkbaharla yazın 
'iizü myu hürmetine adı gili:eJe ~ dünya IOllbaharJa kışın 
elele verdiği ili kasvetli günlerde Bllhlden iki paralık değerden 

e ed'yenin bi çok asraflan 
üç misli art m ştır 

Hastaneler masrafı 375 bin liradan 
1,100,000, temizlik işleri 475 bin 
liradan 1,200,000 liraya çıkmıştır 

: Sovyet taa r 
l devam edi 
l 

r 
( 

rruıhrumdur. \ 
Ardı nrkası kesilmeden tam yfrm1 d6rt saat her ttirlü mert-

lik gösterisinden mahrum mızmız bJr inatla sokakta sizi evire Umumi meclis, ikinciteırln ayı- retleri do bir buçuk misil raddesinde 1 

çevire ıslatan, evhıhe kadar peşlnJrJ. btralmuyan, sonra rahat blr nın aon toplantısında Belediye harç nrttınlmı§tır. · 
nefes nlnrak glrdlğintz sıcak odanın pencerelcrhıe abanıp cıdı.,."4n ve Tcslmlerinc ban r.amlar kabul Fakat bunlarla temin edilecek 
çıJmrsan snnn gösteririm» der gibi tehdJUer s:ıvurmskta devam cbni~!I: Yeni z~la."n neden ileri varidat da nihayet !00,000 lirayı 
eilcn yağmur iliklere kadar ley en so~lk ve Deşe)1 s1llp silp\lren geldıgınl Belcdiycnın ~l&kal~. m~- gcçmiyecek bir kemiyette kalmak
karunlıkla birleşince yaşamakta tat mı bırakır? Şayet ilkbaharla kamların.dan tahkik • ettık. Goaterı- tadır. Bu acbcplc en aon baıı vunı
ynr:ın nydınbk hatırası ruhumuzun en derin köşelerine kadar dal len .muc.ıp • ııebep.lcn vcı zamlann lan bu tedbirde mil)·onlnrla ilade 
budak salmrunı.~ olsaydı, dediğim gibi, böylo bir ha\'ada <Uinynyı haki.ki mahryetlerıni aşağıya kay- oeclllcbilcn ihtiyacı kaTıılamaktan 
terkedcnin gözü nçık gitmesi fçln hiç blr sebep mevcut olmıya- dcdıyoruz: çok uzak bulunmaktadrr. 
nktı. cBclediyent., 939, 940, 941 büt- Filhnkika au vaziyet karşısında 

İnsanlık bu fena mevsiınJ. yeryiizilndeıt'"' !iÖktip atmak için çelerl normal varidatlar Uzcrinden yepi ıvaridat mcmba1arı temini u
mnnlcscf hiç bir şey yapamamıştır. Ynğmura, çamura \"C soğıığa tanzim cdilmDitir. 942 senesi b!itçe- ruridir. Fakat bu dn kanun mevzuu-
1 arsı bulduğumuz çareler nelerdir? Llistik, kahtı palto, muş'.nm- si de hnunt aalahiyetlcr dahilinde dur. Mahallt tedbirlerle temin edi
ba ve senısiye! Yani hiç! Bunlar yn!Jnurln çamunın, lliklere işle- yapılan pek cUzt varidat ıı.rttırma· lecek mahiyette değildir. Bu itibarla 
yen soğuğun ruha verdJğt kasveti Unllyecek tedbirler midir? So- aile yine eski ıenclerden pek farklı böyle kanuna müstenit yeni VAJ"idat 
kak Tarda yaknlnnnı kaldınp ellerbıl paltolaruun ceplerine soka- olmıynn bir gelire istinaden gUç halie mcmbaları temini Jçln umwnt mec
rak biizülmüş, lfuıet okuynn asık suratlarln blr çammı;ı batma· ve hükumetin de bir milyon 290 lis tarafından Vali ve Belediye Rei
mnk, bir u birlldntis1ne dnlmamak için e seke yürliyen fn. bin liralık mali yardımilc tevazün al Dr. Ldtfi Kırdardan hüktlmet 
sanlar Ut.stikten, muşambadan ve şemsiyeden slnlrleıint btr kere ettirilmiştir. Fakat bu ıabit va.rida- nezdinde tcıebbiUatta bulunması 
daha bosandınnaktan başka ne ümit edeblllrler! ta muk.bil Belediye himıetlerinin için temciıntlerde bulunulmuştur. 

İnsanlar bu fena mel'Sfmo çare olanı1r bula bula evi, yatağı görülmesi için gerekli olan mh.araf- f l bö 1 b' 't 
bulmuş ve nsırlardnn sonrn slnemayı nkıl edebUmlştlr. işte o kadar. la ...::nden mine artını .. ve ıı.rtmak- lbıtde •~n :tlam ar h ;_~kt ı~h!;raı 
Dı anda pls blr hava hükilm sürerken ıslak sokaklarda tiksinerek T ~.. 0

-· • " mad- a n a )apı mıı ve aıs;ı 1 .. yacı 
·· .. i b d Jmrtulmak 1 .. ,~ Jm•u•X. evvelA blr shıemaya ta bulunmuıtur. Bılhusa gı~a ka~ılamaktan yine de uzak bulun-

yunımen n n:ıa ın an !r"• J-'6• deleri, yem, mot5rlU vcaaıt mzı.J- mu•tur Şu hal Belediye hlzmetlcri
ve oradan eve atıp uykuya sanlmaktnn başka çnre olmaması in· zcmcsl, OAç, giyecek cıya fiatlm ve nln~ d~vıı.m ettirilebilmesinin yeni 
!anlık hesabına cidden hazin bir eydlr. amele ücretleri aon dört beş ey kanunlarla Belediyeye yeni gelirler 

-======================Şe=v=k=e=t=Ra==d=o== zaTfında hayli utmıotır. Bu fiat tcminile kabil olacağı neticesini 

Mahkemelerde: 

Kötü iş olduğunu 
biliyormuş amma ... 

aTtı§ının bütçenin maare.f kıımıında- vemıektoedir.> ~· 
iti akisleri çok muan:am olmuotur. • 
'Bir çok f asıllardakl tahsisat •ene- u k k 
nin bmUz altıncı ayında bulunul- C UZ e m e 
duğu halde tükcnmf§tiT. 

Yalnız butaneler ve temizlik iş
lCTi servislerinin masraflannclaki 
artııi ıu rakamlar canlı bir ıınctte 

Memuriyetten ayrılanla
rın karneleri alınacak 

O göstermektedir. 
Hınrva oa yedi yqlannda zayıf. aıdır efendim. ç senedir bayan 939 942 umum 

kısa boylu: çelimsiz bir kız. ~ Samiyenin evSıde hizmet yapıyor- acnesindc ihtiyaç İstanbul vilayctindenı 
bnhşlarla etrafı süzerek ikinci aulh dum. Şimdiye kadar hiç bir fcnalı- 1 _ Hük<Unctçe ekmek ve ek-
ceza mahkemesine girdi, hakimin ğımıhgörmedilil. c.r. Bielr gün AnKaddoillu- Hastaneler 375,000 1, 100,000 meklik hububat vcsair c~ya ve mnd-
karvmnda boynunu büküp gözlerini dan emşcr" e~m. g llllfH. ti. ben be.. Tcrr.lzlı1c l~leri 475,000 t,200,000 delerin dağıtılmıısına dAir talimat· 
yere dikti. Beyoğlunda oturan ha~ rini ziyarete gıttim, ep cra er name hükümlerine g8r~ ucuz ek-
yan S=ımiyenin evinde hizmetçiy- konu§Urken ı c.Kız, acn artık bilyU- B · t k d daha • d'ı- mektcn iltif ade edenlerin memuri-- K ak l u vazıyc ar~ısın n §un 
miş. Uzun zaman orada çnl~mıa. dun. ocayıı. varm zamanın ge - el bil · f k yctlerinden 11yrılmalan hıı.linde dai-

G 1. ı·k · · h l d b k en tçcnın masra ısmına en aşa-

Sovyet tebliğleri yeniden bazı mevkilerin 
geri alındığını bildirmektedir 

Dolu cephaiı 

Stalingrad mmtakasında bat
layan Sovyct taarruzu devıım 
etmektedir. Moakova'dan gelen 
haberler Sovret k1talannın ye
niden ilerlediklerini, muhtelif 
kasa.balan geri aldıklannı bildi .. 
riyor. Sovyetler biri Stalingrad
ın cenubunda Doneç dcmiryo
luna muvnzi olarak, diğeri Don 
diraeğinin şimnlinde cenuba doğ
ru olmak Uzerc başlıca iki isti
kametten ilerliyorlar. Bu iki kol 
birle§irse Stalingrad mıntaka
aında bulunan bütün Alınan kuv .. 
vetleri kıskaç Jçlnc alınmış ola
caklardır. Bu kuvvetler 250 -
300 bin tahmin ediliyor, 

Henüz iki kol anuıında 50 ki
lometre kadar mesafe vardır. 
Almanların kıskaç hareketine 
mlni olmak için a~ele kuvvet 
göndermeğe ba1ladıklan bildiri
liyor, Fransız - Isviçre hududun
dan haber verildiğine göre Ak.
deniz kıyılanna inmiş olan Al
man kıtalan yeniden şimale, ora
dan tarka doğru gönderilmek
tedir. Fransaya Çek, Macar, 
İtalyan kıtalan getiriliyor. 

bücum etmektedirler. Bcrlin bu· 
hilcumlnrda Rusların büyük ka
)'lPlara uiradıklannı ilave edi
ror. Dlinkü Alman tebliği, RU5'" 
lann dnha §İmaldc, Kalinin mın
tnk.asında da büyük bir taarruza 
giriştiklerini, Almaıı hntlannda 1 

bazı gedikler açıldığını, fakat bu 
gediklerin kapatıldığını bildiri· 
yor. 

Şimali Alrika'da: 

Sekizinci ordu Elagehilau'a 
doğru ileri hareketine devam et
mektedir. Faknt bu hnTeket ya
varmıılardır. İngilizlerin Elagehi
lat önünde bir müddet durncak
Lı.n anlaşılmaktadıT. Almanlar 
burada bir cenahı denize, diğer 
cena~ı tuzlu bataklığa dayanan 
bir cephe kurmuşlardır. Bu cep
heye karşı hareket için İngilizle
rin menzil teşkilntını bitirmeleri 
lizımd.ır. Dun Londra radyosu 
bu mütalaada bulunmuş: cAce-
le yürüyen sekizinci ordunun le
vazım hatları pek fnzln yüke tn
hamm ül etmi§tir. Şimdi yeni su 
depoları, erzak, mühimmat, le
vazım. mcnı.ilicri tesis edilmeli
dir. Bunun için <le vakıt ister:t 
demiııtir. 

Bcrlin' den gelen bir telgrafta Tunus' ta yer yer çarpışmalar 
Rusların bilyük kuvvetlerle ve olmu~tur. Fakat büyük bir temas 
çok miktarda tank kullanarak yoktur. Alman ve ltalyanlar 
t~rruzlarda bulunduklnn bildi- buraya kuvvet nakline devam 
rilmektcdir. Alman gaxetelcri ediyorlar. Diğer taraftan Amc-
bilhasaa Volga ile Don tıebrl rikan - İngiliz kuvvetleri de tnk-
ar~ında ıiddctli alingü muhnrc- viye edilmektedir. Şimdi faaliycJ 
heleri olduğunu, bu muharebe- daha ziynde hava 8ahnsınd dır. 
)erin h&.l& devam ettiğini yazı- İki taraf da havada hakimiyet \ 
yorlnr. Ruslar dalgalar halinde tesisine çalışıyor. \ 

• = - - ~ -~ - - _, Bayan Samiye ıon zamanlarda di. c ın ı ıçın ne a.zır1a ın a }a- ğı bir kaç milyon Urnlık tahsisatın releri Amirleri tarafından fotoğraflı 
evde" yemek takımı vesaire gibi lım}. Hanımsıh •a~a ne er yalmpbd> teminine kr.ti zaruret duyulmu~r. memur kamelcri1e biTlikte ekmek Üniversite ve maarif İnhisarlar Vekilinin 
bau ~yasının birer ikioer eksildiği- dedıler. Ben lç hız:. ıcyhn o a ı- 8.. .. bJ fı d .la b ih i kartla.nnın da geri alınması lazımdır. kadroları beyanatı 
ni görmÜ§, gizlıce etrafı gözetlemi§ ğını ıöyleylncc: cTuuuu... Senin -tun... r.Ss~~ z.arli n a'b" e u t - İ§ten aynlanlann derhal halk knr-

b h z.l ki l la;~'a tar- t 1n "'•zunc lstanbul ...n..ı yeTde 8mür yıı.cın "' - UU1yon ra gı ı muazzam 1 . • 1 b'I 1• . içi d-' • kuvvetlendı"rı"lecek Ankara 26 - Gümrük ve bhi-vc u ırsı ı . arın .. • ıu - J - • • • ~kıu. • l bı'r ramakla ifade edilebileceği -.im ne crını • ıı. ı me en n a.ıreaı 
dan yapıldığına hükmederek ken- gcçırdikten ıonrn ·öye yıne çın . talı • d') k d • • Amirleri resmt bir tezkere ve geri Ankara 26 (Telefonla) - Büyük aarlaT Vekili, piyasnda inbisnr mad-
disini ukıııtırmıı. Fakat Havva ıuçu çıplak geleceksin öyle mH Böyle dıden mın c ı mc te n. alınan ~emur k..arncsilo birlikto dai- Millet Meclisine verilen yeni bir delerinin azalmuı sebeplerini izah 
tamamile .inkur etmiş. Bayıı.n Sami- §CY olmaz. Hanımın bir §ey vcmıI- Bu kadar büyük bir ihtiyacın nor- ro mutemedini Belediye iktisat ioleri kanun layihasına göre. .lıtanbul ederek rnkı ve tütün istihlukinin 
ye polise müracaat etmiş, Havva- yorsa kendin de mi beceremiyor- mal b1r bUtc;c ile karşılanması mlim- mUdürlüğilne göndermelidir. üniversitesi idare ve tedria 'kadrosu ha.rbdcn evvelkine nispetler artmıı 
nın e" inde yapılan ara ... tımıada çar sun) Çalııhitn yer z.cngindir. Ara kün değildir. uı_ bir fası) 'V'8 mad- 2 T'-·ı· t h'"k·· l . 1 k olduğunu ıöylcnıiş ve demiıtir ki: 

.. ı_ b 1_ • d . '~ . . li l - mıma nıımc u um erme aeni•lctilecck ve takviye o unacn - B · 'd'r Me 1 k t b ftd iman eşyanın bir kısmı gccıç k12ın mra &oynuna öte eri soıı., cvın e dede tnhatsat artması ıhtnna o - ö b d l t---' • d • " c u, geçıcı ı · m e e u m .. -
b ı B d "' --'-1 O •--el d ğı ,_,) ı.L k ıı... ·1· ih · l g re or ro ann W1Z.1mırı en ve tır. Dili.er bazı maarif milesaeaelcd- delerin kıtlığını çekmiyecektir. Buna ııandığında u unmuı. u vaziyet aan ıgına aa& a, ~ u qyanın ma ı , ,l.Jl Ô.llU5 mu aoı l tiyaç a- h l l 'nl ik ''-d • 1 1 

d f ,__ k ma sup muame c en n maun en nin kadrolarında da dcğlfik ik er inanarak atok yapmağa heves edil-knrşısındn Havva da suçunu itirafa anısında nere en ar~na vareca - rıı. .,...tmediği için münakale auretilo d • cd 1 . ı. A-L vvül"tm O 'd 
mecbur kalmış. lar) Apta ıgm uzumu yo > c tahsisat temini de imkAmız bi.r hale B ı d' "k.!- t · 1 i Udil ı-ıu: -ld b ı l il • ı- k d di- .# - ı•onra 0 aır 0 0 aca& YLTia 6 yapılacakbr, nivenitenin ı are memelidir. Bu ~na.da vatandaşların 

} Ilı k lA hlk" b ! e e ıye 1 .... a l§ er m r u ... n- kadroıun<la çalıpn ve 9 ~u an er da ya.pacıı.ğı iıler vardır. ahisar 
Mahkemede evrak okunduktan lcr. Ve ha

51 
c ıun, un ~y gelmi~r. Ta.bit böyle bir vaıiyet deki dosyuına f~lcnmcal evvelce tl- hiç bir a:am gömıemiı olan kUçük maddeleri Uzerinde ihtikfır yapan-

ıonra. bakim sordu: Beni kandırdılar. Onların söilcnne kar•11ında 943 bUtçesinlıi tevazün • d"I l t ti t 'l 
ald d B Sa · · ev:i d .. yın e 1 m §mu eme er vasl ası e ya- maa,lı memurlıırdan bir kıamı terfi lan koliayıp bunlan inhisar idarelc-

- Bak, sen evinde çalıttığın an ım. ayan mıycnın n o ettirilmcai de blisbütUn imkansız pılması icabettiği halde blr çok dal- ettirilmekte vo fakUlte dckanlanıım Tine, mülkiye memurlarına, müddeİo-
haynn Snmiyenin .... yasını ,. .. lmıa- her çama11r yık.an.mnsın.bda bpeçcte, olacakbr. relerin mutemetleri ıo'"nde.nn'··erek l likl 

-,., ,,.... v h I k ö til U i ., makam tıcretleri mUmull fakUlte o- umumt · ere ve zabıtaya haber sın, bunlan ıandıgı" nda bulmu•lar. ...ı.adv u, fyasl: tı f kr s • .a ''d O§bum' a Bu mli-'-ül va_ıyct kar.,sında gayri m-Ul kı'...,•elerı' """ndeTdı'g"ı' ve d 
" ts• T• ı>& :u ... - • ..., •g rin bir kuımı için kabul edilen ere- vermelidir. Eicr bu jılcrdc suüıti-

Doğru mu}.. 'k.Irt en k a te °.ak~e eT e~ ır~ kanunun tlyin eyleditl hadler ve geleni erin dosya numa.ralannı bilme- ceye çıkanlmaktadır. mal yapan memurlara da hnlkımız 
Havva başını büsbütün öne eğ- 1 

_ .~r ;ynumE lli a~p ev7e k 
1 

salahiyetler dahlllnde en ıon mev- melcri yiizllndcn işlerine blı'lulaına.. Tedrla heyeti kadrosunda bugUn tesadüf edcuc bunlan derhal limiT-
di ve cevap '\'ermedi. Ellerini uğut- turuyodr ,um. vve undun arb ına zular olan birka ... harcıı. da bu defa dığı anla:Jılmaktadır. l b ld 1 d 1 

ı ra an ayıı.n "' mevcut bulunan 80 lira maa•lı pro- erine i inn~ i ir e,r.> turuyor, kendi kendine bir ıey)cr vSannni a 1
, ~r amml n, sbonnf li müracaat edilerek mUn'lıaaıra:ı ha- Daire ve mlieas••·lerin Belediy~ .. 

H~ı. m ye ı•ı anam•• c po se ver- ........ fes5rlük. kadrolannın lhtlyaea klfi mırıldanıyordu. iı&imin tekrar d" r-'d..... ..... bl kısmını Jıkçıla.ra olmak lizere buzun kilosu iktisat i;Ierl müdürlüğile her nevi l ecl'ğ' ö lil kt d' Devlet konservatuarını 
bitirenlere elbise orma•ı üzerine ağır bir hasta der- ı. d~ ıdgımbl qdyal nın r S iku!U§a haftll tatili nlhaatiye har- temaslannın yalnız evvelce t6yJn ge m ı ı g r mc e ır. 

l "') b ıan "''m a u u ar. ' • dil , ) Y nI 1~ .. ·h ·1 t 70 l't• mansızı ıgı e yava~ yava§ B§ını • • cı nispeti % 1 O <lan % 20 ye. ıı- c mıı olan mesul mutemet er vaaı- e. ..,-ı a ı e mevcu . 1 .. 

knldırdı ve mırıldandı: - <?enaml ne yaptın) gorta kumpanyalarının itfaiye ma.· tasile yapılacağı talimatname hü- maaılı 3 profesörlilk kadrosu ıle 70 
- Ne bileyim L Ben bilmem kl... Samıye yavaı s-:-slcı . aar.ifine iıtirfık hissesi % S tefi kümlcri iktizaSlndandır, Bu lazime- lira maaılı doçentlik ikadrolanndan 

Aılkara 26 (Telefonla) - Dev
let konservatuannın tiyatro, opera, 
balet §ubclcrinden mezun olup dev
lete hizmet taahhüt ctmi~ olanlara 
250 lirayı geçmemek !izerc konscr
vatuar idaresi tarnfındnn elbise te--

- lnsao yaptğı şeyi bilmez mi) - Sattım, dedkı. Kendıme çeyiz % 1 O a çıkarı1mı~ ve et nakliye ile- ye Tlayet edilmesi ehemmiyetle tc1>- sekizi kaldırılmış ve yerine ı 5 tane 
Senin bilemcdigw in •eyi biz mi bile- parası haurlıyacıı tım. lı'g"' olunur, 80 l'ıralık pTofe•ör kadrosu konmu•-v ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ v 
lim) Nasıl yaptın bu işi) Anlat ha- - İnsan, ekmek yediği yerden 

edemedim !Dte... Demin de söyle tur. 
kalım... hımzlık yapar mı} Bunun bir ıuç 

- Cahillik efendim. Bu bir ca.- olduAunu. giinlin birinde meydana dim ya, hcm~rilerimin 1&.flarına mım--1R vim. D • B k d"v 81 min edilecektir. Bu husustn hazır• 
enız an a a lanaıı kanun layihası Büylik Millet hilliktir. çıkacağını düıünmedin mn 

Söyledikçe Havvanın dili eçılı- Havva bu de!a başını ka.ldırdıı 
yor, ııesi perde perde yükseliyordu. - Biliyordum hak.im beyi Yap-
Başını knldınnadan anlattı ı bğım Deyin k!Stil Jı oldu~unu bili

- Bunlar hep cahilliğimln ceza- yordum amma, daha i1crhlnl akıl 

• 
LORŞ.ŞE 

AŞK VE MACERA ROMANI 
Tefrika No. 137 Yazan: (Vft • NQ) 

- Ne oluyors1J11uz, hanımefendi} jlonun ~ıklan aöndü. Zıya hole gcç-
Oıüdünüz mü yokaa) •.. d. ve ba!ıçe ka.pıaı açılarak, çocuklu, 

Lakin cevap gelmedi; hepsJ de kadınlı. erkekli bir Jnsan gurupu gö-
zihinlerini önlerindeki maceraya rUndl.l ı Dört kl,J ..• Kapıyı k.ilitlcdi-
doğru çevirdikleri için, genç kadının lor ve binadan uzaklnotılar. 
ruhi halile meşgul olan yoktu. Tek- - Demek Rc§it do bu gece bu
rar bata çıka, köııkün ;>·anına geldi- radar Hep birlikte nereye gicUyor
ler. lhtiyatn riaycten çepeçevre or- )ar, bu banda ne misafirliği? 
tnlığı şöyle bir yokladılBT. KoTdon- - Bana kalırsa demlo]crdir klı 
cLın filıin hakikaten eser ka.lmamıe- cPoUae molise ftimadetmiyelim. Şu 

kapıldım. Görmez olaydım on1an. ' 
Mahkeme Havvanın mevkufen 

muhakeme edilmesine karar vere
rek kendisini tevkifhaneye gön-

1 derdi. 

na. 
İçlerinden birini ihtiyaten kö§C 

başında nöbetçi bıraktıları Bu, Rıza 
idi. Zira polu elbi!esl giymiııtl Her 
hangi bir münascbct&izlik olduğu 
takdirde z.ckAsile de önlzyecekti: 

- Siz hanımefendi, geçen akfAID 
içeri girrnl~tinlz. Artık merak edece
ğiniz bir ıey yoktur belki. Yahut e.r
zu ederseniz buyurun... Gelmiyor 
m1111Unuz} ... Yağmurun altında da 
durmnk olmaz. Bari poJ.jsi cnseledi
ğimlz şu kamcriyedc bekleyin; orası 
mahfuz yerdir. 

Rıza, aevgilisini oraya kadar gö
türdü. 

Yolda: 
- Ne oldun güzelim, bir aey mi 

yaptım, ıeni danltbm mı} - dedi, 

tı. Yalnız binanın içinde mutattan fırtınalı havada bir komtunun evill'" Kadının cevap vermemesi üzerine 
fazla ışık vardı. de otururuz. Gene laboratuvan yok- şöyle dü~ündü: 

Bunun mlinası neydi aco.ba > lı.yacaklaTdır.> c- Ben senin ağzından girip 
Garibi §U kl, aydınlık da her u- - iyi hihnl,ler ••• Tam üstüne baa- burnundan çıkrr_ıuını bilirim ıı.mma, 

man oturulmıyan kütliphancde... ml§lar ... Amma sen bu gidenlerin olmdJ aırası <lcğı) yok&a ... Uyumnğa 
ev aahlp]ed olduğuna emin mialn) gelmezi Belki umulmadık bir baskı-Rıza S<ndu ı C d -:-- . önne in mi be> Doktor ka- na uğranz.> 

- Sokulup da bir göz atayım mı, kilit] ..ıı M l h .,_- k k d d pıyı ew. e 8 ati oırn b: en i e, en 
immiş misafirleri)... - Doaeno k.I d8rt ıı.yıı.k UstU dilıll- münasip bulduğup, manzaraya ha-

- Baksıın fena olmaz. yonız, Ha.ydJ aanlın kazmalara. kim blr ;noktııda sözcülük 'Vll7.İf esi-
Bedriyedcn bir proteato bekledi. - Nerede ıu bnhçıvanın merdi- ne koyuldu. 

O da yok. Tam davranacaktı ki •~ venll, Dayayın ltlboratuvann damı- Damda limonluk pencereleri gibi, 

Ankara 26 - Temyiz mnlıkemes1, Meclisine verilmiıtir. 

1 

Deniz Bank d~vası nl~kada.rlan hak-

ZUk:ı'de 17 - Kasım 20 

S. İm. GU. Ölt fkl. Ak. Yat. 
E. 12,34 2,18 '7,18 9,46 12,00 1,37 
va. 6,17 8,01 ıa oı lfi.29 17 43. 18.2 kındaki beroet kararını tasdik et.. İnhisar maddeleri 

mtştır. bayileri ellerindeki 

sayısız camlar vardı. l§ık tertibatı amma bahçeden buraya Kirmcmiz 
böyle yapılmı§tJ. Fethi reisle arka- için merdiveni kullandık, maymun• 
daşlarının kendilerine bir delik aç- cuğa hacet kalmndıb diye düşürıdU 
maaı uzun sürmedi; bir ip aarkıtular. ve elindeki anahtara baktı. 
Köse Emin önde, öbürleri arknda Birdenbire kalbi cızetti. Parmak-
içcri daldılaT, lan yanılmış meğer Mııymuncuk ye--

malları bildirecekler 
Sigara ve içki bayileri yann sa

bahtan akıama kadar ellerinde mev• 
cut sigara, içk.1 ve lspirtoların nevini, 
paket ve §İşe hacimlerini birer be• 
yanname ile en yakın inhisarlar de
posuna bildireceklerdir. 

Ak ağna rine Sultnn Hamidin vaktile kendi• 
- Ben Jyi düşündüm. - diyor- sine emanet ettiği hazine anahtarını Bir manifatura tacirinin 

du. - İyi ~eeapladım. Şu üç nok- çıkarmış. cezalandırılması istendi 
ta,yı kazalım. Hey holde birinden bi- Uboratuvardnn bahçeye açılan Mağazasında manif o.tura eşyaai 
rinde mutlaka hedefe varacağız... kapının kol demirini çıkardı; aUrgü- bulundu~ halde satıoal çıkarma/" 
Çocuklar gayret ... İlk önce dama- sünil çekti. Rü7.gl'ır, kanadı bti,yiik mak ıuretile ihtikar yapmak au• 
cannların bulunduğu taraf tan başla- bir ,iddctle duvara çarptı. Birlikte çuiıdan maznun Mark onun mu ha• 
yın. gctirdik1eri '\' C §İmdi tavana aııılı du- kemesine 1 numaralı millt korunm• 

Üç kazmacı faaliyete girişti. Fethi ran lamba bir knç kere sallandı. mahkemesinde bnılanmıı, roaznur\ 
reia nezaret ediyordu. Sonra çengelinden kurtularak, da- vekillerinin mlidaf aalannı hazırla• 

Kazılar bir saatten fazla devam macana1ara çarptı. malan için muhakeme başka gün~ 
etti. İşte cüce Ruhi ve arkadaş1annın bırakılmı~br. 

Tecrübe edilen birinci yerden yal- geri dönerlerken işittikleri müthiıı ..................................... .. 
nız toprak çıktı. Ak ağa, yeisle: patlamaya bu hal sebebiyet vel"' S E S sinemasında 

- Bir de şu noktayı yoklayın... mişti. 
Fethi reis bir sigara çıkanp arka- Laboratuvarın infilak edici mnd- C A Z konseri 

da,ına uzattı. deleri, bir anda bu kiıgir kısmı, altı- 1 İlkkunun Salı günU aaat tam 
Köse: na dinamit konulmuıı gibi, berhava 18,30 da SES sinemasında şehrimi• 
- f_y,.·allah, istemem. - dedi Ve etti ; yangını binanın abşnp kısmına zin tanınmış Cazband Ustatlanndan 

kapıya doğru yürüdü. lık tnşı kaldır- da sirayet ettirdi. Şimdi, enkaz ha-

1 

mürekkep bir Orkestra, Büyük bir 
dıkları gece, laboratuvara buradan lindc, bütün köşk yanıp duruyoT ... CAZ konseri verecektir. Program
girmişlerdi. işte şu maymuncuğu ı Sağdan soldan, yokuşun altından, da; cArjantina>, cKonga>, c.Mama 
kullanarak 1 Köse, yeleğinin cebine üstünden çamurlara bata çıka, bü-ı yo kero> gibi halkımızın fil imlerde 
elini attı: tün kom~ulnr, vakn mnhnllinc nkı'1 dinleyip beğendiği §DTkılnr ve paT• 

- Fnknt bak hele: bu akşam ediyorlar. 1 çalar vardır. Biletler şimdiden sine-
kol demirini dıı c.rkndan vurmuşlar, j (Arkası vn.r) imanın gi~elerindc eatılmaktndır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA [ • • ] 

Şefkat afacının ŞB&ıR &ABBRLER1 :=:ŞARK'daBu akşam-
/eziz meyvaları 

Ağacın tutması baan ne ka
dar güç oluyor. Bumm tem1lbe-

Taksiler l Bozuk yollar }Pekmeze rağbet Kadınları, erkekleri Juçkırtarak ailatacak olan Cemiyet içtimai 
ve ablild yaralarını netterleyen blbleri yırtıcı hir aile dramı: 

Binl Ankaratlan blllrls. BGümn Eminönü lle Taksim: 
miasma 1923 tenherf aynı nok- araımda dolmUf& 
taya kaç fidan diktik; hunun 

Kalc:britnlarin tamirine 
devam eclileceli 

Fazla mikdarcla pekmez 
plmeai bekleniyor 

tatmuı için de ne emekler ar- yolcu alacaklar 
fettlk. Bütçeler tahsis eclllmlt, Belediye bütçalndeki darlık do- Şeker fiatine zam 7apıldıktan 
lalar getlrDmlf, bahçıvanlar tu- Emniyet altuıca tub. mldUrlDICL JuiİL Belediye kanun~ te•Te- aoma, ~50 .kurup Udu aablan 
talnnq, mfttehasSlslara raporlar 011 .., kadar evvel ,.birde pllf&ll İhıe clJbll itlerden mGhim bir k~ pekmezın kiloeu 200 • 220 kurup 
yazdınlmıl; o cins afaç obnamış, takallerbı dolmup )'olcu kabul ..,. mp. WU.... yol lnpatma devam fmanuttı. Belediyeııiıı hami fiat 
iteklne tecrübesine gtrlşlhnlf; tiklerini ıarma, T• hunun bir ıelde edilemedllfnl Vali Te Belediye Rel- t•Wtlne lüzum sörerek pekmezin 
~JA bir akasya 1tüytltttltlp rll· haflanabilmal ~ bir loaım tabf. il Or. l.611fi Kırdar, tehir mecliainln perakende aatıılarda kilo1Una 14'0 
~inde çam geliştirllmlt; lnmı• in !.mlnCSnll lle Tahlm arannda •on toplaiıtuında aöylemitti. Bele- kuruı koyduiunu yazmııtık. 
muş yerlne yenisi... 701cu nakline tahalaini Belediye diJ'e, yot hıp etmemekle beraber Yeni .Aat üzerinden aabı yapılıp 

O ank toprakta yepııJk ı.eJlrt.. Reialiifne teklif etmlftf. O zaman ıehhdekf harap aokaklannın ta· yapılmadığının kontroluna ıeçilince 
mek cidden bldise olmupu; Dl- vazlyed tetkik eden dalnıt encil· mirine devam edecektir. piyasadaki pekmezler birdenbire 
hayet hükftmet merkezimiz, Ttlr- meıı, bu huauata müapet bJr karar Bu arada aon yağmurlar üzerine ortadan lcaybolm\lfhlr. Belediyenin 
Jdvenfn cennet gibi bir ,ehrl ha· vermemifti. - bozulan lr.aldın~lann t~miıine baı· teabit ettiği fiat Uzerinden pekmez 

YIKILAN 
SAADET 

WERNER KRAUSS. CISELA 
UHLEN • MARTIN URTEL 

• 

2 .,& araamda kalan 1 kadın... Aynı kacluu aeven iki kardet··· 
aazlerini kaybeden bir baba ... Hayat qçununu. Mel"anet ve luya
netliiin ce:ıaaı. .• Adaleti Jllhiye... Sonauz ıztnab Te elem aahne
lerfle dolu bfr facia .• 

Yer erin izi hemen aldırınız. Telefon: 40 380 

Jine celdi. Tramvaylann haddinden fazla lanmıttır. Şebırde yenı yol olarak almağa kalkııanlar mal bulamadık-
kalabalık olmaaı T mflnakalAt ih- ancak Atatiirlc bulvannın Jnıaaına larmdan flklyetçidirler. Allkadar "----------------------.... 

Şimdi, başka bir ağacı tuttur- tiyacmın ııünden ~. artmuı Uze- devam edilecektir. memurlar tarahndan dün yapılan Kuvvetli ve dehaklr arti.at /NGR/D BERGMAN 
mak hususunda aynı zorluğu çe- rine VaU .,.. Belecliye Rabi Dr. kontrollarda aon aünlerde İatanbula 
tiyoruz: LOtfi Kırdar, hu meaelen.in 79niden Oto bu·· sler mühim miktarda pekmez ıeldili WARNER BAXTER ile beraber yaratbklan 

Şairane bir tabirle söylemek tetkikini hlldlrmı,tir. Daimi eneli· Lalde aatı,a tesadüf edememifler· 
lizımgeUrse, bu, bir fdkat mey· men pazartell ııflnkll toplantıaında dir. Yeniden bir çok siparişte bu- SONSUZ AŞK 
.alan açan ağaç» tar. bu !ıuausta bir karar verecektir. Al- Ü I d SO lunulduğunu yazrnııtık. Şehrimize 

«- Bugiinkil günde cdibıyada tıncı tubenin teklifine ıöre tefrik cret ere yüz e getirilmek üzere yolda mühim mik-
en IOmmla PY nedir!» dedik- edilecek bir 1uaım otomobiller 1~ zam yapılacak tarda pekmez mevcuttur. latanbu- Emaalaiz film, 6nümüzdeki Salı akpmı 
terini fanedln. nUn muayyen aaatinde Em.inö~U ile la selen haberlere göre incirden de s u M E R s· d 

Cevaplar pek muhtelif olacak- Takaim araaında itleyerek (dolmu- B I di taka 6 l • pekmez imaline ba,1andıiından ye- ınemasın a 
tir: Bu~ay» .~e~~ktlr, «şeker* p) yolcu kabul edeceklerdir. En· ya;.~ {.jde ot~bU:r~:r:d':inezh~ ni ııele~ek tnalların içinde incir pek· 
denecektır: < komur» denecektir .•• cUmen yolcu l>amna ahnacak Gere- b' l Otob .. 1 mezlerı de vardır. . 
RattA «sulh» bile denecektir. • • . r . ır zam yapı mamııtı. üsçu er K .. .. f l • 

F ka~ ~ ak tın mutedıl olmaaına dikkat edecek- Belediyeye müracaat ederek harb- uru uzum ıat erı . 
a • en sonuncu cevauua • ti K ·· ·· l h · • 1 1 

la pek uygun gelmesine rafmen, r. doen evvelki fiatlere göre faaliyete L ı..~ru .uti~mAlaabı ~~d arareltdını SPENCER TRACY • NGR D BERGMAN 
iyi düşünülürse, hayır, 0 da de- de-nm edemiyeceklerini hildimıt~ =-7uetmıı r. . JCJ m15 an aza . ı- • LANA TURNER 
fildir. Daha ehemmiyet.Usl var: Pı·yasa vazı·yeti· lerdlr. OtohUaçülerin bu müracaat- ıımdan fia~ler hır iki kul'Uf _diltmü~ 
$efkat. .• - Zira, teBAtlls, mer· lan 7erinde görtilmüı ve ücretlere tUr. Belediye, 8 numaralı Uzümlere 1 K 1 v uz LU ADAM 
hametıds sulh8n ne demek oldu- yüzde eID zam yapılmaaı Beledi- topdan 72, 9 numaralara 76, 1 O 
x...- 1918 • 1939 arasmda lir- ye ReWiilne teklif ec:lilmiftir. numaralara 80, 11 ~umanlara 84- ._ _____ _ 

(Dr Jek7ll et Mr Hyde) ııı:...... Yiyecek maddeleri 86, 12 numaralara 90 kurut ffat ... 
dftk. ••• fiatlerinde yeniden İlk mekteplerin yakacak ko)'muıtur. ---------------------

«Param var!» diye şekerleri dütüklük var ihtiyacı y••t •• • k• b •ı 
ambanna sandık sandık ıstlf ~-· ııkmekteplerin yakacak ihtiyaç- Sabun satışı u un ve ıç ı ayı e-
tJıdelik YUqUD dalAverel e lannın derhal temJn edilmesi etra· 
aktif olarak da katıımq bulun... İttanbul piyaaaaının dünk.U duru- fında vlllyet taTafından mahrukat • • d • kk t 
Normal anumdaldnc1en defalar· mu mıntaka ticaret m0d6rliliil ta· ofisine tebligat yapılmlftı Mahru· • rının 1 a nazarına 
ea fasla para Jawın ..• Fakat ko- rafından telgrafla Ticaret VekaletJ- kat ofiei vilayetten ._tdıiı. talimat Fazla fiatle .. tanlar 
nunun, IEOlllfUDun zavallı çocuk· ne bildirilmiftir. "'f elıırafla ılSnderi- Uzerine ~er kazadaki mekteplerin mahkemeye verilecekler 
1an sdaataııan knransm; buna len rapora giSre pıyaaa durıundur. n lçhıde yakılan aohalann aayıaım 
iahf& ol; onlara uıeık teker fÖD· Her nevi yiyecek maddeleri ffatle- teabit .,.. yakacak mikdannı tlyin Balık . Be1e . . . · · 
derme ve hiç bir suretle yarc1mı rinde yeniden diltGklUk vardır. etmlplT. Mekteplerin hlr Nnelik eaar d17eunm en J7l 
-'-e. Rahmet olan kh11wıpnln Tra'bzoia -.ır.ı-.: to-~-- JOO Ol- _L __ L n... blrd • _ _.! dna eabuna topdan 80 kurut fiat 
-111 •• ,..._..... • ·ı-- • y~ 1Utiy&e1 en teman llKll"' k ı..L.-u tık. Bahkeair e... 
bah~ yağma... 1ulııalm 400, Sivenkler <MO ku- lemiyecef.inden odun tevziatı ted- ı-~::_~.... 7Ulllfm_._!_ L fia 

••• ruttan •blmak ı.tendiit halde • _, ___ L ......,...,.. tara Ulll1 &Olll&h te na-
Sefka• aga~ cmın köklerlnl kaJb- milfteri bulunamam....., Bakkallar nl ehi ~rettde yap1U1Cakal&~ ,-~-~- zdan en '7l ..bunlar tehrimizde 

• . . • e en n o uneuz ~ ao5 .. &aıı t pc1 93-9' k im I d; 

28/11/942 sabahı her bayi elinde mevcut aiga
ra ve içkilerin ve lapirtoların nev'i ve ıite hacımları 
itibarile mevcutlanm l>irer heyanname ile ayni 
aıUn akpmına kadar en yakın inhisarlar deposu-
na bildirmeleri ilin olunur. (1791) 

1ere nasıl salmah? Zengin sınıf- ellenndekı yallan eakl perakende müteessir olmamuı için tevziat ite- Aotııkand ulrup. afaabd a ıd~ 
Jann hemen her ailesinden bir Elatten aabp bitirmeden yeniden ·ı d ı cak ıs a ar memur ar tar ın an UP 1 11 1 
tek ferdin, - hele kadmlann - mal almağa yqanmıyor Bu aebep]e aı D"'' n yap~ a tır. h k fial piyaaacla yapılan kontrollarda pl- Günlük Bor~a R A D y Q 
Mr baJll' .,.Wyetinde ha olması dUnkU toptajı fiatlerle

0 

hakbllar- ıgelr t~~a ~~-d m
2
a
00

ru a~. odo yuada en iyi cm. aahun aallfl ya· _ 
•..a~ ~ memur ar ıçın 5.... e ~.ıu un -'--~-L-- t Lft .__a..1_..1'_. ... teamtllO - mem- dald perak•de liatler aruuıda --'-ord B .... dar :L.ı....- ,..._._...'™ eeu e......-.UU". 
1e1tette' t1e mi JllPIP 1IMN1a ha· b8Jo1k fark oldaia s8dlerek lata- T-;:.. b i •• • _,,.,~ Dla ...-ıann ba lxmada letae ... M'I -• 11/11/Mt t1at1er1 lhııinkl prornm 
inde IOkmah! Ah, DUll ,.,.... ralann tetkndne pçflml,dr. :.. nr:::,w ~lldfb lo..... 109 ı:...,. kadar •bldıiı Londra e.rıne 1 l&erlln .... 
il da, bayıneverleri Bodmm 9ey· Faau)ye flatJ.-inde d6n yenidlll r. tlrflle..k tüibeta ~ Tee- NnJOrt birine 100 dolar llO.to IJ,IO Pftılram, 12.U Milzit <Pi.> 
ftk nebatlan halinden çıkararak kilo batına 3 kurut du,uklilk ol- r:!'- lcl9 • • bk edilen ffatler laıJMma ea'bun 1a- ceıı""9 tlsertnt ıoo truık ao.m 12,a AJam haberleri, 13 Saz eserleri 
.... bir orman hallne getirmeli? mUftur. Yeni mabaul b6rUlce so &;;,fya na 1 ıçm vason tanlar y.ak•1anarak milli korunma Madrtd tlzertne 100 pese&& U.1371 Tt eamıar. • 

Bb ki, son nesle kadar «Ev- kuruıtan aablnutbr. temin edildi mBddeiumumlliiine Terilecelctir., . Stotholm Dzerlnı 100 taron 11,135 18,0S l'uıl heyet!, 18,40 Dans milzllt 
bfı bayriye» sile mefhar 'bir Dftlet Demiryollarile temua p- _ DILUI 19 TABVILl'I' <Pl.> 19 Kon111JD&. 19,11 Oyun ban-

lllillettlk, niçin şimdi muhltiml· Resmi daire) • '8ll ticaret oduı umum! kltipliii. İıtanbul okullan ıpor 8ITu _ :laAlram ._, • ao ~ = ~;:2d,!'~ 
•ha dereee blglne oWüf Din- erm ıerek ithaJlt ef1MIDlll diler ,.hir- faaliyetlerine bqhyor "'Mı Dllidıjoha n u·11 n St1ıı ~tı. ıı 15 Tem.o n Salcın 
mtann seklt 'ftl'IDelerl tanin· aimriilderdeki eıyaıi lere nakilleri ve aerebe Anadolu Lla h ti . afmdan h la- " ı BlrlDol t1ri1p aramJJeU • cftllllnıll. J2,SO 'AJam Jıaberıert " a. ftll'lddl ft~ IJI· --L:I• ,.hirlednde bekleyen mallann 1.- eye en taı ~ MllU VOdataa Jad:lw ıt - bonaJar 
ilkte 1lldunmalan için ne gibi ~ıyor tanbula ptirilmeai için vaıon teda· nan ve ~ Maarif müdGrlüjün- Meıtls 111.n"'• ıa:- · 
1ı1r maneviyata moda haline re- GOm.rüklerde bekli7ea tUc:car mal- rildne muvaffak olmuttur. Bu ae- ı: tub'k edilen proaram mucıDince TuaJıt balbıde t.tanbal la -Wana •"balaU •nıram 
thınell! lanmn çekilınıM lml)e mmtaka ticaret heple, Haydarpqada bekleyen 2~194f_,,.:_d -:1'ba okuRan fl4ell 1.- '1,30 Pqram, '1,32 Vt\cudamuıu ca· 

Deneeektlr ki: mlldOrlUiflnfln JDef8U) olduiuna. mallar yola ~ llkelelere . • ..... en reın lpOr OR ,. ... _,,,_ 
- Bu 1.ııle0dalr çok yası ya• ımılmı çekmekten, iatinklf ed-ı.- yıfılan mallann latanbula ıanderi1- faalıyetlenne hatJıy&CAklardır. TEŞEKK __._._. '1,40 AJw haberleri, '1,11 

mldı... ria lthallt ..,...ıun umumi maP,- mek bere Tqonlara yerletlirildiii Prosraına ~&re okullar .v~.lqbol l!!flm babamız llllllk <Pi.> 
Pabt Anbramn bodmmta alar mOdiirlfllU tarafından almar haber almmlfbr. Yakında l.tanbula ~ Emin8n'1 Halkevı JUDOU- ' • ----------

lıılr afaem tutmam l~ln ne emek- rak eatılac:aiuıı yazmlfbk. GUınrGk- her zamankinden ziyade maJ ıele- tik aalonun~ füthol mU...hakalarını Hasan Sezaı T arlm 
ler IUfedilmlı§tL. Nihaye-t tut- lerde Te liman antrepolarındaki cek, piyasa hauretlenecektir. Yapı· rre1 ve F-:tib atadyumlannda kır ııun kQblle duydutumus btı:JQk &m1a 
ta... Ledz meyva)arlle tefkat kontrollar eanaaında resmi daime- lan tetkiklere söre IUzumauz atokla· f~ı ~ ~~ klaofUIU aahaamda 1Ul llt, .,. tadar ee1m*. medıu.. 
•facı da tutacaktır. Buna inan- re a!t mil'him mikdarda mal bulun· ra meydan vermemek mabadile at etiznı milaa~a rmı da Fener- mun oenızeıtnde huır bulanmak Ti 
maktan " lnandmnütan .... dula ,arilı.a,. alabdarlara bun- hükOmet tarahndan alınan teclbir- bahçe atadyumunda. yapacak)udır. ceıeııt pdermel: wrttlle lftlrat 
b çaremiz yoktur. lan çekmeleri lçln tebliııat 7apıl- lerden aonra me:rdırna. çıkarılan Bu )'il okul apor faal.,.ıtlerine hand· ederet bu eleımll abtlmW. blslert 

(VA. NQ) Jn1ftı. MaU;,. Veklleti, latanbula mallar, u.zwı müddet tehrimlzin iJı- bal ve baaket1-I mO..bakalan ela Miellln Dl&n ula " ımıhteıem 
....... - ............................. hlr memur slndererek ıOmrülder- tiyacını -ı~erecek mikdardadır k011ulmuttur. doatlara en .samimi~ 

H b• • 318 d u """' • 1blllma muteber suetmmln ~ ar ıyenın e.ıu matıarmı ~kınele baılamıt. Saht km k k • Kamvon -e otomobiller tunu rSoa ••rts. · İktlaat Veklletl mOeueaelerine alt e e e amesı ı ... ..,.. ...... -..: Nenare Tarim. 

mezunlan fdW&t eaalarinm ~ekllme9bıe hız baMnlar için )istik BTl&tlan: Bment Tatlnı, Nermin 
verilmittlr. Sahte ekmek karn•i bMıp aa· K.amyoa n otomobiller için ,-eni Tarim. Neeat Tarh. 

B&MlJeden 318 JJ]mda t*lll llmf· tarken 989 Uzeriade yablanchkla- l&etiJı: ftl'ilmeel brarlaftırılmıfbr. 
latlar J'l)dlbıDmlertnl kutl~ " * Vatman. Huaniıı Jdarea.indeJd nnı Te tlzerlerinde 120 tane ekmek Vlllyet emrine Terilen 400. bm,yon Betlktq Halkevlnde tnıl"-'e 
::!t.le:d:m.:n ~ ~ ~ tramTay dfla Atik AJJpa,.dan Edfr- kamell hulunduiunu yazdıpuı Ali lWii remal c:lairelerbı ihtiyacmı kanlan 
--· -..tl aat _ _.. f:mbuı nebpıya slderken o ct.aJda tunın ve Fen:l dUn Sultanahmet ddnc:i ~!acak milı:dara da tıebbGl et- ı - Kuralar l/12/1M2 tarlb1ne ıu-
- .... on .....,.... 0 wlla cua mahkeme.tne wrilmltler- medilbıden ancak reemt mUeueael.. 1 Oıdu9'tncle b1r toplantı tertip •tmif· Şerif admda Wrl ub ı.;.,emaie a.. ..1!_ v _,__ d ILJ..! d __ 1 ___ ..1-ır..~1- --'-tır Ot bil ıa • ..:x..ı el l&Jan 1111 dntl •uüm· 1-DlrL 
ltftUr • uu. ı apuaa eorp a 1&m1 e ~ •• -.•maça& . omo ...,.. • ler alı ve peqembe at\D1lrl olmaJc 
~bulunan ve bulmmıa11p lamak btmDllt IDU1'U ..... nl ka71M- rmı Jtlnl •tmitleıdlr. Maznanlarm aelmittlr. Bunlar araaıncla tabilen lzere haftada m defadır. 1 - ~ 

ta pbntlerl mlmttln olan artadq. derek d0t8p 'batindan alır yaralan- me..kufın muhakemelerine karar de lı.tik verllmeai brarlqtınl:ım,. ıer ıe dmı.1'1 ,. bdılr • blltaler, 1'1 
lum o sin n aatte Orduntııe ı.,_ DUfbı. Şerif Guraha hutaaeelne kal- ..... ..- lkW ele teft1f edd,mitl-- tır. Otomobil la.dk e.wdw bir hal- den 18 • bdar SJ1 bUelı1er 18 den 19 a 
lltlerl rtca edllmlktedtr. dınlmqtır. dlr. ta, on süne kadar l>atl-acaktır. tadar J9D1 bqbyanlara. 

Amcabeye gCSre-

Gördüjü .Nvkal&de 

Taibetten dolayı 

arah Leande 
Bir hafta daha 

devam edecektir. 

..... 'l'IYATKOLA&I 

1 
Bu atfam Saat 20.30 da 

Xomedt bmunda 

Aarileten baba 
Yuuı: Splro Melas 
Tllrtgul: A. Bacopulol 

- Loadra Halkerinde Tlrk U- ... Va ıbel kona a.tilDde ne b- .... T&-k ~ 9ITk jgia. lcleta ••• Millt znkimia banun Uettinde ••• Milli eaaat 'bunuala pklere A. - Korkarım ki kübik balı 
~.dair bJr konUflD& ,apılımf du ,a. ~ ...... bence, ucbrl.. bir tibtrll Ubdarlo. JJibe}ip 8Wınüı... · ~... =.m lia taDlıla tepetakla .... ,, .. .., ... 



Sahife 4 AKŞAM 

HRİ ç 1\IERAKLII,ARINA: 

B R i C 
ROTD=D rESTIED iN 

tarafından dikilen ısmarlama kostümler gayet §tk ve endamlıdır. 

Kontrakt • Plalon" 
Deklarasyon ve Oyun 

V1Y ANA ZEVKi • POLONYA BiÇiMi • 1NG1LIZ KUMAŞLARI 
Beyo~lu istlklAl caddesi 292 No. (Karıman üsti.inde) Telefon: 4003'1 

1 Istanbul 4 üncü ~ 
1icra dairesinden 1 

Ticari ve Sinai Müesseselere 
942 takvim yılı sonu yatıaşnaktadır. Blllnço çıkartacak ticaret.ha.. 

nelerin bu vazifeyi mütehusıs muhasebe telcnl.syenlerine yaptırma.
lan menfaatleri lktıza~ındandır. Mizan çıkartılır. BUlnço yapılır. 

Gazetemiz Briç Köııesi mu
harriri Nazım Deuan'ın hazır
ladığı bu kitap bugün aah~a 
çıkmı§tır. Eser 230 aaliifeden 
ibarettir. Fiati 150 kunıthır. 
Her kitapçıda bulunur, 942/2548 I Her türlü ticari muhasebe deruhte ecımr. 

Bir borçtan dolayı satılmasına ka- Emniyet ve ltlmadla doQ'ru olarak hesabınızı bilmek istiyorsanız 

Satış yeri: 

Semih Lütfi Kitap Evi 
rar verilen bir adet s:ı.n renkli sekiz, ! TEKNİK MUUASEBE BtlROSUt na müracaat ediniz, İstanbul P. K. 
dokuz yaşlarında gebe inek 2,12.942 il'••••••• '108. Hesap mütehas,,ısı ERKAN. 
tarihine müsadlf çarşamba günü saat ı 

Hıılka l\lahsus Sıhhi Eseı 
KADINLARDA, ERKRKLEKDE 

12 den itibaren Şehremininde Bostan .1111•••••••- İ L A N 
sokağında 14 No. lu mandırada satı- 1 ıacaktır. 0 gün mulınmmen kıymetin Büyük tamirat atölyeleri olan Anadolu'da bir müessese 

Bel soğukluğu 
cııo 1s 1nı buımazsa ıklncı arttırması Atölye Ustabaşısı Aramaktadır 
4.12.942 tarihine müsndlf cumıı. günü 
aynı mahal ve saatte ıcra olunarak ' Aşağıdaki şartlan haiz olanların A. B. C. rumuzlyle tst. 176 
en çok arttırana ihale edılecektır. 1 posta kutusu adresine yazı ile müracaatları: hastalığı ve tutulmamak çareleri. 

Yazan: Dr. CAFER TAYYAR 
KANKAT. Tevzi yeri: iNKn.Aı> 

Taliplerin satış zamanlarında mnhaL 1 - Türk olmak, 
llnde bulunacak memuruna mürnca- 2 - Mühendis veya Sanat mektebi mezunu olmak: 

----KITAPEVI.-m! ... atlan HAn olunur. (1762) 3 - Büyük atölyelerde usbaşılık yapmış olmak, 
4 - Yaşı 40 dan fazla olmamak ve askerlikle al!kas1 bulun
mamak, Istanbul üçüncü icra memurluğun- D E R M Ü j E N ' 

dan: 942/901 1 1 
:Macar Ziraat makinalıırı şirketine YANIK, ÇATLAK EKZAMA ve 1 

borçlu Çarluda mukim lken halen fkıı- ı CİLD YARALARINA fcvkıılll.de 
metgll.hı tcsbtt edilemeyen Abdülka- Iyl gelir. Derinin taze1enmeslne 
dirin Çorluda bulunan traktörü nla-1 ve yenilenmesine hizmet erter. 1 
caklı şirket tarafından haciz ettiril- HER ECZANEDE BULUNUR. 
mlş ve haciz esnasında işbu traktöre 

1

• 
100 ura kıymet takdir edllmlştır. , Dr. İbrahim Denker 
Borçlu bulunamadığından icra ve ıt.

1 1 111.s kanunun 103 üncü madde.sine tev. Balıklı llııst. Dahiliye l\luteba'.'tSısı 
1 fikan haciz zabıt vnraknsı ve tr.kdlrl Beyo~lu ACacamll, Sakıznğacı, 

kıymet raporunun "merci hlk1mllğln- I Çöplükceşme sokak No. 13. 
ce bir ay müddet.iP. ilanen tebllğıne Tel: 42468. •••• 

' 1 

nur. J Dr. fnSAN SAl\11 

ZAYİ - 1941 - 94!? ders yılına nlt
1 Gonokok aşısı 

5 - Sıhht ve ahlaki vaziyetıertni vesikalarla tevsik edebilmek, 
6 - Bilhassa torna, freze işlerinde derin vukuf ve pratik tec
rübesi olmak, 
7 - Marangoz iŞleri, pik ve sarı döküm, teneke ve saç işlerlle 
kaynakçılıkta, işlerin umumt takip ve idaresini mümkün kı
lacak derecede umumt maltlm:ıtı olmak. 
Almanca veya İngilizce okuduğunu anlayacak derecede olan
Jar tercih edilir. 
Elverlşll olanlar kabiliyetine göre 250 liraya kadar aylık ücret 
alabilecek, hayat pahalılığı zammından istifade edecek ve iş 

kanununa göre yapacağı fazla mesaiden aynca ücret alabile
cek, 3659 sayılı kanuna ttlbl olmayacaktır. 
Ayrıca çalışma, liyakat ve gayretine göre takdir edilmek üze
re senede iki maaş nispetinde ikramiye de verilebilecektir. 
Mües~cse tarafından bilA.bedel konforlu mesken temin edil

mektedir. 

knrar verllmlş olduğUJldan ~bllğ mn· 1------------
kamına kaim olmak üzere nıı.n olu-~ 

Fen fakültesinden aldığım hüviyet.imi aelsoğukluğu ve 1ht1Hltlarına karşı Ev işlerine mahsus her cins kum"• için 
kaybettim. Yenisini alncağıınd:ın es- 1 ıpek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu -Y 

kisinin h\lkmü yoktur. 1 suıtanmahmud türbesi No. 113 ' HOROZ Marka 
1689 numaralı Fazıl Kutaydım 1 

Beyotlu üçüncü hukuk baı.lmUğln.

1 k d 1 b , den: 942/13H ,. A •ı• k b } Galatada: i i o a ı ir 1 Yusuf tarafından Haydar Ah::net ve nı ın pa et oya an 
yazıhane Kiralık 1 İsmail aleyhlerine açılan alacak da- Umuml Satı : İstanbul. Çiçek Pazan, 

vasmın muhakemesinde: Dava edl- ALTIPARMAK HAN a. 4. 
ve mobilyası da satılıktır. Ta- ı \enlerden İsmallln halen 1kametgAhı DİKKAT: Sayın m~terilerlmls piyasadan 
~iplerin (Yazıhane) rumuzu ile meçhul olduğundan talep veçhlle llL miıta.rrı '" ettikleri paket boyalardan rütubet gönnlif olana tesadüf ı 
Istanbul 1'16 No. Posta Kutusu , nen tebU_gnt ifasına mahkemece ka-
adrestne yazı llp müracaatları. ı rar verlldlğlnden mahkeme giln!1 olaıı iil•cd•e•rl•e•r•ls•e.•he•r•a•n•yu•k&•rı•k•l •a•dr•e•se•m•ll•ra•c•a•at•ed•e•re•k•d•emıtıilşt•l•re•b•U•lr•le•r•. •ııi 

17/12/ 942 tarihinde mahkem~ blz-
ZAYİ - 934 senesinde Ge!enbevl zat hazır bulunması veya bir vekil SACINJZ T>ÖKOLOYORSA, BAS1NIZDA KEPEK VARSA 

orta okulundan aldığım tt\!lUkhameyt göndermesi, aksı halde mahkemenin 1 M A J 
1
• K s A ç E K s .

1 
R •

1 kaybettim. Yenisini alaca~dan es- gıyabınızda görfileceıtı davettye m:ı.-
klslnln hükmü yoktur. kamına kalın olmak üzere 15 gün 

~7 numarada Hikmet Fenerci müddetle 1111.n olunur, 

v~ ·ş 
67 nci sayısı 

BC:GtJN.ÇIK'l'I 

Aylık ev, ellşlerı ve kadın gazete
sinin bu sayısındaki işler: 
Kadınlar içln bir lizöz. Genç kızlar 

ve erkekler lçln birer kazak. Yeni 
roplnr, çay ve masa örtüleri, aba
jur. bluzlar, Jöte dö tabi. Bohem tşl 
yastık, Rlşelyö işi raf örtüleri, Ma
sa örtilsü ve yastık, Bavul ve çanta 
kılıfı, IJüllil örtü, Türl örtiller. 

BU SAYIDAKİ YAZILAR: 
Çocukta yemek huysuzlulnt ve se-

bepleri, Ellerin jimnastiği, Gıdalann L~~~lll 
güzellikte alı'ikası, Kocanıza. karşı 
bunlnrı yapıyor musunuz? Adabı a&iRiiiiiıiıiı:iiiıfım 
Muaşeret 11Slgara» söz aramızda. Rom an. o.Uçurum•. Okurlara cevap, 

Renkli sahlfalar, güzel bir kapak, bir örnek paftası, 20 kuruş, 
Tiirklye Yayıncvi. Ankara Cad. 36 İ tanbul 

ER ŞEVKET 

KULLANINJZ. TESiRiNi DERHAL GÖROPSONOZ. --

BEYOGLU KLÜBÜNDENı 
Kulübümüzün umumi heyet içtimaı 26/11 /942 cwnarteal ııünü 

saat 14 de Kulüp salonunda yapılacaktır. S1cy1n azalann teıriflerl rica 
olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - İdaremiz kamyonl&n için 8 volt, 120 amperllk 20 adet aküm1llAtör 
müteahhit nanı ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 11/12/942 tarihine raslayan cuma günü saat 9.30 da K~ 
taşta Levazım Şubesindeki Alım konıisYonunda yapılacaktır. 

3 - Şartlar her gün 8Ö'l.U geçen Şubeden öğrenUeblllr. 
4 - isteklilerin pazarlık Jçln tlyin edilen gün ve saatte " 15 güvenme 

paralarlle 'birlikte adı geçen komisyona gelmeleri uıı.n olunur. (1772) 

27 Teşrinisani 1942 

Denizcilere ilin 
Devlet limanlari iıletme umum müdürlüğündenı 

Karadeniz boğazı haricindeki 
ziyalı şamandra 

Rum.ell fenerinin 13" haklkl cihetinde v. 11 mll mewedt " 
A. 41 •• 2•· 35." ş 

T. 29." 00.' 30." Ş. O. 
Colra!l mevkllnde bulunan ve asetilen gazı Ut yanıp her 10 sanı1141 

tek beyaz ı1mfek gösteren Karadents botaz;ı hariclndotl z17lh fllJWld.ıra 
21/11/942 tarlhinde esen §lddetıı fırtına tealr1 Ue · yerinden kopm\lftur. B&. 
delmuayene tekrar aynı mevkle konulacak olan mezkQ.r tamandıranm. ,._ 
rlne konulduğu ve yakıldıtı aynca 1lAn edllme;recelttlr. (1750) 

Devlet Deniz Yolları lıletme Umum 
MüdürlüR-ü llanlari 

1ZM1R POSTALARI 
22/11/942 tarihinden itibaren İzmir postalan İstanbuldan Pa~ Ti 

Per§'Cmbe günleri saat 10 da kalkacaklardır. 
Pazar postası İzınlrden bir gün evvel kalkacak İstanbula Perşembe iilntl 

saat 11 de dönec&ktlr. (1488) 

* Denlzyollan umumi yült navul tarifesi, yapılan zamlar dolayıslle tldll 
edllmJştlr, 

1 ilkkAnun 942 tarlhlnden ıtlbaren İstanbuldan hareket edecek olan va.
purlarla yapılacak nakliyatta yenı zamlı tarife tatbik olunacaktır, 

Acentalardan izahat alına.bilir. (1708) 

Konşumento ş:ırtlanmızın 15 inci maddesi (Yükleme, boşalma, vapura. 
na.k:U, 1stlf ve ıstıtten ayırma ltlmln tarafından yapılırs& yapılsın masrafı 

ve tehlikesi yülte aittir.) oeklin~ de~tırllmlştlr, 1. İlk:kA.nun. 942 tarllıJn. 
den itibaren İstanbuldan hareket edecek olan vapurlara ve bu vapurlardan 
bo~ltılacak olan eşya halttında bu hüküm tatbllc edilecektir. Fıızla izahat 
acentalanmtroan alınablllr. ,(17'15) 

latanbul Memurları istihlak Kooperatifi 
Şirke tinden: 

Yirmi bine yaklaşan ortak adedi karşısında Kooperatifle daire ve mtl... 
essesclerde ça.lı§an ortaklar arasında temas ve münasebeti kolaylaştıımak 
ma.ksadlle mutemet usulünün lhduın a zaruret duyulmuştur. Bundan böylt 
her ttlr1!1 muamelelere bunlar tavassut edeceklerdir. Bu hususa dair talimat
name Uglll daire ve mü~lere gönderllm.1ştl.r. 

Münferit tevziat usulü kaldırıldıQ'ından ortaltlanmızın fuzuli mllracaat 
etmemeleri seçilerek mutemetlerin gereken talimat ve matbualnn almak 
üzere flrketl.mWe derhal müracaat et melerlnl dileriz. 

Bir daire veya müessesede çalışmıynnlar bu kayıttan müstesnadır. (1766) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesinde: Hayatı ve Tıbbl kimya, HlJlyeıı Patolojik Ana.tomı, 

Uçürcü iç hasta.lıldan, Fen fakültesinde: Umumt Botanllc, Galenlk, sınai 
kimya. Hukuk fakültesinde: Devletler hukuku, ve İlttl.sat fakültesinde: İlctJ,. 
sat. ioletme doçentllklerı açıktır. İsteklllerln yabancı dil ımtlhanlan 28/1/HS 
per§fmbe günü saat 9 da yapılacaktır. Namzetliit Vek1lllkçe kabul edilenler 
tezlerlnl derhal Jüri heyetine vermeQ'e mecburdurlar. 

İsteltlllerln sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfua tezkereal. örneği ve 1lm.l 
hllvlyetlnı gösteren flşlerile (fişler tedrla t.oıert kalem.inden ıstenece1ttır.) 
21.1,943 tarlhlne kadar Rektörlüğe b&f vurmalan, (1789) 

lzmir Defterdarhğından: 
Qertt znde Mıılımudun yenı şubeye Mllll EmlAk aatıo'bedellnden mevcut 

18250 Ura 9 kul"Uf umu.m borcunun temini tahsili 1çln hazineye birinci dere
cede ipotekli bulunan Izmlrde Kasap Hızır mahallesinin Allpaşa ve thtı.clller 
sokağında kAln 248 kütük, 310 ada, 28 parsel sayıda mukayyet ('17,70,81,83, 
24, 2i/1-2. 67, 69, 71, 18, 20.kapı numaralan ve 24000 lira kaymetl rnuk.ayye
dell avlu ve dükk.Anlııra müstenit büyük Leblebici oğlu Hşnı tahsili emval 
ka.nunu hWtümlerlne tevfikan 21 gUn müddetle müzayedeye çıkanlmşıtır, 

Taliplerin 7/121942 tarihinde saat 14 de İzmir vllflyet idare heyetine mt1-
racaatlan llft.n olunur. (1488) 

Devlei: Deiniryolları ve Limanları !ıletme 
Umum idaresi ilanları 1 

Muhammen bedeli (535) beı yüz otuz beş Ura (10) on kurııo olan muh
tel1f şekil ve eb'atta (841) sekiz yüz kırk bir adet kuru pll teahhüdünü ifa 
edemlyen müteahh1d1 nam ve hesabına (4 blrlnclkAnun 1942) cuma günll 
saat (14) on dörtte Haydarp:ışada Gar binası dahilindeki komisyon tarafın-
dan nçık eksiltme usullle satın alınacaktır. • 

Bu işe girmek 1stlyenlerln (40) kırk lira (14) on dört kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tAyin ettiği vesailtle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar komisyona müracaatlan lbımdır. Bu işe ait ıartnameıer komis-
yondan para&Z olarak dağıtılmaktadır. (1508) 

Müvezzi alınacak HEUS 

Türkçe Almanca Lugat 
Tıp Fakültesi Dekan lığındanı 

Fakültemiz Kllnlltlerinde açık bulunan 50 lira ücretli bir laboranlık ne İstanbul P. T. T. Miiıtürlütündcn 
Yine 50 lira {lcretll bir hem§lrellk münhaldlr. Arru edenlerin taylnlert yapıl.. Müdürlüğün\ü.z münhallerı için Uk mektep mezunu olmak §art!le 840 

Büyütülmüş ve düzeltilmiş ikinci tab'ı 
Yazan ve çıkaran: F r i t z h e u a e r 

Fiati: 10 - T. L. 
cTürkisc.he Post> M tbaasında ve bütün kitapçılarda bulunur. 

Ergani Bakır1 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fevkalade toplanhya davet 
Erganı Bakın TUrk Anonim Ş1rtet1 esas mukaveıenamesı~ bazı 

değlşlkllklelı yapılmasına !Uzum görO.ldütunden, lcraaı de.rplf edilen 
tadlla.tı müzakere etme"lt va bu hususta karar vermek üzere Şirket b1s 
sedarları 1942 senesi. Uktlınun ayının on beşinci Salı gllntl saat 11 d• 
Şirketin Ankara'da Etl Bank binasındaki Merkezi İdaresinde fevk&llde 
olarak lçtlmaa d:ıvet olunur. 

Bu hey'etl umumlyede hazır bulunacak hissedarların hls3t ~ 
rint içtimadan bir hafta evveline kadar Etl Bank'a )"Bhut Yüıtd1e it 
Bankasına tevdi etmeleri muktaz!dlr. İdar& Meellal 

POZiSYON 
Neslbe - Vog Moda evi Ankara - lle birlikte hazırla.d$.nı huaual _ 

Kürk, Çay Elbisesi, Manto, Şapka ve orijinal Aya.klaWı Ek:ıfpozLsyonu 
2 nclt~rl.n 21 Cuma gününden ltlbaren saat 15,30 da teşhlro ~ 
sayın mUşterilertmtzıe diğer görmek 1stlyenlertn davetli olduklnnnı am 
ederinı. 

TERZİ ve KÜRKÇÜ SAADET, 
İstlklii.l Caddesi 202 Karıman maıtazası. yanında. '.relOfoıat tı@ı 

.. 

m.a.k üzere mllsbit vesl.kalarile İkincltqrtnln otuzuncu gün(l akşamuuı. kadar doR'umlu veya askerllğinl yapmış olanlardan müvezzi alınacaktır. Tallplerın 
Dekanlık kalemine mllra.caat etmeleri. (1763) mllc1ürll\k muameıft.t kısmına mümcaatlan llft.n olunur. c1522• 

TOPOGRAF ALINACAK 
Garp Linyitleri lıletmesi Müdürlüğündenı 

Tav§lllllı ~etmemiz için bir Topograt alınacaktır. Maden ocaklan 
haritasını. DV'-S3ha ve teralm1nd.e bl111U çalıfmlf olanlar tercih tdllecek
tlr, Tallı> olanların b~ tadar çalıftJiı yerlerden aldlkları Bonser
visleri bir 1st1d& lle birlikte Tavpnlı'daki M~ SOndennelerl Uln 
olunur. 

işçi alınacaktır 
ne"vıet ı.ımanıan toıetme umvm mQdOrlQltndtnı 
Atol1emil lıtiJ&Cı ıotn totnacı. teniJtCl, mo~rc11, demlrcl. b.b& maran

goz, blaf&t91 T• burcuou alınacaktır. 
1steklll•rln ınll.tbi' mü1&r11e Ha ııoı. oamıaıtı ınevtUndetı 1daıem2I 

Yeni At&,t Şeflll1n• mtıraoaat etıneı.ıt. C177S) 

Ankara Anonim 
Türk Sigorta Şlrketlndenı· 
1~7 ~ beri Şlrketlml&ln Ankara Tt ti&vall41 aoentellltnl 

yapılm&kta olan Ank:ar&'da, Baııbl ar oacldeslnde 38/H numa.radUi ~ 
llhane.s!nde mukim, «811YJ'ULLAH KARDAŞ VB NF.OİP KARDAŞ KOL-

LEKTİI' ŞİRKE'l1•4 Şlmtımb:tn mım.fantını ı.t1hAl •tmek.stz1ıı blr 

ec.nebl B.li'Ort& eltkeUnlıı aoenteııtbıı dt taba! •tmif old~aımdan ara.. 
mızd& manatıt IC9nte1Dt mut.a.Telenamteı htık1lmlerm. tevıttaıı mmld\r 
l1rmadan acentelllfJD1lln rtf'tdllc1111 T• bu flrmamıı OlrttUmlll t.eaıJtı. 
hJt b1ı ~ blm"'ıll allbdu!anzı ~ tdtmntiftt tvtıı· Uln 
olunur. · • · 

Moto risteniyor 
İzmir incir ve Ozüm Tarun Sab, Kooperatifleri Birliğinden: 
Elli suaum tonilatosundan aşağı olmamak üzere Karadeniz, Mar

mara, Ege ve Akdeniz Ümanlarımızarasında iılemeğe elveriıli ve halen 
itler vaziyette bulunan iki motör pazarlıkla acele satın alınacaktır. 
Satmağa latdcli olanlann satılacak motörlerin adını, kayıtlı bulı.ınduğu 
limanı, nerede ve ne zaman ziyaret ve muayene edilebileceğini, rusum 
v• hamule tonilato miktarlarını ve diğer ev1afını eatıı fiatile birlikte lz
mlrd• Birliiimiz merkezine yazı ile bildirmeleri veya pazarlık için 
kendilerinin ıelmeleri lüzumu ilan olunur. Telgraf adresi (Tarım - lz
mlr), telefon numaraaı lzmir 3635 veya 2863. 

TUtk Maden Mühendisleri Cemiyetinden: 
Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti esas nizamnamesinin 1 O uncu 

maC1dealne tevfikan senelik kongramız 4/12/942 cuma günü saat 15 to 
Zonguldakta Türk Maden Mühendi.leri Cemiyeti salonunda akdedilcce
iinden sayın cemiyet lzalarıııın sözügeçen gün ve saatte kongrada ha• 
zır bulunmaları ve imkan olmadığı takdirde Zoaguldakta bulunan nrka
daılardan birisine vekAlet verdiğine dair Cemiyet riyasetine bir mektup 
T~ telgraf göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti 

RUZNAME: 
l - Açılıı. 
! - Kongra riyaset divaıu seçimi. 
J - G~en devreye ait muamelatın kongraya arzı, yıllık raporun 

oliunmaaı ve idare heyetinin ibrası. 
:i - Ye · İdare heyeti seçimi. 
J - Yeni devreye alt bütçenin tanzimi. 

l -:- Arzu ;r• dlleklerln tetkikL 
• - Kapasııe. 


