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c~;}~ rt~!~/. j ' Aııkara, 26 (A.A.) - BugUn 26.12. :M'Jddelumumtllkçe de aynca tnhk! 
111&2 tarihinde gece yarısından biraz kata 'ba§lanmıglır. 
sonra EUmesu: lsta .. ıyonu yakınında ~ * ~ 

l 
lkt ~arş:ı.ndiz katarının çarpışması Bugün .saat 1,30 da Sirkeciden 

1 
sun:t.le btr kaza. olmU§tur. 1 harket eden banliyö 2,2 ! te Zeytin. 

_ .s.ncank!ly istasyon memuru sıncan burnunageldiği vakit burada dur.ıu 
-·----.. köyde bulunan bir marşandiz kata_ vagonlara çarp~ banliyönün altı 

~EBELOTT ARIK 
MESELESi 

Yazan: SADRİ EI:Tfill 

M ADıu:rı~ geleD bir llabcrc 
göre ünlvenııtelllor "Oebclüt. 

tar.ık,,ın bpanyaya iade.ı;lnJ istJyeıı 

bJr nUma)'il yap~la.rdır. Cebelütta 
rıA bpanyol ıa12lz.mlııi tahrik edetı 

kovvew tunlllerdcıı blrld.lr. 

Oebelüttıı.nk, İperlk yanmadasmda 
"3ki bpıuıyol lmparat;orJuğunun bi. 
rJacJ smıf devlet halinden i;ıkı~ını her 
gün, ber saniye ihtar eden bir aem. 
bt>ldtiz. 

Faelat ispanyanın romantik poIIU. 
u daralarından biri de 1.spanyıuun 
bu tarihi mağlQblyctinl bJr galebe ha 

ltııP. koymak. tarUılD hakınzlığım telA 
f1 emeklr. 

Son senelerde devlet polltlkalan De 
kUUelerı aü.rükleyen ldeolojjk nazari, 
poUt!ka :felsefeleri arasında bir nevi 
&)rılma, bir nevi uzaltlaflm3 g6w 
~rpnınL."tadır. ÇtlnkU hwp aonraı;ı.. 

ruıı ortaya attığı bu hab-u&l)"et kUtle. 
ye malcdlle.n siyasetin hlssl, roman. 
tık bJr knrakf;ere sahip olmasına mu 
kı:.bll rool polltflmnın hakiki :mcllfıı.:ı.t 
bf'.ıımpJanna istiııat ctmol't~ dlr .Kütleye 
pvlitlka bamlesı llflılamılk tstiycnler 
~de.fa ı:ıal.rane t;nsaV\'Urlarlıı. millet. 
~ ayaklandırmak yolunu tutmakta... 
ctrlıı.r. Fııkat bn 8llirane tasavvurlar 
!)ok ciefa lıa.ldkt politikadan ayrı bir 
fı1t,lkamet takip edC<'.ek katlar hissi. 
~ektedir. 

bpanyada bu hls ve roımı.ntih poll. 
t!ks taaııvvurlarlle haldld devlet po 
li1Jknmm yaııyu.na l~ığı bir nıom 
lekı:rtt;lr. lspaoyol faşistleri tı:ln yal. 
mz OebelUtt.anla almak dej;rfl, o.ynt 
zamanda bllytlk lspanyol imparator. 
Ju~u da. yeniden knrınnk ll'&zundır. 

r.nı Etlmesuttan ~iecek olan d ğo• I vagonu üstüste binerek parçal.tı.n. 
bir marşandiz katarmın vüruduna mrş, lokomotifin çarptlt;'I vagon da 
kaaar beklemesi llzımgell.rken yolda paramparça olmuştur • 
tren olduğunu unutarak bunun hare • Vaka mat.nllinde tahkikat ya. 
ketlne müsaade etmtfJ ve Ettmesut pan m:ıharnrimizin öğrendiğine 
yakınında ikl tren çarpışmı§~rr. gcire hadis! ~öyle cereyan etmi..~ 

tJç yük vagonu devrtlml,, dok112 tir· 
vı>.gon yoldan çıkmı&ıtır. Çarpışan Makasçt Yusuf oğlu Cavit Can 
verılerln mUatahdem.erlnden 7 kl,t Sirk~iye giden trene yol verdı"kten 
yaratan~ ve bunlardan il<:ü numune sonra makn.sı açık brrakmış ve Sir 
hastanesine göndertlm1gtır. Yaralan kccidcn gelen tren sağa gidecek i. 
b&flft.tr • ken açrk bulunan ool rnylnra. geç. 

Yelda bir miktar hasar o!duı'fu için miş ve burada durm2.kta olan ylik 
trenle-~ aktarma yaptırılmıştır, Yo • 1il vagonlara çarpmışur. Buradaki 
hın akşama kadar &.çıl.rnaeına çıılışt1. \'agonda yük boşaltm:ı.kta olan 
ıraktadır. Hasan oğlu İbrahim belinden iltive 
Kazanın haklkt aebebler! Uzerlnde ayrılarak pnrçc>!anmTş dt>rhal öl • 

dem1ryolu mütehll83I&larmca yerinde mfü;ür. Nuri oğlu 0'ml3n ve banli. 
tetkikat yapılmaktadır. yöde bu'unan Mustafa. oğlu lbra 

VARLIK MüKELLEFLERi 
1 UG". 2.770.241 URA ö EDi 

Ticaret ve Hal < bankala ı da 
mükelleflere kredi açıyor 

Varlık vergisi mUkelte.fleri verg!le 1 Bugün bUtUn mı:illye §Ullclerlne ya. 
rm. ödemeğe devam etmektedirler. ~ırılan para mıktan :ııı,770.241 llradrr. 
Bıı.nkalann mükelleflere aı:mı§ o~duğu Sümerbank gubelert kendlsjne ya _ 
kredilerden lstifade e?nek Uzere birçolc rı:yan malları varlık vorgiai mllkel • 
l:ımscler bruıkalarıı. müracaat etm4' • letıer.nden piyasa tlyatma satın aı . 
leıdlr. Bankalar, mükelle!lcre çok ve:- maktadır. 

ınektedirler. Bu çekler maliye oubelerı .Ankara, 26 (A.A.) - .Maliye ve 
tarafından kabul edilmektedir. Diğer kA~:lııden öğrendlği'.nize göre, varlık 
taraftan birçok kimseler de mıı.!larmı vorglS1 mUkelle!Jerlne mutad usuller 
ipotek ettirmek üzere Eytam banka. le kredi açacak bankalar meyanmn 
eına, F.lmn"yet sandığma. müracaat 'Ifl.rk Ticaret bankası §Ubelerj ne hıı.lk 
etmektedirler. s:ındtkları ve ajanslan da iltlhak eL 

Nlksardakl yer 
arzın ısı ın 

zararları haa kın
da Sı ba Vekl ı in 

bey naiı 

;ııı!§lerdlr. Bundan Dl3.&da EmlAk ve 
.i!JYtam banknaı §Ubelerl gayrtmenku! 
roukabillnde açacaktan kredllere UA • 
veten emtla vesatrc mukablllnde de 
kredi açmak hususunda tertibat al • 
nuş!ardır. 

azası 
D a 

a 
a o da 

him, Samatyada Sancaktar Hay • 
darpa.şa mahallesinde Araplar .so. 
kağnıda oturan Arif Uzunkal, E. 
yUpte otura.n &baeskili Mustafa 
Güllerden ağrr SUTette yaralanmış 
tır. 

Hat bekçi.si Şerif Katar, maki • 
nfst R2..l!im. m~çı Yusufun ifa. 
feleri atınnuştrr. Müddeiumunıt 
muavınlerinden Kemal Ô.zc:?.n ve 
tabibiadll Knmil, dokuzuncu işlet. 
me müdüriı vaka y~rine g-~lmiııte'r. 
dir. Yanılt adedi on kişldir. Tah. 
kikat devam etmektedir. 

Yeni ekme 
ile ne er a ı 

Vılayetten tebliğ 
edilen talimatname 

1ııtanbul vllAyetlnden tebliğ edil 
;nliştJr: 

ııııs t!"Şktl edecektir. Tenlnt 
d.ı karnedon maada ba§kaca 

Memur ve mllstabdemlerle dol, ye. a~:ınnııyncaktır. 

11ırasııı 

vcıılk:ı 

ttırı ve mütekaitlere iklncikAnln ıu•s 2 - Iiarnenin iç saytasınd.-ıkl (2S) 
d'!lı itibaren (Ana brnelor) kulbnıl. böll'den, (l), (%), (8)ı (4), (6), (6). 
ınak ımretlle d:ığıtmalarn bnıılnnacalı: r.umı:ı.ralnrı t~şıyanlard:ın her biri, 
tu. t•kmek kartı tatbik f'Qjlen ~erlerde sı. 

1 

B~ kartların lrullarulm.o..!lında n~ğt rıısl1e r.c·nclk!inun 19ı8 ten ltfbaren 
daki noktnlnrm dlklmte alınması teb. oylrk ekmek lcnrtı d:ığıtımınn, kart. 

1 ııı; olunur. l tntlılk ulunmıynn mahallerde f!J(' , ge. 
1 - llUktunet~ eJnnek ve ekmek. re ayni memurlar, tevzi \:ldlleccl, fkl 

ı:tı: hububat \'6 sair e ya ve maddele ~C'r n3hk un "'~n ekm~ltllk hut ubnt 
nn dnğrtılmasma dair tailmntnam~ ı l"ıtlyaı:Ianntı t:ıhsJs edilıt'i tir. 
uf11 6 fftcl maddesine güre bnzırl3nan 1 S - (1) numnrnh bölnıc, Udnclkt\. 
"arn kame,,lcr, değiı:meı; gelirlilere 1 ntın. §Ubnt 19-18, (2) l"o. lı Nilmr m:ı.rt 
)3pılncak hrr ttirlli rnalt ve eşya ı u •Bn 1913 ll'ıh . • ikişer ayldc c-1.-ınek 
dağıt,rnalarında lstlhlmkm tesbıtınc e. (Arkası Sınfa 2, lltun IS to) 

Sovget baskıst deva.n edigor 

.Moııkova, 26(A.A)-Humm tebllğl: 
llerlemekte olan Ru. kuvvetler! 

VoroneJ _ Rostof demiryo1u tızerm. 

cio mühim bir noktayı daha l,gal et • 
c:i§lerc:Ur. 

DU::ı yenlden 7500 emr almmıg ve 
7000 Alman ô1dürU!mUotllr. Böylellk 
.o 10 gUndenbert ölü ve yaralı olarak 
Almanlar bu kesimde 100.CıOO kloi kay 
betmJşlerdir. 

A)·nt müddet lçlnde 800 den fazla 
tank ve 2000 top tahrip eclllmi§ veyt\ 
h3sart u~ratılm.~ur. ıoo ucak ele ge. 
c;lrl:nı.lıtır. 

S'8.Ungrad önlerinde ku§atılmlf bu. 
n:rım 22 tllmenl kurtarmak 1Çin AL 
rnnn.ur büyük gayret aartetmekte • 
dlrJer. Yalnız blr kesimde tvııa Alman 
Ub1,11n kuvvetler ka!şwnda. hemu:ı 1 
teııl1m olmugtur . 

Moskovıı, 26 (A.A..) - Sovyet gece 
)trISI tebliği: 

25 ilkklı.nunda, kuvveUerlmlz evvel. 
kl latikametıerde dUgman kuvvetleri. 
r çarpl§malara devam etml§lerdlr. 
Alınnnlar kotclnlkovo keslmlnde 28 

ıla. 8Ci kilometre geri atılmışlardır 

rıcoo Alman öldUrülmü§, 270 uçak, 
160 tanlt ele geçlrilmlgtlr. 

Kafkaslarda, Nalçık keııimlnde Rus 
~Larruzu devam etmektedir. Ruıı kuv 

1 
ttll 

veUerl burada 2:S DA. SO kllomere Uer. • lruvveUerlmlz kugattıklan mevzi!er • 
lemege muvaffak olmuşlardır. 3 bü. I ~ ç:.rpıgmıı.lar yapm~lar ve 19 dU§ • 
yUK meıkQn maha! ı,,gal edllmiş ve man blokhavzmı tahrip ettikten ııon, 
'1() den :fazla. tank Rua kuvvetıerlnln ra gıuılmeUer almışlardır. KUV\etJe . 
tol~ne geçml§Ur. t•miz düşman tarafından tutulan bir 

M<'skova, 26 (A.A.} - Savy•t öğle 

1 

fabrikaya taarruz ederek burasını 

tebllğl eki: :i!Snl etmi§ler ve takrlben ~ dU.§ 
Stnllngrıı.d :fabrikalar çevresinde mıuı askeri bldUrmü~ıcrd•r. 

Sekizinci ordu 
Sirte'yi işgal etti 

--~~---o--~~~-

R O ı MEL KUVVETLERi 
CEKilMEKTE DEVAM EDiYOR 

Kahire, 26 (A.A.) - Remli: 
MUttctik kuvvetler dünkU cumn 

gCJıU öğle vakti Slrteyt tggal etm~ • 
ler Te batı lstlkametlnde çeklJmeğe 

devam eden dUgmanıa temasa glrml' 
lerdlr • 

Nevyo.rk, 26 (A.A.) - Fas radyo. 
au, çekilmekte olan Romeı ordusunu 
takip eden 8 lncl ln6 .Iiz ordusunun 

Darla .. 

Sirte körfezlnln '50 mil batısında 

noueraı el Hsoune vardığını bildir • 
mektcdir. Tunusta havaların fena git. 
tı.ti ve mUttefiklerln taarruza geç • 
mcıt üzere bulundukları aa.nılıyor. Bıı 
Lilnlt' beraber, generaı Nehrlng kuv. 
\ 'ttlerl, taarruz hnzırlıklarmı bozmak 
iC: n, yaptıkları akınlıı.rl& müttefik • 
lerl 1z'aça devam etmektedirler. 

l6panyads tıntvenıtte gen~lerl Ce. 
hell1ttarık tç!n ntım:ıyiolcr tertip eder, 
"Oebellltt,nnkı ı teriz,, dl.ye feryat 
ederken beri taraftan ııJ.ıııaU Afrika.. 
f'.akl mnttenk ordıılarJ ba~lmmutnnı 

ıAmerlkan geıforaU Ayzcnhover Oebe 
lllttnnk ımmandanlığmı emrine almıt 
buloıım:l3rt:ıdır. Bu mütteflkler itin "ı 
mııll A:frfka ve Cebcltltt,Bı"lk tıarelmtl 
IUI.: hlr kU1 htıllnde mtıtnlea edilmekte 
olc!uğnnn gösterir. Filhakika Oebe. 
li1ttarık b3kkmda tarih tıaknnmdan 

bir sahip aramak mllmldlndUr. 
Jik bıı.kı:;ta pek kestirme bir metod 

•rnılan bu t,ıırihl sahiplik meseleııı tc" 
zJ balJetmez, bU~kiıı Imrmalmrı,ık e 
der. ÇUnldl Ocbellltt,arık mmtaka ı 

Ankara, 26 (Hususı muhllblrımiz. 

dt..n teletonlıı.) - ŞehrJmlze gelen ha. 
~!ere göre Nlka:ır yakınında Evte. 
dt köyü yıkılmqı, toprak yanlmr~. 

ıı.-sede tümsekler vücude gelmjg ve 
b1r kayoak çıkmı§tır. Nlksarda za • 
yiat Erbaaya nlsbetle hafiftir. ııo ev 
yıkılmıştır. Yalnız geri kn!a.nlarm 
yüzde y1rm1sl oturuJıı.mıyacak halde 
dır. l:lnlk çadırlarda. yatmaktadır. Bü 
tün yaralılar tedavı altına lınmıgtır. 
doıttor ve UAçlar va!AyoUn ve kızılaym 
yardım!an vaktinde gelmiştir. 

Varlık vergisi ve fiyatlar 1 am e 
Londra, 2 (A.A.) - Bu s::ı.· 

c 
lan başka türlü dU~Uncbilirler. 
Adaletin derhal yerine getiri1 :ce· 
ğini, Amiralin katil veye katille • 
riı:in tem ve haklı bir cezay:ı çarp 
ımlacnklannı ümit ederim." 

ırnıille Fenlkell1erln, roırtacalılann, 
Ucnıalıl:ırın, Vh1got;lann eline geç • 
nı!DtJr. Fakat Oebclüttıml< nno:ık 711 
V>'•mda tslAm fatlhlert tarafından 

İwffi" cdUmlı,; ve §elılr tesl3 ed(lmt,. 

tfr. 
1809 ~lma kadar OebelUttank lıı. 

IAmlarm elinde kalmıştır. 1809 da ls 
p:ın~ollar QebelUtt;anğt aptetmlşler. 
1e de 1839 da gene ellerinden çdmr • 
m1şlnr ancalı: 16!2 de Oebelilttnnlc h·I• 
rnr fip:ınyollarm ellne geçmlştir. Oe. 
Jıtolüttank 1704 de tsy:ınya vernset 
br.rplnt dolnyuılle hsrbc giren tnı;ll 
terenin emrine girmiştir • 

Utrebt muahedesi OebclUttnnkm 
ııyJJtereye ktml:lnması esaıımı ka • 

•::ı1 etmiştir. 
Oebelilttıırılrın lngl!tcredrn geri a.. 

hr:ma8J fÇln İspanyollar t.nrnrmdı.ln 
b:ın ~bbllsler yn.ınlnmıtrr. Fakat 
ıtı'ıvaffnldyet clde edJlem(•mj5flr. Ta 
rthi hesnplam grro CPb<'lllttnrıl<. 5lm 
<') "" kadar elden ele g~mlş !:ılr top. 
ruk pnrçruıtc'hr. Un şel'lr hpanyollarm 
e)lnd" topn topu 266 ene knlını,, bıı. 
ın mulmbll 287 yıldır Jn;,rflterenln 
~rninde bulunmııkbdır. 

Tlf'.ınrlc kt tnrlhı kadim bu mıntn. 
k"nm klme alt olda~ınll 10. "in edl' 
rr" bir mfüyns \"Uzlfcstnl ~arı-nıc 

Dı• ktedlr. ('ehelUttnrrk, 17q3 df'n son 
ra bil~ fil< lnld,.-..!f güstereu lmpara • 

BugUn Erbaa, Uç yıl evvelki Erzjn. 
canuı kUçUk ve haz!n b1r nUmunesı 

(Arkası Sayfa 2, Sütun s de) 

torluk camiası tç!n ook ehemmlyot,ll 
bfr mevkt almıst,ır. 

İIJG1lfz lmpamtorluğu lı:endlslol bir 
knı halinde tasavvur ettiği \'C müda. 
f.nr.smı bana göre tasarladığı için ee. 
wlüttnrılt, nOtue, ham mıı.dde, zlroi 
malı,.uUer ve ticaret lı:olonllerl ve do 
mlnyonlardan mürekkep o'bn 1mp:trn. 
t<ırluğun bava, deniz, kam b:ılmnıo • 
ıtwı muhafaza hb:metlnl gören nske. 
rl üslerden blrJdlr. Alcden~ aaps bir 
19 deniz halinde çıluyor. 

DUnyn tlcaretfnde 'e p('lltJkasınd:.l 
b•rıne1 pil&nı aldığı gllndenberi Cebe. 
Jılttarrlı: SüVC\YDle beraber l.B51 Brltnn 
ya .. gövdesı IDndistnıı, A\ustralyn o. 
hn lmp:ırntorluğun belltemlğl '-:ızlfe. 
r.:nı ı;l.irmclrtedir. Bu sebcbten Cebe. 
llı'tterılı:, lmparatorla~n mllıfafna • 
mdıı. blrlncı p!U\ndn gcl"'n ıs.'\halıır 

uın tılrldlr. 

Bunun lc:ln müdafaa ının çetin ol _ 
ıııası tabliıllr. 

Yazan: BiR MUHARRiR 

LİSTELER asıhlıktan sonra fi 
yatlarda umumi v11 teclrlcı bir 

diı:iü" başladı: Plrinp, zc~ynğı ve 
kuru sebze fiyatlarILda ynva, yavnı,ı 
h""8Sedllen farklar gi>rülüyor Et n. 
~ııtınn da toptan on kurne kadar 
d~tb. Kurban bayrallWllll fazla is • 
t.hlttldne rağmen, bayram ~r gep. 
m(l7 ba f"ıyat ini ı etin daha fazla a.. 
<.'Uü.amak ıstldadmda olduğuna alA • 
mett,Jr. Şimdiden k!lranınn ve dağlı~ 
toptan 65 • 70, kıvırdk 60, sığır 50. 
'lO llrunı,tur. 

Pc.rnkcndo aatıglıırda ftyat dl13llk. 
l~ğl' ilerde daha fnzla hlssedllecek • 
t}.z· çftnkU bngtln perakende satı§ 

y&panlar eski :fiyatlarla aldıltları 

ıralları gene o fiyat Uzorlnden edine 
~.hleıt kArla elden ı;ıkarmak zorun • 
cl.'\dırlar. Yeni mal aldıkça tlyntıarmı 
jr.dlrccelderdlr. 

Bu ncur.ltığun tek sebebi ,11rlık 

Vt·rglsldlr. 
f;n-ellı, bOylik miktarlar lldrmeli 

zorunda knlan tllccarL'lr ve her tilr. 
ın mal sahipleri, ellerlndeld m:ılları 

'\e eııyn~ pnraya kalbotmek itin pi. 
3'h&aya dô"kmeğc b:ışlamıslıırdır. 8eY. 
oğlondn bazı kundura ma~znları 
ff.nıdjden tcnzmıtıı satı, ımn cderelc 
:fJynfları yüzde yirmiden Jurltn, elliye 
krıt!ıır tndlrmf3 bntunayorlar. Buna 

ruuıifatura, :kumaş ve nihayet cıda 

rııt>Ot!elerl ucuzluğunun takip edecelf 
ne fjtlphe yoktur. 

lkinetsı, varlık ve ·glııı mllkE>Jlenert, 
!'Jt'llirle.rde, en ıı:engln mll.stehllk eını. 
fi teşkil etmektedJrler. Bnnlar elmdl. 
tıır yandıuı çok satış yapmak 1ht1 
~acında olmalamıa karoılık bir yan: 
dan da az lstfblA.k yapmak zorunda • 
drrlıu. KıyaSJya para harcamalttnn 
~dnmcğe bll§lamrşlıırdır. Nett"ldm 
V&rlık \'erglsl il teıerl asllmada.n ev 
veJ, İıstanbuln.n büytık gazlnolıırmds 
yı11.;nsı için ma.salar kiralayanlardan 
gota. ıtsteler asıldıktan aonra •lparit. 
'erini geri aım1,ıard1r. 

Vergi ödendikten oonra. tectavtılde 

bulanan paramızın b\tyUk bir k11mı 
devlet knsaama dönC<Jeğl ı~n, UçUneü 
b:r 11ebcble ucuzluk daha z!yacle arta. 
t..nktır. 

Demek kt bllkCmetın varlık ve~. 
sinden beklcd1ğl hayırlı neticeler keıı . 

,ilnl göstermete başlamış bulunuyor. 
Ba fnydnl:ırnı munkkat olmalDMı ve 
hnl1nmı7.a verdiği r:ıhatlıp mukab'l 
piyasayı harelı:etsız bırııkmama!lı ıı:ın, 

fmı:ı.ttan lst.ltnde edl!erek. btlhsnl 
VC' ıstlhl!llc arruımdald muvnzl'nenln 
ı' ıı lI !lnrette kurnlacnğrnı, fi\"at,lann 
t"f'ııblt oluruıcağını ve 1Jıtlli1lrın k6 • 
l<linclcn b31tal:ınacağmı umarız. 

b:ıh Cezayir radyosunun verdiği 
habere göre, Amiral Darlanm ke. · 
tili idamıı mahkftm edlimiştir. Eu· 
gün Frnn!lı:ı: lmparatorluk meclisi 
Cezayirde toplanarak Darlanın ha 
lefinl tayin edecektir. 

Vll! ington, 26 (A.A.) - Ami· 
ra1 Darlanm katlini tefsir eden 
Reis Ruzvelt ~oyle demıştir: 
"- Bu alçakça cinayet en ön 

pl:inda gelen bir c.UrilmdUr. Birle· 
§İk milletler ~eflerinin bcpsi bu 
n·-ıktada bcraberdir'er N:ızızın, 
fac:jz:n ve askeri istıbdad taraftar· 

Cez:ıyir, 26 (A .A.} - Amirnl Dn ı 

lnnın kalilinin e\'velce osker oldıı· 
ğu ,.e Fr:ınsızlar tor:ırından vcrileı• 
bir hüviyet vornkımnı kutlanmnl. 
sureliyle Amir:ıl D:ırlnııın rlaircsi. 
ne girebildiği sö,> lenmektcdir. H:ın 
si orduya mC'n,1111 otı.luğu ifşa edil 
memiştir. (Afrikodnn M:ıılrile gc. 
len hnl erler, knlilin, Doryo mılls 

(Arka ı: S3.) fıı 2, Slltuıı 1 de) 

Sakarya üzerinde kurulacak 
NiTRO-ELEKTRiK S JTRALI 

Ar.kara 26 (Hususi muhnb!rlm z. ı m :k tnrı geçmemek Jzcre bono çıka • 

ılPn telefonla) - Nafia v~k!llett Sa • n:a3a maUre vtkllı mczu-: olacaktır 
arya nehrJ Uzerlnde çnğtayıkta b!• Hu işlerin yııpılmaın lçln lHS yılın 
nitro elektrik santraıı kurmak üzere d:.n başlıyarak her yıl na~la b!ltçea'
tahslsat ve salAlılyet ıstiYen knnuıı ne tnhslsat konacaktır. Bu 1~l!?rd! 

projtsl hnzırlamıştır. kL llan.lacak yerli ve yabancı mUt~. 

Proje esaslarına göre kunılacak o. 1'ı.ssıP,. mü:ıavlr mUhond!a memur 
lan t>u santra1ı ve te;ıkllAtı vUmdn gc. ve <l1ğer müstahdem, amele U.creUer! 
urmak ve efoktrlk tnşımn hatlarını yı vmıyclcrl harclrah ve znrut1 mu • 
r,tkD"ek üzere 20 mllyc.n l rnnrn !''lrfl. rnnarı, sondaj ve bc.\rlta ış!erl için 
na ve gelecek seno'"re g eçici taah. l'..ıILocıı.k aıtıt ve ed!'lVat bedelleri bu 
bütıere glrl§meye Nafta vrklll ve b•J tahst!l!attan 6denecekt1:r. 



J - EN SON DAKİKA - ~J lLKK.ANUN 101% CUMARTEsl 

$EHiRDE 
YU.ifDDA 
DÜNYADA 

~l~~~ah-k-em_e_S_aı-on-ıa-rı-nd-a~--

Şehirde: 
• lstanbul memu.~ıar kooperatw 

Yf1ba§ından ltlbıı.ren patate. ve hubu 
bAt tev;Une imdlıyacaktır. 

l/o Yarın öğleden aoura Oıküdar haJ 
kevinde muharrlr Ömer Rıza Doğrul 
tarafından (Mehmet Aklr hakkın.. 
da t>lr konteraııa verilecektir • 

• Dün plyuada altın Uzerlne hiçbir 
111\ıamele olmamt§tır 

~ Dcnlzyolla.n vapurlarnıda ta§l

r tcak yüklerin taritelerlne um Y•. 
plıuı§ tır. 

Yurtcla: 
4 BUyllk ldlllet Kec11abıin dllıık1l 

tU}llantıaında Devlet ~ram ikinci 
~lre reWJgine BAz1ın Töregün seçil. 
mf~tlr. 

Dünyada: 
:;. lngUereden §iman ll'nuısız Alrt. 

kaııma 12.000 ton oeker, patates. stl~ 
ve un glSnderUml§Ur. Bun!ar, muhtas; 
btılka dağıtılacaktır. 

Darı anın 
_.. (Battnratı 1 ln•'1 ııavtadtı> 

ıerfndcn oldu~nu ~andıracak ma 
hiyettedlr.) Amiral, iki kurşun yn. 
ra ı aldıklnn sonrn, nrtık Jı:onu,a.. 
mnn•ış ve hemen kendini kaybet. 
mf~Ur. Amiralin cesedi ha<slahane 
den hukümet binasının holflne ta.. 
~ıştır. 

Bir deniz mangası sabaha ko.dar 
ntl:et beklcmf§Ur. Dlnt Ayin bu 
sabnb blrcok resmt şnbsiyetlerln 
i~UrAklylo bOyük kilisede yapılmış. 
tır. Amerllı:nlı nskerlerln de da.. 
bO bulundu~ binlerce kişiden mil. 
re.kkep bir kafile tabutnn önünden 
seçmiş ve general Jiro dn tazfyı
et.ml~tir. Tabut muvııkkaten :-.·azlık 
'ianıyn konacııktır. 

Ber1i0 , 25 (l::P) - 3crlin siya.· 
et ~e~terinde, Darlıırun katli bir 
efirprb: tesiri yapmamrştcr. B.ınun 
sebebi, Darlan ile d<S Gol araınnda 
ki &iddetli zıddiyetin maliım olrı:ı:ı.· 
ıdrr. netekim euı'k tin gizli saiki 

ie bu 0153. f~ktir. Bu çevrelerin 
Leyan etti-'lne glSre, İngiliz siya. 
'leti, Darlsna tevdi edilen rolü ken 
tlisi için ağır bir yUk telft.kki et· 
ıneıık vaziyetindeydi. Londra R-ı.z· 
''elte ka.rıır bu be.kandan o kadar 
eri vru:fyette kalmı~tı ki mesele· 

nfn bdyle blr ııekilde halli beklene 
bilil'rli. General Dö GolUn hemen 
suikast akabinde neo:;rettiği ve a· 
navatandan ayrılan parcanın an • 
ak kendisine aidfy~t{nf tnlcp et· 
iğı beyann.nme Berlln~ buna l;1r 
'toliJ 53)'llm'llttadır, 

Ôzür dileriz 
Dnnkn saymıızda Darl&nm 6111mll et. 
"atındaki haberi Ter:rken gcnerııl 
D!l"jC'rcnJn Cezaytr radyol!Wlda hlta. 
be~lnl yazmıotık. Gencraı ıı~leıinden 
D:arlanın mllttettkler tarntmdan fJl 
dDrUldOtü oekllnde bir ms.na çıkmak· 
tadrr. Geııeralln böyle bir aey söyle 
mMlğinl, yazının dl.ıilirken b"r ııatır 
•tlarnuı yU%ilnden bu ıekllde okun. 
ctuğurıu bildirir, okuyuculıınmızdan ~ 
~r dileriz:. • 

Ofomobilini de buakıp kaçın ş 
"Siz 'yabancı değiısiniz. La.tikleri satan ela enistcmdir. 

Fakat korkuyor. Bunun İçin size çiftini 1200 
liraya aatanm.,, 

Asliye üçUncQ ceza mahkemesi dUn ı t.Jdlliten aonra yakalanmıı ve tevkif 
.t'l\yU cUretkAr bir dulwıdmcının mu. nıunar&k asliye UçüncQ ceza mabke • 
bakemeıslnl bitirdi ve kendl.81.n1 tıapls n;.es~e verUml§llr. 
Cf'U.llnA çarptı. 

S~çlu, Nusret adında b1r §Ofördü. 
C'anuı.s yaktığı Utt ıu,ı de otomob ı, 
~amyon :eabibl lk1 pa rondıı 

Okunan tahklkat evrakından anla. 
~ldıCtna göre, hadise oöY!e cereyan 
etm!ftl! 
Nuıret, biriııinln arabasnıda §O. 

ttırlllk yapDlakta ve gündelikle ça • 
llcmaktadır. Son zamanlarda otomo., 
l:ıll ve ka.myon lAaUJuer .ıun azaı.ınaııı 

veya ke.ra boraacıarı flyatJ&rmın bayii 
)'Ukaelmeai il.Zerine bundan lstl!&deyl 
görmtıa ve blr gUn uotör1eı kahvesin. 
ce IA8Uks1%11.kt&ı bahııedeıı Oaman .,.., 
hm&U adında lkı ot~·mobil ve kanı • 
yen patronunun yuma yaklaşarak . 

- Ben ıılze l~t k bUlablllrim de • 
rn~tir. 
Oamaııla lsmaU. Nu.eretin de ıotö· 

oıı:nn.undan dola)"J kc.ndl.atn4en oUphe. 
lrnme~lcrdlr • 

-- Naaıl? 
- Kolay. Yalnız ı,,ı gtzıı tutlıcnk • 

m?A 
- Şllphc yok, FiY&tı ne kadnr? 
- 600 Ura. 
.Dır otomobil ll.BUfı 600 1lra. Pat. 

.rıınlar b1r ta.neslno 1~00 lira.ya kada" 
rara verirlerken bu yarı yandan ucuz 
f!:yat ka?'§lSlnda §l\§ll"mı,lnrııa da 
:Nusretln §U eckUdekl lza.hatı Qzeriıuı 
rıtıpholcri yatı61lJıotır, Nusret dem14 • 
Ur k{: 

- sız ynbaı:ıc:ı dcğl.ı.s "nLz. lAstlk!erı 

utacak olan da en ııtemdlr. Faltat 
(•~k korkuyor. Onun iç n böy!e ucuz: 
\•erecek. 

- Gllzcl. B:Z lo.'iııleeyo tir ~ey sııy. 
lemeyl.z:, Kap l!sUği ''ar. 

- lkl. 
- PekW., Haydl G'idlp a.lalım. 
- Buyunın. 

1'.usret Osmanla İsm&!ll alJJ;ııu, ken_ 
dı i§lcttığ'i otomob!lo btnd!rmlgtlr, 

- Belki arkrunızdan taktp eder!er. 
Or-un lç'n dola~ı'k yollardan g\dece • 
ğ!m. Haberiniz olımo. deml§tlr. 

:Nııaret böylece Jmıd lortni blr hay 
.. do~aıtırdıktan ıonra dördllncO va. 
kıt :t.anmın ısnnndf' Nomob111 durdur. 
nıco ve: 

- S:.z: paraları bana verln!z ve o. 
ıc,mcbDde bekleyiniz, ben ıasttk!ert a. 
l•r gelirim; demiştir. 

Oıımanıa tama!!. derhal cilzda.nt:ı -
- ı•.dnn &00 er 11ra çıkarıp NuBl'ete 
ver~ııterdlr. Ancak otomobnde he • 
mer ak§ama yalan bekled'kleı1 tıa!de 
Nuııret bir daha gtsrllıımeınift r. 

Blıahrre ı, anlarılmif ve dolandırıl.. 
c'ıklnrtnı öğrenen patronlar karakotıı 
lro§reu~lardır. Nuııret 1200 lira lle sı. 
'\"13mı:tır. NaBJl ola otomobil de ken 
d.stnin detlld1r. Elbette sahlbUıe ve. 
t''ltcclttlr. 

Nusret nihayet pare.lan Jivıp bt ~ 

lıııatıkcme, Nusretı 7 ay mUC!d~le 
aa..,ı. cez.a8IJ1a mahkCm 4>ttj • 

ADLİYE 1\ll'HABllU 

eız e 
..- (ButıU&nUJ l hwl aay:tacıııı 

Jıailnuedlr. KasabanL"l yllzdo 90 ı y ~ 
Juıwııtır. yUuıe 10 u (la yıkıhnak 
r elıUkeıılndedir, 

i'f'Ulketten yalnız kaymakaınm tek 
Yatlı evue bir mekte.ıı kurtuın:ıu:nu~. 
L> tt>r ah§ap ve beton b1llıılar mabvo'. 
m~tur. 

FelAket gece.ııı çıkan yııngm!ardao 
bıızılannda hO.ltl dumnnıa • görUlmck. 
ıea .•• Bu kadar gezı~ bir lwıara uğ. 

ramuııma rağmen ınsan ~nyıbmm OG 
yUı.U bulıımayışıtıdat<l. medut tesadUf 
dtptt:min herkesin sokakta bulundu. 
ğu bir saatte vukua gelnıi§ olması • 
Cllr. 

BUtlln ağır yaralılar hastaneler" 
kıılct.ırılmıg, lıat!nerı tedavi AlUnıı 

ı:> 1.I n:t~ttr, 

Sıhhiye veUi Huta.sı Ala.ta§ yap • 
Lığı tetkik netfceslnc!e fUnlan söyıe • 
mt~tır: 

S:ı.rsmt.ı çok ,tddeU1 bir teıı1r 

yapmıştır. Mti&.leset ı.:an kayıbımız, 

çc:ktur. YaraWarın ltndadına kuıa bir 
zamand!I. yetiglle bllınl§tlr. Kızılaym 

g-öndf'rd ğl yardım ınal.z:emesı vaktın 
de gelmıı ve ehllyeUı e!Jerle l.y1 kulla 
ntll:ıııya ba.§l&nml§tl?' . 

Binalar Uzcrindekı bUyük barab:
rıln esaııll surette dU§UnUlmest m.e. 
se..cs1 vardır. Sıhhl eldplcr. bUtUn köy 
!~ tarayarak atır ve hafi.t yaratılan 

ayırml§lar, ağırları Samsuna vo '!'(ı.. 

kııda yollanmıetır. 

Hatifierln de pnnsır.ııuılnrı muntıı • 
za.mar yapılmaktadır BUtUn &rka • 
dıışlann dlkkatıı ve olla.n!ı mesaı.st 

takö re §ayandır. 
Muğla 26 (A.A ) - DUn 'Mlla.s 

merkezi Scllm ye nahiye merke • 
rlı..dc yer ı::ar8Ultıll\r1 olmu,tur. Ha • 
Nar yoktur • 

Zon;utcı:ık 215 (A..A..) -Burada tuı1 
1.1.n varlılt verglal u.ııtelertne gl5re, 
15~1.07rS llra.sı Zongul 1ak merkez im . 
r:::ı~nda olınnk UZere bUUln vllr.y ... t 
l1;tn tarhcdilm~ olan \'ergi miktarı 
J,630 277 liradır. 

Zlıc, 26 ( A.A ) - Zelzele telAket. 
zedclertne lk yardım olarak Zile bal. 
lcı b'r heyet eli ıte Erbaa \'C Nlksara 
~ ton muhtellf er.:a'k, lk1 balya s1. 
yl'ceı. egyaıu, dört ton çlv! gl5nd\ r
m:s-:erdlr. 

Bundan t>v.kn zelzeleden harap o • 
lan mmtakada yapılmakta olan b:ıra. 
ka 1"1Şaatında çalıgıı.ıak Uıere Erbııa 

ve Nlksnra onbe§ marangoz glinderD... 
:wı.ıı:ttr. 

"\ ıldı.ı.t 

i( 
~ 
~ 

MO ZZAM REVC Yazan: ZİYA ŞAKİR :: 
He\iiyc rcld~ lııtcmez: Blr defa rUrea erteııl gllnU alleşlleberaber reJeeclttjr ~C 

Baş rolerde: ISMAIL DOMDUJ..LU .. MUKADDER ~~ 
-rHer pazar aaat 15 ten 19 a kadar Tekmil programilc ~ 

~~IÇl'lSIZ AiLE MATiNESi telefon: 40099~.ı"~ 

Bwılam njmen Berjenfn ötk~'il 

3 ""' J"8 -rot ~ts. OOşmı .131lryarak 
dıl§UndU: 

"Cday da bir ıM2amdır. Eğer ba it 
\esile lle hı:ı.yatta kendl.alııl mesut e. 
deoek btr kadın~ raatgelebUlne buıı. 
dan isutacle etm1'Sl ni~n ayıp sayd. 
l'mf .... 

:tlasaam.m Unllne oturarak Berje. 
Rlcbfl notlan okum.ağa lıatüuıuot;ı. 
.\naıun iba~ım kaldırdı. 1919 • 19~0 

aıkcrf mahkemelerı Ulde t;oplaımııı. 
tr. Tahldkatr Ltlde devıı.m ettirmek ı. 
cıı.p ediyordu. Bekl.edltı J!!lfm. birden 
bire tıskınruyacatmı k1m t«ııJa ede. 
bJılrd.J 1 

1lq gün sonra, PerroctaD aldıfr bir 
faniye mcktublle Lllde askeı1 mah • 
kflDle 'reis! Lafondun kaqısmda oto,, 
rtı7ordu. Lafood gözlerinden zekA ı. 
pklan ~kıran ;,lıtman btr adamdı. 

- Baray& ,elmckle pak isabet et. 
tllılz e.zb d tum. Bumda a.radJğmqa 
rcrronon melttubu.ndan 8ğrencllnı. 

\'"ilzbaı>ı Jlra.rla iki seneye )'Jlkın bera_ 
hı r s-aJr,tım. Kendisin! !;Ok fyt tanı • 
P.nı. B.-ırnt glbt btr acl:ı:mdı dotrnm. 
"7 011na P11ıam4a. t.trtlr titrer. 
'"'"li'. B'r keJlmt" ne Jlrnr :rnl\ddehı. 
1111'" llftrin <'n !WMI, en kcırlrnneuyıJu. 

Derle sordu: 

Bu ölü de kim ? 
28 Yazan: MUZAFFER ESEN 

- ~o mmanın elıenmd:retJJ da. koltup oturmu , a)-aklo.ruı alete ver 
nııarmı dAmUddebırnuUJt .tatile ~. m!o bir yaprak cıgarunu lçfyoıdo. 
k!p et.mit mldlrf Bır nemket eseri ol5UD dJ1'8 tızutıı. 

- Tabtt. y1rml kadar PY"t ehem. do otuz kadar dosya brılan yazıhane. 
ml;retll elamda P1et kuvvetli iddia.. BÜlJ mfaaftrlne bıııı.luııı!Jtı. 
n&meler okodntunu bogttn slbl batır_ - J~te dostum. B1J'J eğleudlreeek, 
IIJonım, bir sUrll dosya., Eğer lsteraenk be • 

- Ba daftlarm :t.atsUAtmı o za.ma.. rılm temilbelerfmden do Jstlfade ede-., 
ıun p.zetelerlnde bulmak mttmkUn • bllrslıılz. 

ıntldt1J't BerJe cewp verdi: 
- Tabii. Efcr latenenlz alze bn - Tecrübenizden lstltade etmek eu 

lnı•~ dair yar1n ubab saat do • eMMilı arzumdur. Dosyalar tııırekefllz, 
kuzda maUunat verebWrlm. bJesiz veallaWı.rdır. Fakat atz ısrarlı 

BerJe, rel51n ellnJ ısıkank ııynld.ı. özlerne ınahkQnı ettlrdltl adamlar 
Otellne dllndüfll vakit BerJo haki. arasmda ondan yılllır eoura intikam 

mhı ılJrJerlnl hatıriadr; arlmdaemm almılk armımnu besUyecek insanlar 
b:ıyunu dll§tınerok: rJup olmadığını a1z pı;Iı1Ui blllnıJnlr.. 

- llayır, doıll; Jrru ıfbl bJr acıa.nı - Ba mllmkllndUr. Zira Jlnır elim• 
korkak bir insan gibi kendini IHdD.ı- _ nldığ-1 d:L\'alard!l sonuna lmdl\r 111nır 

W"Z. nu blwn muh:ıkkak ~eretlı blr ederdi. Su~lalar leyaJıot actalct huıu. 
blhmdUr. Oııan lçln h!ı;:blr ııeYı1cn kork rt.nd:ı. hesap ,·ermekten l<orlQlnln.r 
ır.adan bn l•ln sonuna. ~'tl~nr yUrüye. onu pclıAJfı ortadan lra ldırm:ııtı da 
~k ve ltoltlenli\ırt ıılperlerlnde t:lı.lıı_ lHlşUnnıU.ı u' billrlr.r. Sutl .hr ve l<or. 
nen ölUmltn et1rarını t~:ı:cccğiın. ı k:ıldar sulhun tnızalBııRc.'lll'ı ı:Une im, 

Ertcl'li gUn Lafno o<'nk b.-ı,ında bir •1ar dnvnları ı;Urılnccım•d t.ıı:ııknıağt 

BfR, ıKt 

OKTA 
Eınal cemiyetlerinin 
teıküatının ulah ve 

tanzimı 

v11 ret' !ebır·ı 
~ (tsııı.;taraıı ı lııc J !la.) ı.ııı • 

Wu1 · nya ekmeklik hub ılJ;ıt dnğıtı 
ınındl! lmllawlecat;LQ!I b • hn d 
r, tm:ı do' reıılııde, IJ'.muıı tcı • .ıtıJl ı : 

tlJtl dct".re nUD}arneı a~:ı d:ı. göst • 
rllt.lğ1 ~ekil o iptal et llce.cktlr. 

4. - D:ı.g1tııacıı.k chı.ıelt 1.mı1l:ırı. 

lallm:ıtn:rnıeye (8) No. lı nUmuney 
u:u...-afılt ''ckme.1• kıı.ru tcn·.ı bordro. 

E S.~AF oeııılyetlert tefk1Lltmuı •.ı,. 1ıe mutemetlere tc\'ZJ edl1eceltt,l·. 
;eıılbqtaJı t.aalbn wı ıalabındıı~ l•:Jre motemctı~rı, nlfo rclııterllı.: buu 

l>u U".ıt,wıda bir mUddöt evvel b&tılet la(uı ~~rl ldnı~;:ıenı :ılt eli 
n.l~t)m. PartJ vt!Ayııı koqrealııdı. lllP.!ı kartlalUIJ tevzi ederken uuıı 
gt'n~ avukat Atıf OdUl ııe HD&f lwrnenın blrtncl ııayfıı.sın<l:ıkl nutbu 
(e~.kilAtı hakkında çok CJll"1'C.Sau bir 1.arnc numuasını, ekmeli luırlına 

konııııma )'ıli>mıt. ~ davaauu iki 311znc:ı.klan gıb1, Mlmell de, (ikinci 
l'&kundan mUtalea etmısı:.r. Atıf O. lt:nuı. • §Ub:ıt 1918 tçtn (l) nuıwı.rulı 

dı ~ın .refahı ye ea&1fm mlll'a btiJme, dört KÖ~Yl bırl~tJrecek su. 
krıbe ve k.ont,.rolU eaıae1arın1.11 gözden reıte (X) 1Clrllnde bir l31uctıe lptn:, 
gt'Çlrloıeıılnl lstem!Atir. t~buldA e&cekler \"e t,ewl ~Jnü tnrlhlnl, bu 
mevcut 80 bin Nnaıtwı Gı blnJ cemi. &ıı;arot üzerine kn) dedoocklerdlr, 
3et1erıne kayıtlıdır. fO blo kadar es.. Gt•rek l~et ve gnck tarihin mU • 
ı>hf •ae ce.mlret harlq çalıemaktadu. rekkeplo \"6 e:Jlnmlyoocl' iUJ'ntte ya 
Avukat Atıf ÖdW bütun eeaatm cemi a!m.uı !Azımıhr. Bu aeldlde iptal e. 
;>ttJ<ırlne kAydf'dllmı:1crlnta temlnlnl d len her nuııuırab e<ilme, ite llıuls~ 
tıfln&j bnııtanea:nb.t genlşletllmeslııl, cıt:k ve olduAıı ~bl yerinde .Lcalncak 
~ra:, yetlştıJ'llmoe1PJıı sözöntın<" alm tu. 
n·.asmı lstoa.ıekle lataııbul eenatmı" 4 - Ekme1~111• un ve hububat dağıt 
neı·1ne değerli töıler eöyle~tlr • maları telimatnaınese bnğb (D) an. 

Esnııt 'bemlyetJerlııl.D natıJJ calaştık nınralı nUmaneye mıJvafw tevzi bor. 
lan, azalarmıı Ttl momıleket.e llfl ıtl>ı drw;ıı da )-npı.laca.ktır. Odnclkttnun 
t.ayırlı ı,ıer ba~luınm partice Jf!'ıt! ten StJbaren ikişer aylık devre • 
çok ,Yııkındau takip edlld:tfııl, vJIAyet leı-e .alt tevd&tta, b81meler )'Ukard:ı 

ltfare heyeti reisi SUat llrıtıblllnll.o (.J) üncü maddede lr.l!h edlldlğ1 tarz 
bu seııekJ esnaf cıemıyetleri koılgreJe da fpt,aJ olunacaktır. 
rfDde bln&t bolwınrak DOtla.r ~ 6 - (7) .No. ıı bölme, fldudldlnun, 
c:t:ğrnı da biliyoruz.. ıı.bat, mert lıM.8 devrem için Uo aylığı 

H.nngrclerdo ~bit edilen ve edDe. bit defada dağrtııacek olan ( ker)c! 
C<'.k dilekleri& partfnln bu m.evn Um t"hsts edllmı,ştfr. Bu Uç a)lık devre 
r.»dt- ynpacağı incelemeler eJoott• eıt ulc §ekerJ cıaptılırke.n, (:J) No. lı 

Dd cemlyetJerlnln ge'eookte ta~. lıölDMı (4> llJıcU (lkrada göstcrlldlğ1 

hr. yolu aydınlatacak ve ytızbIJ;e yak ~ JptaJ uunacaktır. 
IA:an lstıınbul esnafını tam bir blrlllı 1- (8) numaradan tt'.tmren her 
Jtaltnde ~rl'maya sevke4ecektlr. b()lmenln hangi mııdı.elerin dağıtıl • 

Bugttıı mevcıot H esnaf eemJyeıt • waama ~ e4iJeooğt aynca blldl.rl. 
n•n hemen tılçblrlnln ne ~ırak. ne kal. lf'Clflktlr. • 
fa, mı usta melrtcbt 7oktu.r Wr •na 8 - Gerek ekmek kartı gibJ tem 
tP sUIQk edcoek herlıa.agl bir tooıık at Jn:.rtlarmın cıaıtıtılmasmda ve cerek 
ft ya genç kendl!luln VCJll babıısuım ı:.yneıı )"Dpılao teV~t esnamıd:L, c1a 
bcf'endlğl bir mesleği .eçe.rek ealIJ ttelerln bulunduğu et>h!rden mu\'llleka. 
maya ba§lamakta ve tor.ınabWne o ten ayrılaa aile re16lert lııterlerM 

5anatte lhtf~ aalıll>I ol&rak &rondı.I. (Ana karne) lertndr.ld bö~e nwnıı.ra.. 
ne bir mllddet sonra. 111t.o. pa.y~tnı ver tıırmı clttlklert l)eh!rdc iptal ettirmek 
mt ktedJJ'. M.retiJe lstıhkald.annı orudao ıılabl • 

Ba5JllllZ1, ıutıatıma:ı t .. ıım etti. Urlcr. 
C'fmı: berberler, midemize bAklm lo, l\lemurJyet, malıalll ta_radn olup dıı 
kantncılar, hayatım1~ V!IJlllD etliif . muva.kltateıı !JC.lırJmlze gelecc>..k aile 
m:, ooförlor dizginden ve k&m~ıdsn n '•lcrlnln bu madde ı.Uııllmlerlndı.n 

baekn relıber taruma,an bayvanlan ~t)facJe -Odebllmesı ipin balunıluğ .. 
611ren arabacılıır, b(nabrtmı~1n ıo ve memuriyet hangi vel~let!l bağlı l!it! 
d.ş boya ve badanıı11ru yapmak •ore lı.tanbrılda d3 aynı vekfll~tın o fa! )"A 

tiJe ~vk1mlz1 idare eaeo bo,.eı ~ ı•no dalrcatnln bordruıuna ld.baJ ed'l,, 
bttdsnaaılar bip bir ı.'Jl&k Yeya usta ınesı hb:ımdır. 
mektebinin mezunu değtllrrdlr. Dun. 9 - l'uJtnrdıı.kJ lzalıatU.n o.nfasıla. 
IJır gtbl diğer eanalların 4" ınektep cnCı Uzero num.::ıı lı bcr ~lmo hUkn.. 
teri yoktur "aanat mekteb! mezunlar• ıactı;t• dağıtılacnlt m:ıddC::ll"rln aJının:... 
mOat~a. fakat banlar da pyet mab. .,ru te.m(no yaradığuıdDo gerek "anıı 
duttur.n kamc,,nln ve gerek t>ütnır lcrtnhı 1)1 

Ba.u cemtyetler Ottalc mektebi ac bı! scrette mutıafaı.abı itzımdır. 
malı 81'ZU11undadırlnr, fa.kat bulllar 10 - Ba tebllğ ayol znmıı.ndn aın. 
tı>Juı1aatfnn klfl gelmec!'lfnden Teya l h lıUtlln daire re mncıı !leler ~in 
but tc~kUAtcılık ruhunun r.ayTf nlu t:ımlm mahlyet)nde<!Jı. 
eundaa emellerine muvaffak olama ıııt.nnbul , .. ıı:ıyetlndcn teblJğ l'df; 
n'ıtkadırlar. P.:sna.t ~ltlltıtının ısl:ıb 

1T tanzlmhıtn lnccleudlgi eo eırada 
partJnJn ba nol<Vlyı en bftttıı tuta . 
rı.J!'ına emlnlz. 

Eıııınt baııt,ıuıP.ılnln gelltş1etıımr.s1, 

(Jllnafa hJlktımet ı-o be.lMlj~·e~ m!lıldl 

vn man~v1 kolaylıklann arttınlma~ı 

•D bınlerce eı1nafı eemlyt'I !"ine ve ııar 
fire nasıl boğlayacakııa <:ıMk met.tep 
ıertnden yeti:sm!ı csnııf glinnolt de ı;c 
hlrllyJ Dlf'.mnnn ecleCPl<tlr. 

Y.:kta U&Jtll' Ö!\'ES 

ŞEHiR TiYATROSU 

rn:.ştlr: , • 
Ktı.nunus3nl ıubat E.ylnnnn ali 

t.kmek karUarı halka tevz edUmrl< 
Czeı c dağıtma birliklerine tnmamcıı 

V('rllmlştlr, 

Tevziat aile relsln.n nı.usını almak 
Pan•t"Je yapı!acağınd;ın tEnl esna . 
ı;ındıı ya alle rcıslnln ve~ a a'le re rı 
ııamma imzaya saJMtıyetll bir falı ın 
evdo buıunmnııı ehenımi':IC•l(' tcb! ""'\ 
!unu., 

Tftrk ~ a ai 
e nrs en o J 
Birli in en 

AKIKA 
Küçük ilunlar Kupona 

BL kupuna e!t!encrell gonderltl.~14 
._ aram;ı \c l' •.-erme Yan.an En &lı 
nı:.klkaa:ı. parasu:: neı~A1Jcccl;tlr. 

llr\nlnmı ı;nzeteWı gorUltl!ğU ~:\ilde 

clıuar;ınu. dtlraıı.t cd lıncUdır E\h•ıımcı 

..-kını gönderen okuyuculıs.nn mnhfuı 
ıc<ılnuı!. llz.ero :ııırilı adl'C51 rlui bildir. 
ru.ci;;m ~ırudu. 

Evlenme 'f eklilleri: 
"'° tO ;t•aşında, aaru.ın 1 72 bo~'Wl. 

d'l 70 kllo ağırlı~. aylık kaznncı 
11eeat1 70 llra olan, kunduracı blr bay, 
ı.ın.~s; olmıyan ve berba,ı.gl b;r ışte 
~al~mıyan yq;Je mut.e.nna1p bir ba , 
)l!ll!a. evlenmek iıılemektcdlr. Evsaf 
ra•z~ ehemmiyet deglldif', <(Ş.S. tO) 
renJ: ne mOracaat. (8) 

• 35 ynşında, uzun boy ve ki 
vucuUu, biraz da yakışıklı bir tfrkei 
le eyi mııaşln iyi bir mevkide me
mur, evi eşynsı bulunan ~lg:ıra ve 
rakı kullanmayan, k:ınsından ay -
rılmış uysal fakat gayet ciddi bir 
genç; Türk veya ga~Ti mfislim ya$ 
mevzuu bahs olmakc;ızın balık elin• 
de dul ve yahut ta 30 yaşından yır 
karı kız bir baynnla evlenmek ar 
zusundndır. 

(.Memur 35) remzine mtiracat. 
* yaş 30 boy orla, kilo !ı8 açık 

kumral saclı, ağır b.ışlı, dürüst nh· 
!Akh, namuslu dindar. fyf bir aile 
kızı, 85.45, arasında, alkol kulln.ı· 
mnvan, karakler sahibi, maaşı 100 
liradan r-~a~ olm:ıyan subay veya 
memur bir ba~la elıcdi ve mesut 
bir yuva kunn:ık fstemekledlr. 

(Sevinç) remzine mOrocaat. 
• lstanbuln yakın gOzel blr vil~· 

6ahlbi ve bir de on üç YO§ında km 
kilo kadıır bu~day veren bir arnıl 
olan, 38 ya~bnndn orta tahsilli, 
buMny benizli, nndn yapılı bir 
bayan: nıımuskCı.r bir bayla e\·len • 
mek is!emektedir. (Ressam karde
şi) remzine müracaat. 
iş t1e i~çi arıyanlar: 

,,. Eskl ve yenı tllrkc;ey! mnkem • 
me t1len ve bllyfik biı ~'"lıette c!akt .. 
I.> ulı yapml§ bir gC'Ilç bayan, ehven 
,a !'Uıırla c;alı§mak 1s~emeKtedlr Bon. 
ıı:crvtst vardır (Akşam) remzine mck. 
Tupıa blldlrilmesı r.cıı olunur - 3 

it 17 yııeında, büsntıhal sab'bt, tı:c,, 
~ıı "1~tyan, rlyazıyesl lt.ıvvetı . ya, 
E'll'I dllzg11n bir {i'Cllc;; yatıp kalkmak 
euretile herhangi b'r ıokam a veya ışte 
cu:ı~ak tstemelttedlr Bu ~enç anne. 
&TtlD vetatı doıayı!'lile meırteb11'' bı • 
1'tliım1ştır (Aytaç X) rcmz!nc mora • 
caıı.t 

lı.ldırınrz: 
A'ağıda remlzlerl )"81.ıh ol.<ln o. 

in.'.\ ucularımızm ııaml ruı gelen 
rnl'ktuplıın ıdnrehaneml.z:dcn (pazar 
l:ırı h."\rlç) hcrgtin 118.bahtan öğleye 

kadıır vo &ıat 17 den ısonra aldırm:ı. 
.an. 
\Ate 6) (AL) (Bu!uı,maz) <B B.B> 
•Can) {Cl<i<11) (Cnn S"r) {Çalt~ır) 

tl E.) ır:,N,d) fE, ~Ul) (P,DJ{) 
(F. T z:) (Fethi 27) (F. G) (Gllven) 
{t;flr) (GUzcl adanı) ıt. P . 88) 
(J{ aıı ctlmrı (Kum,.nıı O<nvnak) 
tı\lı 1 H) 'M E 49) (Mehmet Bcsll) 
•l".T C 6) fNalbantı (0,l,) '(P.A.) 
tH A) (R,'f,l{) (2 R ,U.) '(S~mlmt) 

ı · at~I) (T,A.) (Uysal) <Omit) 
r. el) 

~,da rcınizleri ynzıh oku • 
ucı l:'ırı•nıı e\·lenmc tf'fl!irl fJAnl.t· 

rınn rih :ı re5lerinl kovmadıkh· 

rnıAM KJSl\Il 
*'-t !0.10 da 

BUVOK lHTll.AI 
Yazan· 

llomaln Koll:ınd 
l'Orkee»J: M KfPY.R 

liOMEDI Hl~D 

:l'ürJt ıuauıuat tclintıı.) cuıcrl birli 1 ınd.m tın il inları ne~·· dllmlycrdt 
Aıw<!cu: ı.ı r. ; 

YE KORKUl\t 'fiil 
Yazan: Robl'rt Nf'uner 

.l'tırkoesJı Oemıı O.bit <"f'aı 

cok ltterler. Zlrıı ıulh mwtlıfıc1cıd ıuı 
ı.:ılandıktan ıtODtl6 cıuueluk ıQCbdarr 
fs;lr ölllm oe2.&51 ~ 

"Haklannd:ı. yerilecek uker1 mab. 
lıf'Zne karanw beklf7n ~ lç'4 

ba lıanrı soolktırebUecck en ı,t pre 
cbD8orda bclltJ do 1erbeet •rbe.t do. 
Jae. , ıro~ ortaldan YM1ta11le mtld • 
cJehr:mum:nın \.'llcnda1111 ort&dAn knl. 
d.ırınnl~ olablllrdl, Ba. da • zamanbr 
bfo ae söO bir te3 dettldl: dr& ıMn 
aramızda dostum lııaradaa Olktıktan 
ı.orıra \'olıaıı bull"arma Jııadıır etraft. 
nı- endi~ vereeek kadar tenbadsl'. 
Hele 1otın ba clvarhmla ook bAdbeler 
olur. Jfru da bu Uatlı:ı:ıaJJ dGIUJlmemlş 
ccğlldir. Blllıaua bir defa Dil klPrllsD 
ln:erlnclo ~ dart eenerlnbl taamu:L 
kı kar,ı1qtıkt&ıı eonra ta lbttmaU 
btlı zaman dO,llnmtı,tU. Uprlt Or.eıin 
de Jfrara bGewn Odea .erscrller onu 
ao~·a atmak lltfyorlardı. Ehi o sın~ 
da bir devriye oıtltrer.esJ lc5pı11den 

A~ 01-ydı ıı.fıaleT bu ınak 
f.llt~:ırma munftak olacaklardr. Betke. 
hlr akprıı cıa Jlrar ınnafm ağınd&kf 
tıoroJaktan •tdan ku1"1unlarta karfl.. 
fandr, Bil lld T&kadaD IOnr"a Jfrar fe 
ccle;rln sokat~ $*karken dalnıa lhtt. 
.) t tlı bıılnnıır, cmlrberlnt do bnaoor 
nhrdr. (De1·an11 \&t') 

~'1 • .U. ~ paıar 1Uni.ı awıt 13 tc (JI.A.E.) <Elektro) (18.H.B.)" 
üafıı.Joğluııda f;m.nö.ııl\ bıılkeviD<J.· CCbır.r 23) (Memur .!Sl IJ.J G, Ta· 
l•WUDU bir topl~ntı yap.ıcıığ!.llllzdnn mirci) (.\ Z.) (Geliyorum). 
DıUUn aunuun gcJwelcrht rica ede • B:ıy Şinasi - Posln kutusuna 
rl4o. sarih dres uducımedılUnfz için rn 

Müzakere nwıameııf: nınız dcrceı.!llemiycccklir. 

l - 941 942 mail llel\831 hesaba C1 ar /3. b 1 1 -d 
t11ln YC mu;aklpl-er raporunun tetldk EJ! lfvr a ıev n 8 
ve tuvibf. kogser 

2 - Nizamnamenin bul maddele. 
l"fnf!e tadll.l.t teklltl. 

~ - Ntza.mna.me muclb;ıce tayin 
olınıarak 8 .hakemin seçllmest. 
~ - İdare heyeti noksan aularmın 

yerine nza. n ye(lek au aeçllmes1. 

•:t:• 
Motörlü kara nakliyecileri 
cemiyetinden: 

l'-12.9'2 larihlnde cemiyet mcrke.. 
zinde aklA)llllWl heyet{ umumiye iç • 
t'.matmd& eltaeıi;ret haarı oımadıg-tn.. 
dar. 11.12,9'2 pel"l<!mbe gUnU ııaat 
(l0) d:ı11 (18) • kadar Beyoğlullda 
Nul'i Ziya eokagmdald cUmhuriyet 
hall: Partisi kar.a merkczı aaJoııunda 
1k net bir umumı heyet toplantısı ya. 
J:l~lacatmda.ll bllQ.mum azarım gelme. 
:frt rica olunur. 
Rı.zname: 

ı -19f2 yılı çalıfma raporunun o. 
kunmuı -nı mllzakerut, 

2 - 1942 yılı besabatmm tetklkj 
ve idare heycUnln lbtuı. 

B - 1948 yrl1 bl1tçeaı'nln mUzakere. 
Te tıuıdiltl , 

' - İdare hr.yef! A:ı:nııırmtn nunf 
aıçiml. 

Tilrk musikisıni halka .e:vdir
m,..k ve ha!k şarkılarını tanıtm:ık 
I."'aksadile Sanyer Halkcvi mUhim 
bir teşcbbilste bulunmug, dört: bll
yilk konser hazırlamıştır. Bu kon• 
serlerin ilki 17 ikinclMnun pazar 
gUnU saat 15 de Sanycr Hallte\i • 
nin Bilyükderedeki salonundn ve • 
rilecektir. 

Mu"Sild sahasında kıymetli hiz • 
metlerde bu!unmuş, bin:ok değerli 
elemanlar yetiştirmiş olan Ü8kU· 
dar ?ı!us.!.ki Cemiyeti bu konseri:· 
re 30 dan fazla saz ve se.s sanat· 
lrarile iştirft.k edecektir. 

nk konserde tanııunış bcsteklır
lnrın şa.rkılan, saz eserleri ve A 
nartolu, Rumeli halk şarkılan ça· 
ltnaca:ktır. 

Hasılatı t:ınwniyle Sarıyer k.r 
zasrndakJ yoksullann krştık ihti • 
~-açlarma tdhsis edilecektir. Saı I• 
Yer Halkevinin bu mühim teşeb • 
bUsU musikimize b!r hianct, halka 
musiki zevkinj tattrrmak için bir 
frreat verdiği kadar sosyal yardr.n 
baknnındau bilyilk bir kıymeti lıa • 
izdlr1 
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