
Ziraat Vekili Kütahyada 
çiftçilerle konuştu 

r,n .Kütah~a, ! (A.A.) - Emet kazası ile ö. 
nr· tilıı: nahıyesındeki tetkiklerini ve temaslarını 
t~teakıp ~ira~t Vekili Muhlis Erkmen dün Kü. 
. yaya donmus ve belediye tarafından şerefle. 
tınc verilen çay ziyafetinde hazır bulunmuştur. 

H 
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izmirde bir caddeye dikilen 
hamiyet levhası 

Çiftçilerin hazrr bulundukları bu çay zi. 
rafctındc Ziraat Vekili ileri sürülen dileklere 
~ttıla kcsbeylemi ve bunların karşılanması için· 
ıtabeden tedbirlerin alınacagını va<ıdeylemiştir. iDARE EVh Ankara Cad. tSTANBUl •Telgrat: \'AKIT• Poııtıı kutusu· 4fi TC'1cfnn: :!1413 IYıızıl • 24~i0 ı.ı~ r ) 

izmir, 7 (A.A.) - Kültürpark'ta paraşu 
kulesinin önündeki büyük caddeye üç satıhlı 
mermer bir levha rekzedilmiştir. Bu levha, sahi. 
bi bulundukları emlaki İzmir hastahanelerine 
terk ve teberru eden vatandaşlann isimlerinin 
yazılmasına ye bu suretle adlarının anılmasına 

tahsis olunmuştur. Levhada şimdi şu isimler 
görülmektedir: Dirhemsiz Süleyman, Aydınlı 
Cemal, Çıkrıkçı Mehmet ve karısı Azize, Rodos. 
lu Hasan kızı, Aksekili Sa.drk. 

Meclisin dünkü toplantısırıda 
........__..,, _, - - ~-----awwws----awwwıo.-----:wwwı.-.-.=-----awwwıo.-._ __ ._awwws __ _... __ ...._, 

Türk - Alman ticaret 
anlaşması tasvip edildi 

ıy · E . h . . r ........... Par ti ......... _, e nı rz ı n can ş e rı n ın - --

iı;ı Mecı·s Grupu l ırışa sdileceği sahanın istimlakine 
~ ait kanun da kabul olundu 

i toplandı ~ \nl~;ıra,; (.\.\.) - Biıyük Mil· ı dnhillyc _m,emurları ~a~un~_na et 
i i ı t Mcc' b buı;Un doktor Mazhar kanun layıhasının ikıncı muzakc-: B . ! G"rmftnin ba knnlığında toplan. resi yapılmıııtır. 
ı asvekııı·m·ız i 1 mıştır· Erzincan şehrinin yeniden inşa ! ~ i C ise açıldıktan sonra Kırşehir edileceği sahanın istimlakine ait 
i Harici hadisel f mebusluğuna s(çilcn doktor HUse. kanunun milzakeresi münasebetile 
i h kk d er f ~ ·n Ülkiı, Sc) han mebusluğuna se- söz alan Hasan Fehmi Ataç Gü-
: . a in a • çil n Sal:ıhattin Çam ve Siirt mc- müşhanr, bu kanunun yalnız Er-
f ızahat verdi 1 w:lıığuna s"çilcn reı:sanı Şevket zincan ıi!}hrini istihd.af eylcm:kte 

1 
Ankara, 7 (A.A.) _ C. H. [ D:ı~'a aıt intihap mazbataları tas- bulundugunu ~albukı harcketıavrz 

Partisi Mecli Gru u bu ün vip c1ılmiş ve yeni rn<'buslar and mıntakasında .,2 kaza. bulundugu. 
(1 . 8. 1940) t f

1 
g . iç· 'İ 'erdir· nu ve bu kazalarda bır çok kasa_ 

i vekilı Tr b 
0 

sa: b del-I reısl t·IJ ık :rnıct • t•cl~ inin 1940 yı. ba ve köy y('rlerinin de dP.ğiştiril-
i Saka'nın re· 1~ de u ul ;san lı U ('s"ndfl d<'ği .. ik11k 'anılm&sı mesi icap C\'l"'diğini işaret ederek 

1 
ıs ıgın e top an .ıı • . · • k 1 R · ve Büyük Millt'l Hrclislnin 1910 buraları ıçın de ayn ayrı anun ar 

•. a l~znamedc o~t? tah~il imti. yılı ımbat ,.e mart ayları hesabatı. mı getirilecektir'! diye sormuştur· 
• • . rının netayıcıne daır evvel. na nıt m:ızbı.tııhr kabul !'dilmicı. f Devamı 2 incide) 
ı ~ Bıngol Mebusu Fer'dun Fik. 
l ri tuafınd n verilmi bir takrir 

mevcuttu. Bu takrire ait Maarif 
Ve ır 'n cevabı dınlenmeden 
evv 1 muhterem B vekil Dr. 
Rcfk Saydam on ı timadanbc. 

• ri cereyan eden harici ahval ve 
J ha rsat haklı da izahat vermekl 
: ü e e k il e geldı Muht"rt'm 

ita/yanlar 
Ad en körf azında 

Z&f ,ayı ~Ş:ttf 
eltner 

Balkan 
meselesi 

1913 deki hudutlarmı 
istiyor 

\ 

l 
Ba vekıfünı in hanci h dısclere 
daır to 1 ve sarıh ız batını miı. 
tea ıp tema cttıkleri muhtelif i 
m selel"r h2 nda so~ alan bir.! 
ÇOK hatiplerin beyanatı dinlen. 
dikten ve sorduk! rı suallere 
icabedcn cevap! r Başvekil ta. 
rafından verıldıkten sonra hü. 
kumetin i a 1atı umumi heyetçe 
ittifakla t vip olunarak saat 13 
buçul.ta cel eye nihayet verildi. : ............................................... 

İngiliz Somc..liainde 
Diler bazı yerler de 

alındı 
Kal.lrr. 7 (.\w\ .) - Resmi Teblığ• 
İtalyanlar 5 A~stoııta Aden körCc· 

%.lnd Z 11:.ıyı l al clml§lerd r. Bu lo· 
galeıa h ç bir mJkavemel gormemı~-

1 rdır. 
A:nu gun tanı,, top \C mltraıyoz ve 

tay: a lcr tahvı) • cdılmtş bulunan 
mühim ttaı;ıan ı,u\\cdeıi Hargeısayı 
zaptetmı !erdir. DUrmanın ilerlemesi· 
nı gedktınnelc vıı.zifesl almış olan 
ord"muz dilşmnna ciddi zayiat verdi· 
re k geri çckllml,tır. Düşman Ut 

Romanya Dobruca
yı da kül 

halinde vermiyecek 
Bir Macar heyeti 

l\1oskovaya gidiyor 
l\loskou, 7 ( :\. \.) - D N- B· 

bildiri~ or: 

D liear t ı. mı r ı ı mum s. 
11lllenlc, bır Ma r Sov t tıca 
ret mu\helesi keli ın muzakere-
1 rde bulunm k u r bir Mac ı 
hC'y tinin Mo kov ~ muva al ı 
beklenınektctlir. 

; .ank :: yı ctnıı :.ır. Z:ıylatJmız ehem· 
' mıyrt iz.dır. 
1 6 A ,o tos sabahı plynde lopçu zırh· 
1 ıı otomobUI ıdcn mürekkep düşman 
! kun·ctıerl Odu\·clnayı işgal etml;,ler· 
1 d r. ırn.-ok bır motor.ze Somali hecin 

U'l::ırı roUfrc si hiç tir 7.aylat verme
d n d şm nı t c z rtnıiştlr. 

(Devamı 2 incide) 

Peştedeki müzakerelere 
başlandı 

Sofya, 7 (A.A.) - Röyter a. 
jansı bildiriyor: 

Bulgar makamatı ile Dobruca 
meselrsi hakkında müzakereler 
yapmak üzere Sofyada kısa bir 
müddet kalmış olan Belgradın 
Romanya sefiri Kadera, görüş. 
meleri hakkında raporunu vermek 
üzere Bükreşe avdet etmiştir. 

I Otııomı 2 111·11lr ı 

Dün Sirkecide bir Faizle para veren 

f ~toğra f lıane gantJ:~ Dün y!!~~~~!,ümeş-
hutıa adliyeye veriliyor 

Bir havacı gencimiz tavvaredc11 allıror. di]!er biri de 'f>a.raşiUle iniyor 

inönü kanıoında 
Binlerce Türk genci şuurlu bir çalışma ile 

semalarmı müdafaaya hazırlanıyor 
ingiliz 

tayyareleri 
Essendekr. 

Mors cephane 
f abrıkalarını 

yaktılar 
Bir ay zarfındaki Alman 

tayyare zayiatı 

307 
Dusseldorf civarında Glad Bakr. 

hcd tayyare meydanı ve Krefeld 
Uıl yare meydanı binnları bom. 
bardıman edilmiştir. 

Buralarda hasar ika olunmusv 
tur. Bir kaç kilometre imali ar 
kide yangınlar çıkarılmı tır. Bura. 
da alçak bulutlar ve sısli hava ılk 
hedefleri görülemez hale sokmu . 
larsa da iki tayyaremiz Hamburr 
pelı ol tesisatını s çcbilmi lcrdir 
Kesif bir baraj ateııi arasından u_ 
çan bu la)) arekr be büyük ) an-

( Devamı 2 incide) 

I 

Üstle: Pla11ör uçuşu. Alt/o ııçu a hazırlanan ~cnçlcr 
(Yazısı ! incide) 
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Piyasa vaziyeti !Köy demircilik, maran-! 
~~=:~·!~~:,Ü!~ gozluk ktırsları açılıyor ı ~,. , olınuttur. ti 

Dün SS bin liralık ihracat ya. 

pıtr;· ıaraı...., tncil•er• il• Kurslara devam eden kögıüler. 20 
Yeniden ticart temaılara baılan.. •• k / 
ftllftır. Uzun mUddettenberi ilk h Q f t Q d Q b U S Q n Q fi 0 g'"' f e n e C e ·er ~a olarak dün İngiltereye mil. 
hını nıiktarda bam keten gönde. 
rilıniftir. 

YAZAN: ESEN 
-22-

- Hayır, niçin rahatsız olayım. 

Son iki ayda 
Köy kalkınma plimnın tatbik 

edilmeye başlandığını yazmııtık. 
Kalkınma pllnının en mühim kıs. 
mı da köyler.de seyyar kursların 
açılması ve köylüye bu kunlarda 
muhtelif sanatların öğretilmesi. 
dir. İlk olarak demirci ve maran. 
ıozlar için gezici kurslar tes~ı 
edilecektir. Bu hususta Maarıf 
Vekaleti teknik tedrisat umum 
müdürlüğü bir talimatname ha. 
zır1amı§tır. 

Jrg~ı kısımlarım ihtiva eder. Sıc.tk ı 

1 
........................................... 1 .demircilik ve soğuk demircilik 

olmak uzere kursa giren köylüler M ese ı e 1 er : 
iki grupa aynlacalclardır. i-

Kursa kaydedilenler kursun ı Kadıko··y tramvay 

Hem ben de bir sigara i~mek isti
yorum. Bana bir tane \'Crir misi· 

• ? ruz. 
Beria §imdi ''Calip beni yalnız 

bırakırsa,, diye korkudan titriyor. 
du. Ya demin kocasının tehdit eden 
bakışları altında çekilip giden kils. 
talı tekrar gelirse Beria ne ya
pardı ? .. Ya o, yahut bir başkası ... 
Yer yüzünde terbiyesiz ckeik de
ğil ya! 

la baktı · Beria kızardı \'e göz u
cuyla kotasının bakışlarmı aradı. 
Fal:at C~Jip dü\•üştilğü bu adamı. 
hatta tanımamış gibi görünüyordu· 

Samsuna geldiklı>ri vakit Galip 
bir otelde iki oda tuttu ve Beriayı 
odasının kapısına kadar götürdiı· 
Kapının yanında karısından ayrı
lırken sadece: 

Ne kadar aeyriaefer 
kazası oldu 

sonuna kadar devam etmek mec. ı • 
buriyetindedir. 15 gün devam et. j 
miyenler kursa devam e.tmek hak. : larına daır Bir senedenberi tehirde seyri. 

aefer belediye otobüs komisyo. 
nu tanzim etmekte, otobüs ve o. 
tomobillerin gilı:ergihı komia. 
Yonca teabit olunmaktadır. Ko. 
misyonun aldığı tecibirlerin ne 
gibi bir netice verdiğini öğren. 
'lıtk için geçen ıen~ki ve bu sene. 
ki naki; ,·asıtaları kazalarının ye. 
l::t: \:na bir göz atmak kafidir. 

kını kaybederler. Tednsat hafta. i 
da 44 saattir. Günlük mesai sa. ı 
bah saat 8 den 12 ye kadar ve 13 
den de 17 ye kadar sürecektir. 

- Yolda fazla yorulmuş olaca. 
ğınızı dilşündüm, dedi· Her halde 
dinlenmeğe ihtiyacınız vardır· Bu. 
nun için yemeğinizi doğruca bura
ya çıkarmalarını tenbih ettfın. 

Geçen sene haziran.da 63 kişi 
h::.m, l 8 ağır surette yaralanmı1, 
2 kişi ölmüştür. Geçen sene tem. 
n- z·.ı .da 58 hafif. 2 ağır, 4 ölüm 
vaka~ı kaydedilmi!>tir. 

1' ıene bazira.,;nda 40 hafif, 3 
ag•r vaııh, bir ollim. temmuzda 
36 ~afif. 10 a~ır. bir öliim \'akası 
t"! lı.t dilmiştir . l~azaların ço. 
ğ ~ G:ı . otatla Necatibe, ve Okçu. 
musa n." !eleri ·d! , Karaköy mın .. 
ta.kasın:ladır. Ve kazaların nevi 
itibariyle müsademe şe!dindeki 
olanlar fazladır. 

Komisyonun otobüslerin Kara. 
köy ve Beyoı,,luna gidiş istika. 
metini d·ğistirmekle isabet gös. 
tl'rdiği bir kere daha meydana 
çıkmııtır. 

Şilep seferleri 
Dcnizyolları idart>si İstanbul -

İskenderun şilep aeferlorinin proı
ramını hazırlamıştır. t\k ıilep !s. 
tanbuldan önümU:tdeki pazartesi 
;;UnU lakenderu.oıa kalkacaktır· 
Bundan 15 giln 90nra ikinci sefer 
y aptlacaktır. 

Florya civanndaki 
" ~ kaza tahkikatı 

-.ilti sUn evvel Florya ile lapar .. 
takule ar.11mda vukua gelen kua 
hakkındaki tahkikat httirllmigtlr-

Mllddelu.anuntlik kazanm geçit. 
ten g~ek isteyen kamron pöril 
Fe~-zide olduğunu tesbit etmlf ve 
lokomotü makinisti serbest bıra-

kılm11tır· ' 
Cerrahpaşa hastanesine. ~aldırı

laıı toför Feyzi ile muavını Sala. 
hattinin yaralan ağırdır· 

Odun ve kÖ1nüre azami 
fiyat konacak 

Belediye şehirdeki odun ve kö. 
:nıUr stoku ile fiyatlarını teabite 
'baelamıetır· Tetkika.t bittikten aon. 
l'& hazırlanacak rapor fiyat mura
kabe komisyonuna verilecek, odun 
ve k~mllrde yUkselme devam eder
se koınieYon tUccarlara muayyen 
bir kir bıraktıktan 110nra odtln ve 
köınUn azami satış fiyatı koyecak· 
tn-. Odwıwı çekisi fimdiden 40::1 ku.. 
nıetur. KISınUriln kiloeu ise dört 
kunıttur. Geçen aenc aym mcv
Shnde odun 280-300 kömUr ise 
Yi1z P&ra, Uç kUl'Uftu.' 

Altın Fiyatı 
Altm dün 2150 kuruş Uıerintlen 

!.U&Jnele görmllfttır. 

Bu talimatname hükümlerine 
göre kurslar derhal faaliyete ge. 
çeceklerdir. Kurslarda; köylüye 
evinde veya muhtelif i~erinde 
kul!a:ıdığı demir veya ağastan 
ma.'llul c~yayı, araba. ziraat alet
leri gibi vesaiti t;ımir, icabında 
yeniden yapabilecek bilgiler veri. 
lecektir. 

Kurslar demirci ve nıaranıoz 
olmak üzere iki kısımdır. Her 
kurs 20 hafta deva:n edecektir. 

Demircilik kursunda sıcak de. 
mircilik. soğuk demircilik, el 
tesvivecili (!i ve arab:ı doıtramacı. 

Mü.davim talebenin yapmış ol. 
duğu işler kursun sonuna kadar 
muhafaza edilecektir. Sonunda 
sergi yapıldığı takdirde bu eser. 
ter teşhir edilecek ve serginin .da. 
ğıtılmasında kendilerine mükafat 
olarak verilecektir. 

Köylü tarafınc!an yaptınlmak 
ve tamir ettirilmek üzere getiri. 
len eşyalar bir plan dahilinde ya. 
pılacak v~ köylüden hiç ücret a. 
tınmıyacaktır. Köylünün sanat 
bakımından da yetişmesini temin 
edecek olan bu kunılar büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

4 muhabbet tellô.lı 
kadın yakalandı 

15 yaşında bir kızı bir adama 
peşkeş çekiyorlardı 

Beyo&lunda 15 yaşında bir 
genç kızı Ahmet adında birisine 
piıkeş çeken dört ka.clın tellalı 
cürmü mefhut halinde yakalan. 
ml§lardır. 

1 S ya§ındaki kızın adı Un.ıüle. 
dir. Muzaffer, Hasan, Nezaket ve 
Seher adındni muhabbet ~L 
lan. bu ]Qı;ı Abme.ı t4&~ bir 
mUıteri bulmupar ve Beyollun. 
ela Sakıza&acı civannda randevu 

vermiılerdir. 
Ahmet bir otomobil ile bura.. 

ya gelmi!: kızla eilenmek için 
muhabbet tellillariyle pazarlığa 
girişmiştir. Tam bu sırada polis. 
]er de gel mi§: hepsini yakalamıı
tır. 

15 yaşında Unzülenin yapılan 
~.c~ai apll'fW M.IWUr.lı oı. 
dulu anlatılmıttır. Suçlular ya. 
nn adliyeye verilecektir. 

Fatih medreselerin
deki kanlı k_avga 

Çingene kat-ısı ağır Bir 
surette gara landı 

Evvelki ıece Fatihte Kurıunlu 
medresede oturan çingeneler ar~ 
sında kanlı bir kav&a olmuı, bir 
çinıene karısını ağır r.urette ya. 
r"1amı§tır. 

Vaka fC>yle olmuıtur: 
Bu medresede ot~r~ ve "ıepet. 

çililde geçinen Rasımın, Güllü L 

dında kocasından ka~ıı g~ bir 
kızı vardır. Yap.~ a~cla bır çin.. 
gene ıenci de Gilllily~lri'!'lı:utmut 
ve d iin gece çarııdan ı fl~ r~ 
kı, bir karpuz . ~arak Raaunın 
bölmaine gitmıttır. . 

istemiıtir. Raaimin karııı Ayte 
de Yaıann tarafınt tutmu§, Güllü 
de ağlamaya bqlıyarak: 
"- İJlede, ille Yatan iıteriml 

diye ayak diremeye ba§lanqtır. 
Fakat Raaim bunlara lamııJ 

ve aarhoıluğunun da ttsiriyle bı.. 
çağını çekerek, kansı, kızı ve mUa 
takbcl damadının ~rine saldır. 
DU§tır. 

Yqarla Güllü kaçmıı, fakat 
Rasim karııı Ayıeyi ele geçirerek 
ilci yerinden ağır surette yaralL 
mqtır. 

Rasim hazırlıklı gelen bu nuaa. 
. . . . k lamıt ve karm Ay. 

K fırını ıyı ~rıı ·1 beraber oturup Is hab 1 şe km GlillU ı e a er er : jç~eye bqla~~l~~~evanı eder. 

Nihayet yetiıenler Ayşeyi Ra. 
timin elinden güçlükle kurtamııı. 
lardır. 

öğleden sonra birinci sulh ce. 
za mahkemesine verilen Rasim, 
mahkemede: -------- 1 .Alem nete ıç~~· Raaime• • U 1 k Yapr bird~ıre • 

tan lkt1d&Ma Zeynep Ki.mil has- e~ Sana "ki lira vereyim de la. 
eabıde hademelik yapan Ali i!e ' - ·~ıa ! Benden iyi ko.. ::S ~~~_tanede hademe Mehmet, 

1 zını bana nı ! dernit ve hemeB 
~ 1'bUnden mliD~ya ca buJamaZIU:, ece yapılma1m1 

"- Sarbottum, ne yaptığıau 
bilmiyorum!" demiı. tevkif olun. 
mu!tur. 

in lflar; nıOn•klıa ka.v•::.:ı-a e·~vl~e~nme~~ni~n~.:_:&~::_..:....~-------:~-:-----:--::~ 
kıJlp edere& Mehmet blçağı.nı • b 1 d 
:~l~~:r·almmıf, 3 randevu evı ası ı 

'D ... 1abl~t:ır. 
..,...Veklltt "-6-a- V hb" 

dün Anka •-...,...& e 1 

• 1'daıı tehrimize retıniıı· 
tit• 

• Pazar lllnU Enıinönilnde kıs. 
kançlık ytlzlbı481l llalunut Demir 
adında b~ ~ Kbnn dün 
de curmn meeııut Jllahtmı~lne 
verilememlttir· 

Tetekldir 
On bet, linnl gUn evveı evime 

girerek kJ~'Dlettar bir bç ııarça 
~yamı çalan ve hiç bir fz Jxrak. 
:nıadan kaçan hll'IIZl kma bir za. 
manda bularak mesruk etYa1anım 
tar&f ıma iade edtıı latanbuı emnı.. 
yet müdilrlUIUnlln ildılc1 P>e me
murlarma alenen tetekkUril bir 
borç blllrim· . 

ht· P·T·T· mtldtlrlöAti anıkatı 
Burhaneddin Tıh~n Önce 

Beş erkek ve dört kadın 
muayeneye sevkedildile~ 

d"'ıı Beyoilu.D. Bunlardan bafka &abıta Zıba a. 
Ablik .sabl~~ :vini bum1J. dmdaki sokakta umumi evlerde 

da 3 giılı ran de bir kontrol yapmıı; bunlarm 
tır: 1 • 2 • 3 numaralı olanlarında 

Bunlardan iki taneli Ay~ Melihat, Ayşe, Perihan Neıba. 
çepnede Safeti apar~n~ nu. bat, Sabiha, Fahriye, Sevim ve 
numaralı dairesinde Anı . ' tara. Muuffer adındaki cenç kadınla. 
maralı daireainde de F~leridir. nn vesikasız olarak çahıtıklannı 
fından itletilen randevu e ~rmüı, henai de ya.kalanmıctrr. -.d evlerde be! er. 5v r- :J 

Yapılan aram .. a . .. etbut Bu b.dmların yapılan muayene 
kek ve dört kadın cümı: ~e mu. eonunda zührevi haatalılclarla 
halinde vakalanmış, . h~p rtı muaab oldukları gorü!müıtür. 

~evkedilrnıştır. !'~1 • 
ayeneye. ·

1 
. mühUrlenmııtır, _ ~ 

man daıre erı 

Akşamları Köprüden 8.30 da 
kalkan Kadıköy vapurlannın 
yolcularını alan Bostancı tram. 
vayına, bu tramvayların salfilıi. 
yettar amirlerinden birisinin de 
lalettayin bir gün bu araba. 
ya binmesini temen..1i ederiz. 

Bu dileğimizi kabul ederlerse 
bu arabada görecekler ki: İzdi.. 
ham, işkence, iğneli fıçı, hava. 
sızlık... Velhasıl tarif edilcmL 
yen azap ve ıstırap ... 

Üstelik bu tek araba sadece 
birinci mevkidir. Bu ıstıraba 
katlanan biçare yolcular üstelik 
bir de hep birinci mevkiin ücre. 
tini ödemeye mecburdurlar. 

Bu arabaya römork takılamaz 
mr, ve sadece bir araba işletmek 
zarureti varsa - ki buna bir se. 
bep göremeyiz - bu araba ne. 
den birinci ve ikinci mevkililer. 
~en değildir ... 

Henüz sayfiye mevsimi geç. 
memiştir. Bu hattın yolcuları 
bu saatte dahi ekseriyet teıkil 
etmektedir. Neden ihtiyaç niL 
nisbetinde araba işletilmiyor, 

Müessese, römorkta bir bi. 
letçi çalıştırmamayı menfaatine 
uygun bularak halkı hiçe say. 
makta bir beis gönniyorsa. bir 
zabıta veya bir belediye memu. 
ru bu vaziyeti neden göremi. 
yor? ... ............................................ 

Sarhoş kadın 
Rakı vermediği için 
meyhaneciyi dövdü 

On taneden fazla sabıkur olan 
Bahtiyar admda bir bdın, dUn 
akpm Sultanahmet civarında bir 
meyhaneye gitmiı, prap içmiftir. 
Bahtiyar bundan sonra rakı da 
istemi!, meyhaneci artık kifi de. 
recede sarhot olduğunu. ra'la ve. 
remiyeceğini aöyleınittir. 

Bunun üzerine Bahtiyar mey. 
haneciniıı üzerine atılımı, kendL 
Bini dövmüttilr. 

Bahtiyar birinci r.ulh ceza malı. 
kemesi.ne verilmiştir. Kadın aor. 
cuıunda: 

"- Ben seyyar bir günahki. 
rmı. Dünyaya böyle geldim. Böy. 
le gideceğim, demi! ve tevkif o. 
lunmu!htr. 

Dıt ticaret dairesi reiai 
şehrimizde 

Romanyaya satılacak ikinci par
ti 1000 tonluk tiftiğin ihracat bir. 
liği idare heyeti tarafından tüccar. 
1ar arasındaki takaiml işinde 
bqgösteren !iikayet üzerine dıt ti· 
caret dairesi reisi Servet Berkin 
İstanbula gelmiştir. 

Servet Berkin derhal tiftik ve 
yapağı birliğine gitmit ve idare 
heyetinden bu hususta izahat aL 
ml§lır· 

Halk Ekmeği 
Halk ekmeği nümunesi beledi. 

ye kimyahanesine gönderilmiıti. 
Kimyahane raporunu venniıtir. 
Ekmeğin çeşnisi çok ıüzeldir. 
Pifkin ve tam gıdatdir. Ekmek 
nümunelerinden Sıhhat ve Tica. 
ret Veklletlerine de birer nümu. 
ne gönderilmittir. Vekiletlerden 
gelecek cevap üzerine bu nevi 
c:llaneğin çıkanlmaıına bq1ana. 
cakttr. 

Bir tilep Çanakkalede 
karaya oturdu 

- Affeder.siniz ... Bir kaç defa 
sigara verdiğim vakit red ile kar
şıl~mıştım. Onun için bu gerer ce. 
aaretim kırıldı. 

- Evet, fakat şimdi canım is.. 
tedi· 

Galip kibar ve itinalı bir tavırla 
karısına doğnı eğilerek sigarasıru 
yaktı. 

Sonra tekrar ark.asını Beriaya 
döndü ve kapıya doğru yollandı. 

Bu aefer Beria endişeaini gWe
meğe bile lüzum görmeden : 

- Nereye gidiyonıunuz, dJye 
sordu. 

- Gezinerek sigara içmek çok 
hoşuma gidiyor. Şöyle koridorda 
dolaşarak sigaramı bitirmek isti
yorum. Fakat burada kalmamı al'
r.u ediyorsanız sigaramı burada da 
içebilirim . . 

Evet, Beria kocaamın Yanuıda. 
kalmasını istiyor, fakat bunu naaıl 
söylesin ? Hayır... Beria kocasının 
Yanında kalmasını ~temiyor dü .. 
aUncelerilc yapayalnız kalmak çok 
daha iyi, fakat korkuyor. Yalnız 
bir kadın türlü tilrlil teh.likelere 
maruz kahyormll§· Deri ceketli ko. 
yun tilcean her halde bu vagon
daki kompartşmanlardan birisin
dedir. Genç kadmı müdafaa eden 
adamm uzaklagtığmı görUrae ... 

Galip Berianm utıraplı ve ger
gin ııim~ında biltiln bu d1l3Unce. 
leri, bUtUn bu hisleri anlar gibi ol. 
du, ve ela göz bebeklerinden bir 
neşe I§Iğı geçti. 

:Fakat yine hiç bir şeyin farkın
da değilm~ gibi ağır ağır koridora. 
doğru yilrümesinde devam etti, fa. 
kat daha kapıdnn çıkmadan Beria 
kenclisini çağırdı : 

-Galip! 
Beria bugün ikinci defa olarak 

koca.mu Yalnız adıyla çağırıyor. 
Galip geri döndU: 
- Beria! 
Genç kadın dudaklannı ıaırdı• 

boğuk bir sesle yalvardı : ' 
- Rica «terim, buradan ayrıf· 

mayınız. 

vııı 

~ren Sanı.suna saat altıya doğ .. 
ru Yeti§ir. 

Beria Yine es.kisi gibi kocasile 
ve Beyabatıe aWcadar değilmiş gi. 
b1 duruyor. Nereye gittiklerini da· 
ha Gallbe sormadı bile. Zaten da· 
var tUccan haclisesinden sonra Ga· 
llple Beria yalnız havadan ııudan 
bir kaç kelime görüştiller. ' 

Yoldaki iatasyonlann birisinde 
mC§in ceketli adam indi· Berianm 
vagonu önünden geçerken artık 
bu hldiseyi dilşünmeyerelı: 'pence .. 
red~n Wcayt bakan genç kadına, 
~lup olmanın insan ruhuna yığ. 
dığı bUtün kini topla~·an bir bakış-

- İsa.bet ettiniz. Öyle yorgun, 
öyle ~·orgunum ki· 

Galibin bu hareketi Berianın çok 
hoııuna gitmişti. Demek oluyor k i 
kocası mUşterPk hayatlarında genç 
kansından mümkün olduğu kadar 
uzak y3.1ıyacak, onu huzurile atk
mıyacaktı. Galip bu hareketile Bl'· 
rianm mukaddes acısma hürmet 
eden ve verdiği söziln kıymetini 
bilen hakiki bir centilmen gibi ha.. 
reket ediyordu- Beria Tahsin E. 
fendinin oğlundan böyle bir hare
keti ummuyordu doğrusu! 

Sabahleyin, heyecanlı ve kibus
Jarla dolu bir uykudan uyanınca 
pencereden esen Karadenizin tatlı 
rilzgirmı )"ilzünde hissetti, §ehircle 
uykusundan yeni uyanmış, ayak 
aealerl i!Je, kıyılara doğru k09uyor· 

Xıktrdak kıkırdak gülen \ enç 
bir JıJzmetçi kız bir tepsi il.ıerindı> 
kahvaltıanu getirdi. Beria kıza ko· 
caamnı nerede olduğunu sordu· Bu 
kelimeyi işiten hizmetçi kız gözle. 
rln1 dört açarak hayretle etrafına 
baktı. Ve 15aşknı §8.lkm : 

- Daha gelmedi galiba. dedi. 
- Hayır cannn, dün akşam be. 

nimle beraber bu otele gelen ba~ • 
dan bahsediyorum. 

Hizmetçi kız elini alnına vurdu : 
- Bitl§ik odada yatan bay mı 
GllzeI hizmetçi, ayn odalarda ye 

tan bu bayla bayanm evli oldukt;ı 
:rmr bilmiyordu. 

Kenclisinin de tayin edemedi" 
gerip bir arzu ile mütemadiyrı 
sö.ı 85ylemek ihtiyacmda olduğun• 
lıilleden Beria yeni evli olduklan 
nı da apmdan kaçınnca himıetçı 
kmn hatreti bUsbtltUn arttı. 

( Dtoamr ı •nr· 

Bir garson yıldınm 
cezasına çarptı 

Belediye içkili lokanta ve gui
noların tefti§ine devam etmekte· 
dir· Boğaziçinde bir lokantada bir 
garsonun müeterilere verdiği ku. 
pona fazla para yazdığr görUlmUe, 
kendi.si hakkında ilk defa olmak ü
zere bej lira yıldıran cezası keail
mı.tır. 

~ 

Buz tevziatı tetkik 
olunacak 

Belediye şehirde buz tevziatı 
ile, Sütlücedeki fabrikanın son 
.zamanki vaziyetini yeniden göz. 
den geçirmeye karar venni§tir. 
Bu hu.usta tetkiklere !başlanmış. 
tır. Hazırlanacai\ rapor belediye 
reisine veriltcektir. 

[ Günün akısierl'~ 
itfaiyemize dair 

D ON Sirkecide bir yangın 
oldu. 1.iıhuda :retiten iL 

faiyeyi, tasa bir zaman içinde bu 
Yanımı aöndürmüı bulduk. 

Şeytan kulağına kurıun, eluer 
YIUlgın}anmızda böyle oluyor. 
Miikemmeı ve müeuir lnr tetki
lat halinde bulunduğu uılaıılan 
lataııi>uı itfaiyeıi, zamanında 
~tittiii yanıtnlarla mücadele. 
imde hakiki bir ehliyet ve hatta 

Perşemb. Cuma 
8 Ağus. 9 Ağus. 

a R•ce l• 

hıııı ıı;; 

4 Rcceb 

h.ı.ıı 93 

kahnmanhk göatermekteclir. 
Baıtanbqa kibrit Ja:tuau ıibi 

yanmaya müatait ı.hta evlerle 
dolu bir tehir içinde ba muftffa.. 
&ayet lriiçükMDemez. 

Ancak, • düalıü yangında 

dikkatimi ~tti. Jtfaiye araba. 
lanndan boy boy uzanan hortum. 
lan pek çok ymnalı v._e ~-y~le. 
rinclen ıular fııkırdıgını ıordüm. 

Bu hortumlar, yalnız bu ıil»i 
mütevazı yangınlar için kullanı. 
byor denemez. Yangınlann sön. 
dürülmesine de eaaah bir mani 
tefkil ettiklerini ileri süremeyiz. 
Aksi takdirde, sördüiümiiz müı. 
bet neticeler elde edilemezdi. Fa. 
kat gönül iıter ki, o mükemmel 
tefkilit, teçhizat baknmndan ela 
laııanuz olsun; en lüzumlu sıra. 
ela herhangi bir inza doğuracak 

Hindistandan limanımıza gel. Vwu~ı \ •""''• ~·'-'•ıı ' ......... ı.ua.ı 1ler türlü ihtimallerden uzak bu. 
mekte olan Yunan bandıralı 7000 

1 · b" lki Ulbaetln anıun ... tonluk KUyantis şile ı evve dot. ~ oa u u 5 CH 9 t7 

gece Çanakkale civarında Selek öt•- Zira itfaiyenin vazifesi bat ~~ 
bumunda karaya oturmuştur. Bu ..:'dJ 12 ıo l'i oı ıı 19 6 OS larda, yalnız kaza eseri . ~a; 
__ ,_iller kayalık olduğundan va. Aı.--- 141 12 8 M 16 12 8 M ·"'-ı mahalli yıuıpl.,. '°"· 
ll&U K • ..._...u 19 18 iZ 00 19 18 lZ 00 ~u ·ı u}ı t ... el purun vaziyeti tehlikelidir. aza.. Yata. %1 Ot 1 0 21 oı 1 415 cliinneye matuf dei1 • ~ . bü ftl 
nm nasıl vukua geldigi hakkında ırnsak 8 Oli 7 47 1 .,, 7 H harplerin intaç ed.-bır?("4'~ • ' 
limanımıza henüz malumat gcl. l l yan.-,.ın ~' , •• ı;~~İ'N'•t 
memiıtir. '-------------: HU"J'AE "' 1 '· 



Aıkerlik tl&nı ·~~nbul Defterdarlığından: 1 
Kadıköy ukerDk pabetdadea : 
L!ao veya muadili ve daha yük-

Yako Babar 
Bedro9 otlu Artin 
Hogo llir, 

JIQbarrem Pelit 
Remzi tıbamı 
ReJDZI İlhamı 
Yuet Tan 
Vahap Temizkan 

Petrol ticareti 
Tonıacı 

Yaf ticaret 
komlayoncuu 

Ml"•le Ye So. ILN. 

B.Z. DanUp ban 3 2S 
A.C. yelkencUer 70 
B.Z. Şark ban 15/85 

KMtecl Ş.K. llrkA.ıuharp 21 1 
Tornacı A.C. YemeaJcU r 59 
Tornacı A C. Yemenlcll r v9 

Komlayoacu A.C. Güven ban f 1 
DOtme ve toka Ş K. Kumbarucı 147 ı 

imali 
Rum 
ArUn 
Remzi 

Yorgaııcı ve lıaDaç E.1'. Okçu lıluu. 2 3 
K&nav B.Z. Şa • J 

Saat ve gramofon Ş.K. l.stiklAJ 424 
tam1rl 

Kanngoz Ş.K. K. Hendek 42 1 
Hurdaeı A.C. Kalafat 72 

AJMıunra Bmıııaott Hurdacı A.C. Kalafft f 
.Andb7a Bmanoel Hurdacı A C. Kalafat 4 
Pukir Pandelidis Kallvect Ş.K. KQeWf 7 
thlaD ôzkan Takip ifleri A.C. ofW'tçu lıaıa 59 
Kofs JÇalrJnazi Tersi ş.K. nk belediye 151 
ş.ldr ot. Kwıtaıa lllkmek be!Ya atıp A.C. Ki.latat 131 
Muharrem Pelit Köıfteal Ş K. Erklnıharp 21 1 
a.t&e1 otıu Bayim Tel 'l,Jeri.1*PJC111ı Ş.K. Gallpdede 94 
lAOll, ZDert Ka~ Ş.K, Gallpdede Ü 
.t.-. ~ JCartr091c Lokanta,_ IŞ.K. ErkAmharp 115 
....... Tersi ş.K. Yenlyol 22 2 
Atola Behıt Teni ş.K. Senan Ekrem il 2 
Amma Plalu Kundura t&adrcla1 &mekyebıea •ektep a 
Aft'am Paltl Ktııı4Ura Wlllrciıd E. Y. Mektep a 
Jk Ruon ve Banab Se1*cil B.Z. IŞa1r Ziya P9I& 21 
Y: Yılmaz KBmtırctı lll. Y • ._... IT/l 
Yalto Alon Klllldura tüdNLll IJ.K. KDelUf IOkak ı 
NecaU Tıtlı xaııvecı A. c. Baki mı,kbene 8/1 
Remal llbam1 Tol'DW A.C. Yemeıalcller G8 
Remzi l1bam1 Tormıot A.C. Yemeıdcller Dt 

,. ,. .. A.C. Y•ealcller 
• • ,. .A.C. Yemeidcller 59 
.. ,. ,. .A.C. Yemeniciler 59 

A..., ôflu ııutata K&bvtı ve tiek&r Yelkenciler 48 

OılilUm otJu Bldaj'et 
llr EkmellçQ'an 
Er lllkme~ .. 
Kehmet Ali 
Jlebm t Ali 
Ahmet Bq 

odallb't 
'tallta modelel 

Depo 
Depo 

.Kabved 
Kalıvtel 
KallTecl 

Yemeıalcl 
K.alaYMl 

Yelkeneller IS6 
A.C. Alaca Kellelt '8 
A.C • .Alacameldt fi 
B.Z. Kule 11 
B.Z. Kule ıa 
A.C. TemenlcUer 31 
4.C. Yemeniciler 23 
A,.C. YelkeDcl,lv f8 

llatralu Kazanç 

281,00 11,09 
13500 19,20 
77,00 115,f7 

80,00 115,00 
300,00 27,60 
300,00 90,00 
266,67 79.89 
90,00 2286 

M,00 1083 
ı ;;,oo 19,95 
J65,00 lHl,05 

36,00 2,92 
43.00 2,72 
90,00 f l50 
90,00 286 

H0,00 21,6f 
80,00 4,21 
90,00 19715 
90,00 ,86 
6000 1,82 

100,00 493 
360,00 H385 
M0,00 174,'8 
120,00 36,00 
48.00 .,ıo 
ae.oo 1,20 
81,00 6,159 

11'1,60 ,72 
24.00 4,88 
72,00 7,18 

21600 12,d 
92'3 27,11 

aoe.oo n.n 
92,'3 '8,"6 

800,00 2T .00 
aoo.oo eo.oo 
180,00 6.U 

2,22 
38f 
8,09 

3,00 
6,50 

18,00 
16,98 
467 

2,17 
399 
7,21 

,68 
,M 
90 
.57 

433 
.s~ 

3,97 
17 
,26 
,99 

28,77 
34,89 

7,20 
,82 

1,44 
1,32 
,lf 
,88 

1,H 
U9 
ı,u 

18,18 
7,69 
l,IO 

1800 
1,89 

2,78 

H,38 
4,11 

l,9:S 

6,49 

,77 

24 

8.'8 

uo 
1,18 

88 
1,29 

224 

17,27 
191 

837 
&al 
988 

sek okullardan mezun olanlar: u. 
kerliklerini yapmadan memuriyet 
alamıyacaklarmdan 939-940 ders 
yılmda bu gibi okullardan m~n 
olup ta tahsiline nihayet verecek 

938 okurların son yoJdamalan Beşik. 
937 taş askerlik •ubesinde kurulacak 
937 askerlik meclisinde 5--20 ağustıoa 
938 1J40 ta yapllacaktıt. 
938 

Bu on beı günlük mllddet içinde 
9:f8 kanuni bir mazerete dayanmakıı-
939 &m bu mecl"ae müracaat etmiyen-
9M ler llakkmda kanuni muamele ya-

pılacaktır. 
9::s 
93fl 
938 
938 
937 
938 
937 
938 
938 
938 
938 
938 
838 
938 
9311 
938 
938 
038 
838 
931' 
fa1 
93R 
9# 
93? 

Tütün ikramiyesi 
veriliyor 

Csldidar askerDk ıubeSinden: 

tJ.skUdar ukerllk şub~inde ka
yıtlı ve ilereee üzerinden harp ma 
lfllü subay ve erat ile ıebit ye. 
timlerine 940 yılı tütün beyiye 
kt'amfyeainin tevziatına 12-8-

940 pazlirte8i gtln.Unden itibaren ._ 
'81ıdi yuılı ıaıth .. gUnler(e .... 
kerltt' l\lbellıfde ba•lanaeaktıt. 1Jııı. 

dlbaın ve kantıkbğı mucip olıu
mak lizet• aab~ıq. cU11ll~e miliıa. 
eaat etmeleri ve aort *'et velflb 
rotoirafı ve ikramiye teni cüz.. 
danlan ve reamt sentıt ve raporla
nnı ve nUfua hOvlyet ellzdanlaruıı 
da blrlllrt8' &etlrrneleri Dan ohuıqr. 

Nı 
837 12- s. 940 ~ 1 .. a. ~ 

715,00 7,77 1,U 1,40 937 
ça11amba glbalerL Ç'nyfata, 1J. &. 
940 pazartesi, 21. S. 940 çarş4mba 
günleri erlere, 28. S. 940 pazarte
si, 28- s. 940 ça~ba gtlJaleri de 
Mhlt yetimlerine-

12.00 auo us 93lJ 
8/11 989' T. Ye 242e ayılı iUru konmyonu kaı1ln 

I00,00 96,48 19,10 839 
6QO,OO 210,0ô 42,00 839 
1315,08 12,82 U6 839 
17,60 9,98 ı.t9 839 

fstanbul Belediye 
ııanı~rJ 

Zeynepklma Dotumevl oamqırbk blnamm ikmal bafUb av* 
meyJı konulmı.ııtut. Kqlf bedeli te8 Uf& il kurut w JJk -.ıam llO 
~tı.ır. Şai'tDame abıt ve *uamelft mUClU1'1Qlfl kaJNnlnde -~ 
1bale 2'.18/MO Cı.ım& gUDQ aaat 1" de D&ıhid Dlctımeade ya~ 
"plerln ilk temtnat makbuz ?eya mektuplan, iMie taribbada 8 lfıi 
hn lfl-1 mttdflrlottme mUracaatla llacaklan f-1 ebllJıef. ve 060 
ait Ttca~ Odası ve9ikalarile lbaltı gQDQ nwana taaU. Delml 
bU)ııı\ipaJan. 

••• 
Yıldız birtncl yatı okulmıun yl1lık ib~yacı lgbı almac&k .O.O.O kilo 

karaman eU ve 1800 kilo kıvırcık kuzu eti kapalı sarı uaullle ·~ 
nulm\lftur. Her Jld eun belıfJr ldlOIUllun mulaammeo 1ıedeU il Jmrut 
lemtnatı 891 lira 88 kul'Uflur. ~ Zabit ve Jlua..aet -~ 
leminl!e görlllecektır. İhale 115 8/CN& Perteaı-.. ıUDU IUt U de QUlld 
cllmende yapılacaktır. Talipl rln 1 k temlDat makbuz \te.)'& mekbapluı 
yılına ait Ticaret Odam ve aJarlle 2'90 num&rab kanwıua tarifata 
alıade ~hyacaldan tekl mektllp arını Uaa1e ıoao saat H de 
Bliaellm.eM vermeleri IAmmdır, .... 

~ICBar&Y yancm yerin tnebey ma Desinin Oast 
Kuatafa Kemal eaddeaınde 100 metre mılr&blla.ı ilahatı ara 

~a Yem Kolba~ llQkağ'Qkia 88 in adada a 
>paMI 1'o. .,. fOTIS metre muralbat sabah ara 

~ 
180,00 18,47 • 939 •lll •· • ._ ............................ ~llMlliMlll!ll~~IMl&~ ....... ~I 

71,00 JUO. .. 32 N8 
108,00 '8,60 8,72 D89 ----~-

198,00 7,llS 1,48 939 
f~OO U,GI 3.01 2,71 9,9 

ıµc. Oallpdtı!de 8 llC>,00 "7, 72 8.IS4 8,18 938 
IJ.K. Qallpdede 8 8/1/IKO T. ve 17'İ aa.Jdı temyls komlayonu nakıs karan 

Jozet Jalel lbracat taciri Ş.K. latUtW 4'78/3 

Ş.K. G&UpdeOe 19 21MO 48,0S 8,;82 819 
•• K. Qallpdede 29 UUO 90,00 18,00 837 
Ş.K. Qe~ 29' ~0/1/MO T ve ıeı •Jıh, 911 )'ili vertf&ne alt ıube tem· 

• ı.-.. Şapkacı Ş.K. !stlklll IS15 
Mor.do A. vq.~ 

Lul1 Tomaııof 
ı.uı Tomaııof 

Jlevlut Y•p 
Jle~ut Yaldap 
Apu.del Ltllıddla 
ı.r.tı AJclY 

1ls 11.JIU,tı, 
• ş.K. (la}lpdede .29 4/1/HO T. ~ 157 tqllı tem71s lcomlQonu nalm 1cai'an Alekaandr !CaJfiıh&t 

S.Jckll 

~~ 
ŞK.1#144' 
~ f. l! rve 62 
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