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İngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

Londra, 6 - (A.A.) - Sovyet 
sefiri Maiski, bu sabah Lord Ha-

12 
SAYFA PAZAR 7 MA.'l.'1$ ıoso ~ l."IL: 22 ,,. 8Al'l: 70:>n 

lifak ile görü§IDüştür. Zaıınedil -
diğine göre Londra, Moskova tek 
liflerine cevabını pek yakında bil 
direcektir. 
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istanbulun süt meselesi 

iLK iŞ: mandıraların yerlerini 

tesbit ederek her biri için bir 
sahş mıntakası çizmek 

Yazan: ASIM US 
tst:ınbnl belediyesi yüz bin ra sahipleri ile süt satıcılnrı n

liralık bir sermaye ile bir süt rasına ikinci, baznn üçiincü de· 
fabrikası kurmak arzusunda - recede müte,·nssıtlnr girer. 
<lır. Bu suretle tstanbulun nıiiz· ~landıralarda sağılan sütler yn
ıntn ı=ıüt meselesini halletmek ~atadan ynsıtnya geçerek istllı -

azmindedir. Bunu duyar duy -
tnaz ilk hatıra gelen şey eski 
belediye reisi l\hıhlddin Üstün
dağ znmanında girişilen, fakat 
beiedirenln binlerce lirasının 

heba olmruımdn.n ,-e birçok 
k1Dl.9elerfn nyrıcn. zararlara gir. 
tneslndcn ba.şkn. bir netice '\'Cl'· 

nrlycn teşebbüsler oluyor. Onun 
içln bin.do bir ihtimal olsa da ge 
:ne yenJ girişilecek teşebbfüıün 

do evvelki tecrübeleri tekrar et-

lılk edecek halkın ellerine ge -
c;lnceye kadar tabii siit mahiye
t.ini kaybetmiş olur. 

])emek oluyor ki, tstanhuhın 
coğrafi vaziyeti ltlhnrile c;ok 
dağınık bir (lcblr olması diğer 
bir çok bususlnrdıı oltlur,ru glbl 
süt ter.datı işinde de me,·cut 
zorlukları do{,'llrnn bellibnşh 
bir sebeptir. Onun için mahdut 
bir mmta1':a içinde birkaç mil
yon nüfus thtil"ıı eden bazı a,·-

tnek gibi bir netlccye ,-arması rupa şehirlerinde mul"a(fak 0 -

tehlJkesiul düşünmemek kabil lan bir süt tel"ziatı usulünü n:r
ol.ınuyor. nen tstanbula tatbik etmek mn. 

l\fuhidcUn Vstündağ zama - kus bir neUce l'erirse hayret et
hıncla yapılan süt tcşklUltının memek ldzımgelir • 
esası neydi? Bu tecrübe neden İstanbul belediyesi bir taraf· 
doları mo'\"affak olınadı? Yeni t.an )-ÜZ bin liralık bir teşekkül 
Vaıt '\"e BclodJye Reisi Doktor ne süt işinl halletmek çareleri
l,,'fıtfl Iurdann tatbik etmek is- nl tetkik ede dursun; fikrimiz
tedJl,rf proje nodJr? Un projede co cJaha miistacel surette alına
nıuvaflııkıyetl temin edecek ne cak bir tedbir '\"ardır ki bu da 
gibi farklar ,-ardır? Tabii ola - İstanbul ch'armda me'f'cot olan 
l'ak lstanbuldn. yeni bir süt teT'. mandıraların yerlerini Te bun.. 
2:l teşkilAtı işine glrişmeroen ıarm günde istihsal ettikleri süt 
eV\·eı bn cihetler inceden ince- miktarını tesbit ederek her biri 
}'c tetkik edilecektir. 

~;;;.~----1iiill~WMIP'!e:.eMIJ 
bulda mc,·cut mandıralar 

buralal"dan süt alarak mahalle· 
lerdc halka süt ,·eren satıcıla
rın Tnz.lyctl gözöniine getirllln
co yenJ bir siit fabrikası, -yahut 
büyük süt satış tcşkilAtı kur -
tııak tc"ebbilsiin<le ne gibi zor-
1 uklarl~ karşılaı;;ılacatı bir <le
receye kadar tahmin odlleblllr; 
hu zorluklar içinde süt işini 
t.anztm ic;ln ne gibi br hattına -
~ket tnldp etmek Illzımgelece
lt ele takdir edileblllr. 

Son znman1arda Fatih t.araf
larında bozuk süt yiiziinden 27 • 
hhut 35 kişinin zehirlendiğini 
herkes blllyor. Du işte ımc;ltı 
gi;rfilcrek zııbıtn. tarafmclan 
tevkif edilen toptancı Al)(hılla
hın \'erdiği ifade baldkaten dik. 
katıe fızcrlndo dnrolaeak bir 
lloktaya işaret ko)"'111nştur. Bu 
ll<laın ifadesinde Fatihte sattı~ 
6Ütlcrln hayvanlardan sağıldık
tan sonra kendi eline geçinceye 
k&<.lar otuz altı sn.at geçtiğini, 
hll<ldb.ntinde alt-ı: saatten fazla 
laıc olarak durma.cnnıı im'k:An 
hlll11nınayan sütlerin böyle u -
~ zaman ne gibi usullerle 
llıtıhntnzn. edllebtldlğlne ken.dl
~llln. de akıl erdlremcdiğtni 
:üyı~tnlştir. Böylelikle halk a-
asllıda siittcn (lolap zehirlen

lllb 0 h1'.dısc inin menşeini kapalı 
ı .. 8l•rcttc göstermiştir. 

<lı ~-Stanlınl ınn.hallelerlntlc t ~ze 
l )o halka dnğıtılnn sütler 00r
h() snn•ı 'nsıtnlıır ,.c Ul\çlarla 

ltltaç gün bekletilmiş olursa 
ı, ehJ.,ıenıno hAdisclerinln öniine 
<la11 l <> tedbirlerle geçilebilir nı · 

1~ k 
ti\(\ "icat bir de mesele şu no • 
h aıı tetkik ooileblltr: tstan -

111 rıı tan 

Ti e -
dl mıntakası haricine süt sev • 
ketmekten menetmektir. Zira 
hugün lstanbul tarafında ırıiit 

satışı ile meşgul olan bazı kim
selerin kendi ınrntakalarındald 
halkın ırıiit ihtiya.cmı Kemer -
burgnz gibi yerlerden getirdik. 
teri haltle diğer taraftan Kn.clı
köy, Sua<Uyc taraflarına siit 
scvketmekte<Jlr. Ilelc<liye lllr 
kere meYcnt mandıralarla. bun
ların mesafelerine göre satış 
mmta.kalannı da tesbit ederse 
kontrol işi nlsbet.cn kolaylaş -
mış olur. Blr man<lıranın sütünii 
onun nuntakası haricine gfitii -
ren sütçüler cezalandı!'ılmağa 
başlayınca. taze sütleri iki iiç 
gün muhııfaza etmek gayretiyle 
sun'.i te<lblrlcrc, sütlerin evsa -
tını bozacak iH\çlarn da lüzum 

kalmnz. 

"<la nhallclcrinde sfat sn 
t;ı lt\lnr keyiflerine hoş geJcU· 
~· l'lhut ınenfantleri icap ettl
llat h;tn iki günliik eskimiş süt 
"llı lrıl\ıla .... Bu tst.anbul halkına 
ıı:r. 

1
_,..cl'ehnecek nıandırataı·m 

.a,1 '· 
k-1 • ... ınrınclnn naı~n 1·n~atnln-"'n . 1 ..,ıttı l"okı11tu nclan, yahut \)o -

tı~111uıan ileri gelir. ~ıandı· 

Tayyare kaçakçılığı aavası 

Ruhi Bozcalı dün 
müdafaasını yaptı 

Potcmkhı kmuU.sini kar§ılıyan 
ı.'Clli ile beraber 

i~a'dan korkup ç~~ 
grafı Ekrem Köniğe vermediği takdirde ter-~ 
fi imkanlarının kalmıyacağını düşünerek böy

~ le hareket ettiğini söyledi. 
vvvvvvvvvvvvvvv ~ 

Sovyet Hariciye Ruhi üı; aya mah-
Komiser muavini k A ld 
Potemkin um 0 0 

- Yazısı üçüncüde - Ruhi Bozctilı 
Dün şehrimize geldi; 

Sofya • Bükreş Y oliyle 
Moskovaya gitti Leh-Alman nıünasebatı ciddi bir safhada 

Ankarada hüki'ımetimizle te -
masta bulunan Sovyet hariciye 
komiser muavini Potemkin dün 
sabahki ekspresle şehrimize gel. l 
miştir. (Devamı 6 ncıda) 

Fransız Meclisinin 
Dünkü Toplantısında 

Musolini 
Leh meselesin-

Mühim karar
lar verildi de tavassut mu 

Frnnsız meclisi dün sabah toplan
mıştır. Du ictimada hariciye nazırı 
Bonnct nrkadaşlarJ.Qn ~ı:ı. 1 el 

e r lllfl 1 ııWUI' f'i11Rilt""'T e7rri 1 Ş ve 

2 • 
muhtelit memlekellerJe ynpılmnkl:ı 

olan diplomatik göriişmelcrc dalı 

beyanattn bulunmuştur. 
Frnnsız meclisi bundan sonra mü

him lrnrarlnr \•enniştir ki bu knrnr
lnr da şunlardır: 

Kont Oiano 

dün Kont Fon Ripentrop 
Cianoya mülaki oldu 

1 - Yabancı matbuatın kontrolü
ne dair karnrnnmc, 

2 - Pasif mildafnn talimini mec
buri kılan knrnrnnme, 

3 - 1\lilll müdafnn için liızım olan 
madenleriıı islilı~:ılinc dair knrarna-
me, 

4 - Askeri el koynın kanunu todil 
eden knr:ırnnme, 

5 - Deniz harbinin telılikelcrhıc 
knrşı sisortn hakkında lrnrnrnnnıe, 

G -- ldrokarbu depolarının him:t
ycsi hnkkındnki kanunun Cezaire 
de teşmiline dair kararname, 

7 - Son karnrnameler mucibince 
devlet doirelerindc f:ızln kalan me
murların Jıizmetc yerleştirilmesi hak 
kında knrnrnnme. 

Toıılonlıcln Bonnet dış vaziyeti 
hakkında iz:ıhnt vermiştir. 

I..ondra, (Hususi) -Deyli Tel-ı rafında mühim askeri tahşidat 
grafm Romadan istihbar ettiği. yapmıştır. Çar§amba ve perşem. 
ne göre, Alman hariciye nazırı be glinü Bcrlinden Frankfurt, 
Fon Ribbcntrop'un Romadaki te. Naodere hareket eden askerlerin 
maslarında göriişülecek en mü • sokaklardan geçişi bir kaç saat 
him mevzu Alman - Leh mese • sürmü§t.ür. 
lesidir. Ribbentrop bu ihtiH1f yü. ~fERİKA DA MUSSOL1NL'-.1N 
zünden Romada hasıl olan endi - TAVASSUTUNU İSTİYOR 
şeleri izaleye çalıı?acaktır. Dan • Nevyork, 6 (A.A.) - Nevyork 
zig meselesinin sulh yoluyla hal- gazeteleri, Alman - Leh gergin. 
ledilmesi uğrunda ltaıyanlann liğinin vahametini tebarüz ettir. 
Varşovada tavassuta çalıştıkları mektc ve Beck'in oldukça mute. 
şüphesizdir. İtalyanlar, Almanya dil bir lisanla beyanatta bulundu
nm acelelikle Dan,zigde yapaca - ğunu yazmaktadırlar. 

ğI bir hareketin umumi bir har. Gazeteler, Mussolininin 1\Iünih. 
be sebebiyet verebileceğini gizle. te yaptığı gibi bu sefer de ta _ 
memektedir. Çünkü, Alman or - vassut ederek sulhü kurtarması. 
du ve donanma kumandanlığı Leh nı teklif etmektedirler. 
hududu civarında ve Danzig cL Milan, 6 (A.A.) - Fon Ribben. 

Beşiktaş 4 Ankaragücü 1 
Ankarahlar bugün Galatasarayla karşılaşacak 

Mektepliler turnuvasında Işık ve Haydarpaşa liseleri finala kaldılar 

Dün geceki güreşleri Kasımpaşa kazandı 
Spor haberleri 7 _in~, Mekteplere ait resimler de son sahifemizdedir 

naı 
,_ 

trop ile refikası saat 11 de bu. 
( Dcvanıı 6 t1lCtda) 

Ribbentrop 

Milll Seferberlik 
müdürlüğü 

Yeni teşkilatla umum 
müdürlük haline 

getiriliyor 
Ankara, C (Ilususf) - Dnhl

llye Vckftleti milli seferberlik 
mUdUrlllğll teşkilutıuı bir u -
mum ınUdUrlllk haline getir . 
meğe karar vermiştir. VckQlet 
bu hususta bir kanun vrojesl 
hazırlamıştır. Projeye göre, u
mum mUdUrlUlc teşkilatı 100 11-
rn maaşlı bir umum mUdUr ida
resinde 70 lira maaşlı iki şube 
mUdUrU. h.er şu~ede 36 lira ma
aşlı füi {ief, 20 Ye 25 lira maaş. 
lı birer memurdan ınUteşckkil 
olacaktır. 
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PGHt~: 

Küçük devletler 
tecavüz karşısında Ruhsatsız define 
ne yaparlar 1 aramak davası 
Totnlitcr ı•ejimlerc knrşı du-

ulnn ltlmntsızlık nznk , .e yn Osmanın cezaya ehliyeti 
1 ın komşuları nrnsuıcla im.iyn- olmadığı anla§ıldı 
l,f bir şekilde hareket lerc, mu· Geçen sene Bakırköy civarın-
ka\emet için fnnllyete yol nçı- da beraber define aramağa gitti-

or. Çeko lornkynnın lşgnli, Aı·- ği arkadaşı Süleymanı, kız kar -
unn1t1116'1ın znptı ynlmz hlr im· deşl Ayşeden bahsedince kızıp, 

rn parça mm iş~nll mnnnsnn 1- satırla başını gövdesinden kopa. 
fadc etmedi. DHI\ ı,ıs bu işgal rarak öldüren ve sonra: 
hareketleri zlhJnler<le birJc~en - Bu benim peygamberimdir. 
hareketleri zihhılcr<lc ycrlc~en Şimdi brujını yapıştıracağım di -
bir mcflınmun hi rdcnlJiı·e iııhi· ı rilecek; diye kesik baş koltuğu • 
Hile uğrnmnsınn sebep oldu. nun altında olduğu halde saat · 
nunnn sebebi hakkımla <liinkii lerce köy köy dolaşarak halkı 
runknlemlzde lznhnt ,·crmlştlk. heyecana dUşUren Osman ile kız 

Şimdi knybolan fikir kune· kardeşi Ayşenin asliye üçti.ncü 
tf yerine milletler kenclilerlnhı c~zamahkemesinde "ruhsatsız de
emnl etini te is eclccek çare· fıne ara~ak,, suçlarından muha. 

y ,. .. kemelerme başlanmıştır. 
Jer aramnktndır. Çunku nıc\'· 

Osman yakalandıktan sonra 
cudlyetlnl sn.rn.n emniyet cihaz· T bb' dl'd il h d lt 

ı ıa ı e m sa e e a ına a · 
lanndan biri olnn ithnnt ortn- 1 d 1. ld ~ t b' ed' 

mmış ve e ı o ugu es ıt ı -
dan knlkmı ur. . · lerek, tımarhaneye yatırılmıştır. 

Bu itlmntsızhbrın mnna \'C M hk Os tab' t'J a emeye man ıa ı e ge-
mnhlyetinl dnlın iyi nnlamnk I· tirilememiş ve kızkardeşi Ayşe • 
çln A\"rnpnnın ' 'c ()nıı yanın nin sor!!llsu yapılmıştır. 
glopolitlk şnrtlnrını dn gÖ7: U· Ayşe "ifadesinde: 
nünden bir ~nniye nyınnamnk _ Benim define aramakla fa· 
lllzımdır. A\•rnıınnm \'c Asya- lan alakam yoktur. Bir gün kar
nın kendi içlerinde mii\'ftzene· deşim Osman Süleyınanla bera -
Jerlnl temin eden km·vctlt'r ya ber eve geldi. Biz define arıynca
biiyftk hlr nmıılr \"Üctula getir· ğız, lamba ver, dedi. Sonra bod • 
rnektt. Ynhnt <ln kiiçiik, kiiçfik ruma inerek sabaha kadar top -
cAmfalnr hnllnde, faknt kol· rağı altUst ettiler. Fakat bir şey 
Jel...-tlf bir emniyet l-;temtne bulamamıglardı. Bahçeyi de kaz
da;rnnnrnk ynşnmaktı. dılar. Bu qir kaç hafta sUrdü. 

Gcgolltik -;:nrUarm Tiirklyc- Nihayet Süleyman birtakım plin. 
ye tatbik şekli hnkkmda nrkn· hlr çizerek. Bakırköy civarında 

dnşnnız lliirhnn Belge lılr mıı· define bulunduğunu söyledi ve 
kalcslnd~ hnkh cıı<H~eleıin ~e· bir sabah kardeşimle beraber 
beblnl izah etti. Biitiin cliinyn nrabaya binerek gittiler. Ben.im 
için olmasa hile A ynnm \ 'C A\· hiçbir §eyden haberim yoktur.,. 
rupnnın munyycn hnlnn 1<;tn demiştir. 
emniyet davası hugünfın birinci Timarhane mUdürlUğünden 
plftm l!=!gal cc1cn mesclcsi<Ur. Osmanın cezaya ehliyeti olmadı · 

•• ğma dair tezkere gelmişti. Mah-
Tnblı hudutlara dnynnnn ,.c k hitl · lbi i · d eme ~ erın ce çın uruş-

kcndlslnl ancak tnbli \'C muu1n mayı başka bir güne bıraktı. 
kuvvetler 't'a ıtn lyle mlidnt'an --o---
eClen kiltlelcr tnbıt müdnran 
hatlarım gene elleı1ııcle bulun· Kral Zogo Boğazda 
clurml\k mecburlyetlmle<llrler. gezinti yaptı 

Binaenaleyh emniyeti mlllet- Perapalasta oturan Kral Zogo 
Jcı• nrnsı nıhi bir scmpnti ile öğle vakti Kraliçe Ye kız kardeş
te ı etmek ı teycıı küçi&k ele,· leriyle birlikte çıkarak yemeği 
ıctıor nıllletler cenıi~ etlııln yı · dışarda. yemişler, sonra Boğazda 
kılmn~ı doln),"'I) le flkıi bir i u- bir gezinti yapmışlardır. 
nntgllhtnn mnhnını knlöıklnrı Şükrü Kaya geldi 
gibi son işgaller dolnyısiyle ele Eski Dahiliye Vekili Şükrü 

) npılnmıyruı aksiilfimellerdc on· ifaya dün Ankara.dan şehrimize 
lnrn miidnfan hntlnnnın da gelerek Perapalas oteline inmiş -
tehlikede knldı~ını fh as etti. tir. 
Km·,·etll bir nmplr dclftletlylc =============== 
müdn.fnn. edilen emniyet eğer komşularlyle oltm rniinn ebette· 
mll$f;erek bir garııntl ile nılida- tinden tecrit etmek istiyorlar. 
fan. edilemezse kliçfik <le'\'lctlc- Bnlknn nntnntmn gö terilen 
rin kem'lllerlnl konımnlarmn nntlpntl de bundnn başka hll' 

imkAn kalmaz. şey dcğlldir. 

l\leseln, Bnlknnları bııııa bir Çekoslouıkyruım işgaline kn 
misal diye giistcnnek nı\im1.-lin- llnr Avrupn.dn ruhi ınürnzcııe 

dür. Dlzn.ns lmpnrnt-0rhığu, ya· milletlerin hnklnrınn rlnyct c· 
but Osmanlı nltanntr Balkan- ı;nsma dnyanıyor cliye hh· hldln 
lıırı kili hallncle miiclnfna eClcr- \ardı. 'Fakat hu iddia hııgiin 

lcnll. Onun muayyen noktalan me\ cut değildir. Şu halde teca· 
vnrdr. Dn noktalar nkut cttil·· , .ii7.C klll'!;-1 mfıdafAnlar ya yeni
t.cn onra Balkanlnı'da mukn· den ampir ezmek için, )'a nm· 

1·cmet sıfıra inerdi. pir kurmak. yahut milletleri 
İmparatorluk tesnnii<lii ge,·· mii a\ l hakların şartlan içinde 

şedikten onra Bnlknnlnrm pnr- bfrle~Urıııek iktiza ecler. 
çnlannın.sı bir emrh-nkl olclu. tık giinlerin şaşkınlığının e· 
Çünld\ ktllt noktalan e1<1en çık· bclıi hu noktalnr(lan birine ka 
nıış bulnnıiyordu. t•nr ,·crihnemiş olması ıcıı. Bu· 

Oı:ımnnlı imparntorhığmıdn, giin de hdlfı, müphemlikten kut'· 
lmpnrntorlnk huthıtlarmm Yt· tulmıynn nokta bııchır. 'J'eC'ft· 
yıınndnn Bclgrn<ln doğru geri· ,·üzlcr füıiiııdckl nıiillııfnttlnı 
Jeylşlne nnznrnn Urlgrnttnn Çn· ,biiyiik hııpnrntoı·luklnı·ın men· 
tnlr.nyn iniş <lnlıa kolny olmuo::·j rnntlcriııe doknnıuı totaliter re
t ur. Tnıihc 11nz:ll'nıı Metn gib. ;ımlcr knrşı lınrckctlor midir? 
nçıp knp:ı.ymcnyn 'kadar hir 7.a· :roh:n nıllletlerin şuurlarmn 
mnn sürmiiştiir. rnııılnn tecM·Uzc J arşı ak iiH\ 

Bıılkruı nntnnh Unlknnlnrın mellcrlni ifn<le ec1en hh· hnrckct 
biiUinliiğfinü muhnfn:zn ruhun- midir? 
flıın clof,mnştu. Onn htıkim ol:m Her lınlcle mllletJcrhı geoı>o· 

e pl'l tnhfi mfülafnn nol-talnrını l lltlk'ln çlzcllğl hnklki sulh ,.e 
müsn\'f hnlth millctlerln miişte.lte ıuıOt yolu la el<le etmeler) 
rek hlr ı.mrctte mii<lnfnn ctmele· arzuya JA3iktlr. Başka tUrtü· 
l'I cmell idi. iinii ır.aten diişiinmeğc lmkAn 

TotaIJtcr rejimler hn noktn· yoktur. 
yı ldrll.k etmJş bnlnnınnkt.ıu!ır- ırncuk dc,·letlerln kımıldan 
lar. Bunun tç1n mlişt<>rck mft- ma~m1 mlllt ,,nura •,·detin bir 
dntan lmkAnlarmı ortadan kal· ılfn.dcst olarak kabul ecWbllirls. 
dırmnk üzere mUletlerl enelA SADRİ ERTEM 

1 opkapz ve Aga
sof ga müzeleri 

Yeni konacak eserlerle 
zenginleştirilecek 

Maarif Vekaleti müze işlerine 
son yıllarda azami ehemmiyet 
vermektedir. Müuılerin bugünkü 
vaziyetlerini ıslah etmek ve daha 
istifadeli bir şekle sokmak mak· 
sadile tetkikler yapılmaktadır. 
Ayasofya müzesinin içersini de 
kısımlara bölerek buraya eski 
Bizans ve Osmanlı İmparatorlu
ğuna ait eserler konması Veka • 
let tarafından kararlaştırılmış -
tır. Konacak eserleri tesbit et • 
mek \'e listesini hazırlamak üze
re arkeoloji mütehassısı Bay 
Remzi Oğuzun başkanlığı altın. 

da bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyona Türk ve Islii.m eserle
ri müze!i müdürü Bay Abdülka • 
dir Erdoğan, Topkapı sarayı mü
zesi mildürü Bay Tahsin Özel , 
arkeoloji müzesi müdür muavini 

Arif MUfıt, Ayasofya mUzcsi mil.. 
dürU Sami Boyerden müteşekkil
dir. 

Komisyon ilk içtimaını evvelki 
gün yapmı§tır. ~füzeye konacak 
eserlerin mUhim bir kısmı Top
kapı müzesi deposunda bulun · 
maktadır. 

Ayasofyaya konacak eserlerin 
listesi birkaç haftaya kadar ha. 
zırlanmı§ olacaktır. 

Maarif Vekfıleti Topkapı saray 
müzesini de zenginleştirmcğe ka
rar vermiştir. 

Mür.enin henüz açılmayan baz: 
kısımları da tamir ettirilerek a · 
çtlacaktır. Bu iş için 12 bin lira 
tahsisat verilmiştir. Tamirat i -
şinde de 50 amele çalışarak bi _ 
tirmeğe uğraşmaktadır. 

Bir döviz kaçakçılığı 
Suçluların merkezi basıldı, 
şebekeyi idare eden kim? 

Deniz yollan 
müdürlüğü 

Denizbanktan bazı me
murlar açıkta kalıyor 
Yeni deniz tegkilatı dolayısile 

kurulacak deniz yolları ve liman
lar umum müdürlüklerinin teşki· 
lat ko.nun projeleri Meclisin ya -
rmki toplantısında müzakere e. 
dilecetkir. 

İstanbulda hazırlanarak An -
karaya gönderilen iki umum mü· 
dürİüğün yeni kadro ve bütc:eleri 
de \'ekôlet tarafından tetkik e · 
dilmektedir. 

Haber verildiğine göre, yeni 
teşkilat kurulurken Denizbank 
memurlarından bazıları açıkta ka 
lacaktır. Bunlara her senelik me. 
sai için birer aylık tazminat ve· 
rilecektir. Açığa çıkarılacak me
murlar Denizbank kurulduktan 
sonra teşkilatta vazife alanlar • 
dır. Denizyolları Umum Mildilr • 
lüğil levazım ~efliğine Denizbank 
hareket !ervisi ecfi Zekeriya ta· 
yin edilmigtir. 

--o--

tktısat Fakültesi 
Dekanlığı 

İstanbul Üniversite.c:ıi İktısat 
Fakültesi dekanı Bay Ömer Ce
lalin istatistik umum mUdürlilğü
ne tayin ediler~k yerine İktı!at 
Fakilltesi profesörlerinden Bay 
Şükrü Babanrn fakülte dekanlı • 
ğma getirilmesi düşünülmekte 

-<>-
Alakadarlar çok büyük bir dö - lar yapılmıştır. BUtün bu gayret- dir. 

viz kaçakçılığı şebekesinin tah • !erin neticesi gizli tutulmakta ve 
kikatrna ba§lamışlardır. Yapılan tahkikat da mahrem olarak ya
ihbnra göre, bu şebekeden biri 1 pılmaktadır. 

Bir Rumen mektep gemi
si geldi 

borsada resmi vazife almış me§ -1 Şebekede bulunanların ekserisi 
hur bir kimse olan dört büyük Rumdur. Bunların piyasada çok 
banger ve borsacıdan mürekkep· tanınmış ve borsa işlerinde mü -
tir. tehassıs kimseler oluşu kaçakçı. 

Senelerdenberi muhtelif mem· lığın çok viısi olduğuna bir delil 
leketlerle ve bilhassa Yunanis • sayılmaktadır. 

tan1a aramızCia döviz ka~nkçılığt Tahkikatla gümrük muhafa~ 
yaptığı bildirileri şebekenin Dör. teşkilatı ve diğer resmi memur -
dUncü Vakıf Hanm birinci ka • lar meşguldiir, kaçakçılıktan 

tındaki merkezleri basılmış ve memleketin ne kadar zarara uğ· 
araştırma yapılmıştır. Evvelki radığmı şimdiden tcsbit etmek 
gün \'Ukubulan aramadn kaçak • mümklin değildir. Çok büyük bir 
c;ılığı tesbit edecek evrakların ele yekun tutacağı anlaşılan bu mik
ge::irilcmediğf söylenmektedir. dar nncak t:ıhkikat sonunda mey. 

Yazıhane şebekenin elebaşısı dana çıkacaktır. Bunu tesbit için 
sayılan ve borsada çok tanınmıg şebeke mensuplarının birkaç se -
bir zata aittir. Diğer ti~ banger nelik hesap ve muamelfı.tlarını 
ve borsacının da evleriyle ban • ı meydana çıkarmak icap edecek· 
kalardakf kasalarında araştırma. t ir. 

lstanbul hapis
hanesi 

Yıkılma emri henüz 
daha gelmedi 

Yeni Belediye lktısat 
Müdürü 

Belediye Jstısat mUdürlüğüne 
tayin edilen lktısat Vekaleti krc. 
di dniresi müdürü Saffet, dUn 
Ankaradan f;ehrimize gelmiş, 

Haydarpaşa istasyonunda müs . 
\~ekitlctten gelen emir üzerine teş:ır Mustafa Nuri Anıl ve Js • 

boşaltılmasına başlanan Ista.n _ tanbul Türkofis mildUrU Cemal 
bul hapishanesindeki mahkum • Ziyıı tarafından . ~nrştlanmışt~r. 
lardan ıo tanesi 1mralıya, 100 j Saffe~ ya~nd~ ıtıbaren beledı • 

Ü 
yedckı vazıfcsıne baş!Jyacaktır. 

tanesi de slcüdar hapishanesine • • ... 
gönderilmiştir. Hapishanedeki lnhısarlar T eşkılatı 

hkfı 1 ded' 450 d' B İnhisarlar umum müdürlüğü . 
ma ım arın a ı ır. un- .. t k'lat . . b' 1 !ardan 190 tanesi Uskildar ha - ~u~ eş 1 ı ıçın ır m~un pro. 

. . k Jesı hazırlanmış ve ~leclıse sev • 
pıshanesıne yatınlaca !ardır. Ge-, kedilmiştir. Bu proje ile uzun sc. 
ri ~alanlar d~ başka yerlere nak. i neler yapılan tecrübeler tatbik 
ledıleceklerdır. 1 mevkiine konulmaktadır. Şimdi • 

Henüz binanın yıkılması hak- t ye kadar her sene bir değişik . 
kında bir emir v~rilmemiştir. ; liğe uğrayan teş!dlıit bundan son. 
Tahliye birkaç güne kadar biti· ra kanunlaşmış olarak kati ~ek-
rilecektir. lini alacaktır. 

r:.omanya bahriyesine mensup 
Mirsea mektep gemisi dUn sabah 
saat 6,15 te Karadenizden lima. 
nımıza gelmig ve durmadan Ak. 
denize geçmiştir. Gemi Yuna.nis. 
tan lima.nlannı ziyaretten sonra 
geriye dönecek, limanrmızda da 
bir kaç gUn kiı.lacaktır. lçinde 

300 kadar bahriye 'mektep tale
besi vardır. 

Rumen mektep gemisi limanı • 
mızdan geçerken bir de kazaya 
sebep olmuştur. Haydarpaşadan 
arkasına taktığı mavnaları lima. 
na getiren Namazgah romorköril 
birdenbire süratle Sarnyburnun. 
dan geçen M!rsea ile karşılaşmış 
knptan ani bir manevra yapmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu sı. 

1 
rada roınorkör arkasında bulu • 
nan mavnalardan 292 numaralı 
olana çarpmış ve parçalamıştır. 

Eski Eserleri Koruma 
Kurumu azalıkları 

Eski eserleri koruma kurumu
nun mevcut azalarını art.ırmak 

maksadile · TUrk İslam eserleri 
müzesi müdürü Abdülkadir Er • 
doğan, Topkapı sarayı müzesi mü 
dürü Tahsin Özel kurum azalığı. 
na alınmışlardır. 

Yeni açılacak okullar 
önümüzdeki ders yılı başın -

dan itibaren şehrimizde yeniden 
açılacak ola.n orta okul ve ilko -
kulların snyı.sını tesblt etmek ü
zere Maarif Müdürlüğü tetkikle.. 
re başlamıştır. Bundan başka vi· 
layet kaza parti kollan da keneli 
semtlerindeki okul ihtiyacı etra
fındaki dileklerini tesbit ederek 
• 1ıı.arlf MUdUrlUğUne ve Vek!lete 
göndermektedir. 

Bira ne zaman 
ucuzlıyacak 

Bomontinin satın alınıp 
işletilmesi düşünülüyor 
Havaların ısınması üzerine İs. 

tanbulda bira istihHiki bir<lenbi· 
re ve süratle artmı~tır. Maama
fih sıcak yaz aylarının malum o
lan sarfiyatına nazaran bugünün 
artmış olan istihlaki gene hiç 
mesabesinde telakki edilmekte _ 
dir. Bunun için Ankara bira fab
rikası hemen bütün Türkiyenin 
bira istihlakinin yarısını teşkil 

eden tstanbulun bira ihtiyacını 
yaz aylarında karşılayabilecek 

~ertibat almaktadır. 

Geçen sene yaz başında bir ta· 
raftan Bomontin.in mukavelesinin 
bitmiş olması ve Ankara birası 
satış teşkilatının birdenbire va -
ziyete intıbak edememesi dolayı. 
sile 1stanbulda bir bira buhranı 

başgöstermişti. Bu sene böyle 
bir vaziyete imkan bırakılmıya -
caktır. lstanbulun bira ihtiyacı -
nm vakit ve zamanile karşılan -
ması bir taraftan halkın az al • 
koJlU içkilere alışması ve diğer 

taraftan devlet gelirleri bakmım· 
dan hük\ımeti yakından alakadar 
etmi~tir. 

Bira fiyatlarının ucuzlatılması 
için hazırlanan. fakat bazı se • 
bepler dolayısile gecikmiş olan 
proje de yakında çıkacaktır. Bu 
proje rakı derecelerinin düşü -
rülmesi. şarap ve bira fiyatları • 
nm düşilrülerek halkm az alkol· 
lü içkilere alıştırılması projesi 
ile bir kül telfıkki edilmiştir. 

Projeye göre şimdi 1stanbulda 30 
Ankarada 29 kuruşa satılan bir 
~işe bira lstanbulda 20, Ankarada 
19 kuruşa satılacaktır. 

Bomonti fabrikasının sa.tın alı
nıp işletilmesi üzerinde de bu ya
kınlarda bir karar verilecektir. 

Cam kırmaktan 20 gün 
hapis 

Gaalta postanesi veznedarını 

öldilrerek 24 sene hapis cezasınA 
mahkum edilen Abdullah ile yine 
katilden 18 seneye mahkU.m Mak
sut dün asliye birinci ceza mah. 
kemesinde eski mahkümiyetleri
ne ilaveten yeniden hapis ceza -
sına çarptırılmışlardır. 

Katillerin bu seferki suçları 

''ızrar,. dır. Tevkifhane müdilr • 
lüğü mahkumiyetleri kesbi kati_ 
yet edince rriüddeUerini doldur -
mak üzere Abdullahı Bur.sa, Mıı.k· 
sudu da Tekirdağ hapisancsine 
göndermietir. Fakat birkaç a.y 
evvel suçluların ağır cezadaki 
muhakeme serisinin güı.ıU gelmi§ 
ve her ikisi de 1stanbula getir • 
tilmiştir. 

Abdullah ile Maksut tevkifha.. 
nede bir odaya kapatılmışlardrr. 
Katiller bu odadaki havayı ve pi
releri bcyenmediklerini söyliye • 
rek bağırıp çağtrmağa ve odanm 
camlarını çerçevelerini indirme -
ğe başlamışlar. bu arada 12 tane 
cam kırmışlardır. 

Asliye birinci cer.a mahkemui 
suçlarını sabit görerek her ikisi.. 
ni de 3 er ay hapse mahkiun et .. 
miş; fakat kınlan camların u " 
cuz olmasını gör.önüne alarak bi
rer aya indirmiştir. Bu cer.a dl .. 
ğer cezalarına ilhe edilince 20 
güne indirilmigtir. 

Dün 1ı.ldre11eaH, Rfdrelles lxı7ıann ue 7takl~i yazın başlangıcıdır. Evvelkl a~am 1ıava ~pa?ı o?ma.mra rağmen hidrellui 'ktrlla~; 
iatiyenler ~bcıhlcyin h<ıooyı gii.zel bulmuflar1 loır'lara ve mutat oldı4ğı" üzere Kô.ğtthanove gi~rdlr • 



Tayyare kaçakçıhğı davası 

Ruhi Bozcalı dün 
müdafaasını gaptı 

DUnkU posta 
ile gelen fran-

İranda Vefat Eden İki 
Tayyarecimizin Cenaze

si Büyük Merasimle 

.Ankara. 6 (Hu.eul1) - Vazl.teyl aui.I \'O Dahsı dll§Unceleri.Iı tesiri altuıda ka
~tlınaJden mtlteveJllt tayyare kaçak_ ilamaz. Kanunun aradıfı anaaır nıevcut 
trl~ı dava.ama bll&1ln öğleden evvel bulunmadıkça hiç kimseye ceza verl. 
8&at onda Ankara Ağır ceza mahke_ lemez; dcdl, ve dava aabit tarzolun. 
tıloa1tıd1 devam olundu. Rfll• ve tz.aıar sa bile auç tclakkı.ine kanunen imkan 

°'.Y?lı zevattan lbaretU. Ruhinin avu. olmadıg-ını, kanunun cebren cezai.an • göre, son sene. Ağrı, 6 (A.A.) - İran toprak. 

""' Hlmıt Ş•""" •Y*S& k•lkl< vo I• d<nnawım• bl' mı için 
1
" b>Ç ~··· lerde tn.,ııterc· !arrn:la ıehit dUıen iki tayyuecL lnUdataayı yııptı: ıeye ceza verilemlycceglni füı.vcc.cn ye yerle$mlş O· • 

Kaldırıldı 

sızca gazetele -
rJn bildirdiğine 

1 1 sözüne nihayet mizin cenazesi bir heyetı mahsusa "lıuhterem rela! Bir •eneye yakın sonra §U cümle ere lan birçok Al • 
bır Z&nınaııdanberi e!kAn umumlyeyt verdi: tarafından 5 • 5 - 939 Cuma günü 
'-llkaıı bir dikkaUe tıgal eden ve Uu. l§Jn her ne taratınd&n bakılaaB celzafU manlar, gizli • saat 19 da buraya getirilmiştir. 

bi 
.. h-• a-etmemektedir. u • den glzllyo bu. B ı f b 'k .. u d tinde dura dura neşriyat yapılan tay. r m..._.ra ... t ayazıt yo u ve a rı a on n e 

ta.re Jt• .. •kçılı""' davumm mQekklll.m oarla MhtekArlık auçuna her an l§ 1 • yUk ve gittikçe :ar~ılanan cenaze otobi!sten alı-.._ e• Ak kt azı altına alınan muek. 
-4.11 Ruhi~zcalıya taallQk eden kıa • r etme en z D Baroncs Von yayrlan bir na. narak top arabasına konulmuct ve klll in be ti ve ancak Şlirayı ev :r 

"'"" bugUn buzunmU%d• mUda:oaya m <&e •• 1 0 du~· voçbO• Gtl••hehn zl propagan • memleket hastahane•ine getiril. baıt let mazbata.sında yazı ı · o~ 

Alman matbuatı 
• 

gagrı memnun 
Danzig hahkında ileri sürülen fi~ir!ar 

kabule şayan görülmüyor 
Bcrlin, G (A.A.) - Siyasi mah 

fillerde Beck tarafından Danzig 
hakkında ileri aürillen tezin ka • 

lsvlçre sefirleri ve Sovyct masla
hatgüzarı bulunmakta idi. 

ıyacağım. esi ı aul.latımaı ederek dası icindedlr - · t' 4VUkat Hl.mit şevket dosyayı oku. memuriyet vazlt nl dairesine gclmlt mı§ ır. 
dukı.n •• ,.,.'"bu aavada mUokklllmtn ""'•!yenin p<0toko ab vonn•kto• lor. lnglllz slı-nsl polisi epe)" Merasim bugün saat 9 da ba1- nazarı Jtlbare alınmadığı beyan llpltıi ben u kadro lç.ııde temqa et otan bir varakayı ara zamandır bu işin farkına var • lam ştır. Şehitler, subayların o. edilmektedir. tı fı - dola ·ı mUekkllim Ruhinin ceza kantla 1 I 1 b ıı:ı., dJyerek ıu sözleri aöyledl: Gatu > dd 1 mucibince tcc. mış ve tahkikata g r şm Ş u • :nuzlarında hastahaneden çıkarı- Bizzat Beck'in itiraf ettigvi veç. t ı aunun 240 ncı ma "S 

bule şayan olmadığı, çünkü bu 
tezlerde milletlerin mukadderat
larına hftkim olmak haklarının 

Sureti mnhsusada gönderilen 
40 kadar muhabir de dünyanın 
büyük gazetelerini ve istihbarat 
ıjanslannı temsil etmekte idi. 

TribUncle bir kaç mikrofon ver. 
1 
v .. .,,,. t...ı. dll>Un.,.lod, .acuna blo. zlycol loap '""'"" '" ••. ı••<· oab•. ı un uyord u. Fakat tah ki kat 1 • Jarak iki top arabasma konmuş hile mühim bir ekseriyeti Alman :~•susma. '"'

1

"'" •• torfi •dlocot• .,.., bulunmMma mobnl k•ndl~•• ıerledlkçe ortaya o k•dar çok tur. olan Danzig !)ehri bu hakkındar -dl Ue avutularak nihayet hnpıaha. t iline ve csnscn I • .. 'k 
e kö,:ıeierlnde metrQk \·c peri.Dan bir bl Uddettenbcrl mev ıı verilecek cezanın ec tanınmış ve yUksek içtima mev En önde suvarı alayı, muzı a, vazgeçemez. 

lı. . 
Dict reisi Makovski, hariciye 

nazırına söz verince, Beck, sü -
rekli alkı§lar arasınd2 kürsüye 
çrktı. lı\ıe •okulrnuD bedbaht bir Türk gen. on ayı gedçe~. dr m hemen tahliyesi : ki sahibi insanlar çıkıyordu ki, ve bir çok çelenkleri takibedcn Danzlg şehrinin bir Leh nehri. cıı kut bulun Ue; .. n an b } d h k d b y • b d bul d 1 .. ,, ae karar ,·erilmesini dilerim: dedi. Skodland Yard ant bir hamle top ara a arı, a a ar a a su a • nın mansa ın a unması o a • 

.\VUkat tıunıarı aöyledikten sonra td. ,"IUDD""t•n.ıu.MiNU" cE\'AllJ yapmaktan ev,·eıa. ceklndl. Fa- lar, hUkumet erkanı, mektepliler yısilc Polonyalıların bu şehir ü-
Nazır, saat 11,15 te beyanatını 

okumağa başladı. Mumaileyh, va • 
kur ve ciddi bir sesle ağır ağır 
nutkunu söylüyordu. 

~ .. -·•·a-mm k .... dl !ıkrtne 1..-.ırak " "" .,.. k ·f b' h Ik k"tl · unta · d haki ı bulun dugu~ 'd 'lıned.ltın.t, Ruhiyi Ekrem Könl •.n oe· BJndan li<lnra muddelumu m • o ,, ... oıw. ... .... 

11

.. ı.nt ua kat oe"Cn harta, hUkQmet kati ve esı ır a u esı m • zerın e ar u nu ı . 
l"flct curmu aaymadığını na.vo etti, n mı, uut(ata cevap olarak .Ahm•t Ne. tedhlr almak lllzumunu hisse . zam yürüyüı halinde tayyare anı. dia eden Leh tezi de kabule §a. 
llıeaeı1yı dıD balumdan tetkike pyan ııibin ıahltllğuıden aartınaı:ar olun • derek, Alınan teşkllft.tıntn eJe • tına kadar gelinmiJ ve hazin bir yan görülmemektedir. Çünkü bu b

1

"ıt. ...... _ .-1 ba m•a.na •·ar
0

r nrmentn iki tarafoı hl ı'htı'falle kıymetli tavyarecilcrlmiz te~ her \.•erde tatbik edilecek o. "'-'"6u.nU, vakanın ae,, .. lU rlıe ce. .... ... .. k başılarının artık çalışamaz r ~ .., 

'8 -• nokW>ndan vo .,,.. kanunu muvatakau Uzorln• bir "''
1
'
10 1 

..,. obed! istirahatgitlanna konulmuş lursa. bütün A\TUpayı altüst c. ıu.,., .... ,. ı.tklldnl ynpu, vakanm "ı.tımamdsn '""'"11,.,1,.,gı bak • hale getirilmesi için emir \"erdi. debilir. 

Hatibin hemen her cümlesi, '"· 
ralardıın kopan alkışlarla karşı. 
lanıyordu. Hatip, Polonyanın ha
kimeyetinin tahdit edilmesine 
müsaade edcmiyeceğini ve Bal • 
tıkla irtibatı kesilmiyeceğini söy 
!ediği znman, alkışlar bilhasEa 
şiddetlenmiştir. Beck, bu son cüm 
lesini kUrsüyc vurduğu bir yum. 
rukla takviye etmiştir. 

'eYrint ba§tantıq& l&ah ıtu. Ekrem iimda uaul kanununda hüküm mevcut Ve SkoUand Yardın adamlarr tur. 

~6ntttıı Ruhiden telgrafı ne ııureUe "lduı;runu, diğer tıırattan Ruhinın ya. derhal te,·klflere başladılar. Cenaze merasimine i§tirak için BECK NU'r.KU NASIL BlR HA. 'ldıtı, Ekremln telgrafın mündercca. ıan soyll)ebılcc k karakterde olduğunu gelen tayyareler bir saatten fazla VA tçt!\"DE SÖYLEDl 
•- b 1 d ıı-.. nu ve ı Tevklt edilen nazı liderler! • d t kt 
"Q& Vtkı.t olduktan sonra geri iade e_ ve yalan ıı(lylcmıı u un Uc.w • şehir üzerin e UÇUJ ya~ ı an 1 Varşova, 6 (A.A.) - Parla • ""tını aöy!lya~k ı..Jg<at• •l••ıınu. tSdol•rind• ı.ı~ı mUmklln k•IA<Ak ''· hemen hudut hnrldne çıkarıl • sonra bir çelenk atarak D•yarba. meni< - dünkü toplantısı esna. llu1ı 1h•- d .... il k ··ılde cevaplan<lırmadıgı mübaycnetıer l 11 nlıc:ıtıkları nıer · ~ ••• oatvoUnd<n ıauta • - '"' · • mnktn ,·e g • ç • • k<ra miltcveccilıan harek•t etm•ş· sındn 

0 
mebuslnı yerlerinde ~dırıldıtnıı llAve etU. Bu arada Ek. mevcut o!dufunu doııyadakl de.illere kezler kapatılmaktadır. 

bre ltUzl &vukatı Nec:':p Samavanın Ru- IJiUnaden bunu izah ve tsbat etmtı bu· tir. bulun.. -.a idiler. 

ı,., bltabon; "•Ek~ bu ''" yaln"' •=••tun• ••yl•dL Ruhinin tclguh Londranın en lüks mul,Jtl<> Tayyar. ibidesindeki kabirlor Nazırlar. başta Baş\"ckil oldu. ~Cildi<; osna •u " hayat w<oeok ••••m, takat y.ıvannaıanna 40
•••t•m rinde oturan yüksek sosyete I· !randan gel•n dost devlotlere ait ğu halde hükiımot sırasında yer VVeuı adaınıarla beraberdir; kork • ıçln Ekreme '·er~lm demesi b.u noktayı rinde ya.ı:ıvan Alman ]lcl~ .. ıcr' ı ·eJenklerlc Karal:öseden muhtelif almışlardı. Halka tahsis edilen ~t! A•A"·•-- •-1 _._ geri ala ikrar etıneııl htıdısede ıamlmıllğl lzhar .,, . • , • f d .. .:ı ·1 D ' 

Beck'in beyanatının sonunda 
söylediği: "İnsanların. milletle • 
lerin ve devletlerin hayalında 
paha biçilmiyccek olan bir tek 
sey vardır O da şeref ve namus. 
tur . ., sözleri bilhassa uzun uzun 
alkışla.nmıştı-

" "'""'"'~ ıonra LC g, ... , • ba t dı.w çUnkU balac mev 3.''nı zamanda caausl'.lkl & it -z~~k'küller tara ın an gon:;.ıerı · galeriler hıncahınç dolmuştu. ıp tılt,Ytn R . ta ü ve Js t e me 'ti.ne, J I .. l . 

" 
1 

ca uhJ "'"' •rn• " m "'"'· '" oısn ı.ı.,atın tolgrsthsn<® kaydl hnm edilmektedirler. , ıiş bulunan çiçeklerle sus •0m•Ş· Jomatlar locasında ~·ransa, Aıne. I 'tıgı ,..,.. bu"''• da; "'Yap"Jtm •' f" 
>ııık <•k bu~•kru. B="" mllkAfaım• mmut oldugunu vo Rubt ''""'il• ı..s. . 1 ıl·• .. "r. rika, T[lrkiye ve Romanya se ır. 
td J.. Um edildig>tnı makbuzun .muamele mev Hudut harıc ne ç ''. -o-- lerı"le rahat.sız bulunan sefirin '-'e. '°'•k, O<Uk "'""" Awupaya gtd•· G ı '" • ' ~· dly, .,.,, .ı • .,.., .oy1o<11, '"' idin• konuımod•Jtm•" P'•lokol det. lçlnd., Baron'°" r ., Yanıcı maddelerden rine İngiltere maslahatgilznrı, 
..,,t ltubinJn mentı cevap almca derin terinde kayıt bulunmamastıe bunun mlnde gUzel bir kadın bulun • k . M cnrl ta Bel 'k Litvanya 

Saat 11.45 -.e kürsüden indiğ! 
zaman Beck, Başvekil ve nazırlar 
ve bir çok mebuslar taraiır..dan 
tebrik edilmiştir. Meslisin en kı
demli azası ve Wilna kahramanı 
General Zcligovski'nin, nazırın e • 
Unf kuvvetle sıktığı görilimU§tUr. 

."41' ~ea.tıı-. kapıldıfını ,.e 1f1n afırlı. aabtt olduğunu ııtıv• etU; ve müdafaa maeı, herkesi bUl!lbUtUn şaşırt - alınan iatihla reamı .a s n, ~ı a, , ~bu zaman hluottıgtnı aöylodl, vo; •eknı l'l!rklyo Cumhuriy•tt ...,..,. ''· Anknrn, 6 (llueusl) - Da . Çın, lran, Portekız, Yugoslavya, '"" U pa..ı• ve mUbayaa ve teallm edllen mıştır. __ ııı r Yoruz ki ortad& rcısmen aabtt • ..,, hillye VekA.Jetl blr kısım bele 
.... ~U u, nıuııarrer imza n mukannet tayyarolcrln ahar bir hUkOmete teslim Baron Grlesheim 4 senedir 

1 
i d f J 

... " dl~·eıerin mahal er n e sır s · ,_ "Urıer vardır. Fakat acaba bu sah_ edıtmeııı vakuını 139 ncu nıadde.de Lon'drada bttlunmnktadır. Tam J 

bı~ ""!Ur ve 1tnzatarm tMDI \'e tertı- yıızı ı anıe ve uauD• lr mazarra e_ r f • ıman ırkı Uplnde 
"ldh .. ııuı --""ı.n~ ~ıa..-,aı>Akk>Jk P'l."'1•1111~ a ~ larak sevkedilen yanıcı madde -
.. Jnıı... 1 11 h ... b t t 1 tlbJ&'k eöl1me,yen ve tz•.aı•tt o -

.... ınUellklllm ,muuaıt mtdtr; d-- etUrmt'y-=yece ..... ı •ıarf •UrdüıM'"den ba. bir kadındrr. Londranın bUtUn k 
nereatne baksak bunun böyle ol. & .... • ç ~ &OAU 

1 
. d !erden lstlhlAk resmi alma ta 

hisle mevzubahs ıtnrarın mutlaka mad_ yüksek ye asil sosyec erın e ============================= 
1tını CllrUyoruz, Ruhiyi iddia olu. 

~ dl ve manevi olma.sına Jllzum yoktur; her zaman hnzır bulunmakta it &aht.ekt\rlık auçu lle altıkadar kı-
-._ 'IJ. cteııı nedir? diye b:r auall mUtn. mane\1 de olat-lllr; bu mahiyetteki za_ bllyllk mevl<i snhlbl hlrçok a • 
... \'ver varld olur deı.ıı mi dedi; ve rarın vllcudu tsc aılk!lrdır; bunun böy. .. l 1 hbnblrk f!lmekteYdi. 

olduğunu tesblt etmiş ve bu 
maddelerden lstlhlAk resmf a -

hnmamnsını belediyelere bildir· 
mlştır. 

Meclis reisi Makovski, demiş -
tir ki: 

- Bu alkışlar, bütün meclisin 

""U 
6

• le o!dufUnda bGtlln ceza ulemaıı xnüt. unm ar a R • ı~Qcıeıurııuı:nı muavırıı. Zihni Detıı·ın tc!lkttr. lçtihat ve kaza! kararlar dB Onun yaşayış tar21, ı:;lyast ltı '-llnı cerbedecek noktalara temaa b b lt'b 
1 

ki ldd' ki 
, · Bu arada Ruhiye sorulan ıualle. u merl:ezdedlr; u · ara es· ı. lı::lcrle nlfılcnsı olncaf;ındnn · m· 

lllaııtıkt ve mukni cevap".ar \'erme - amız veçhlle nıaznunun tecziyesi icap • i \ıfnJt bir şllpheyc lıi!c tin eder., dedi. BuLdan aonra avukatta 1d_ soy en ttı den teJıan , .• terbiyesi ttıtn:-llu dla makamı '•r3Bmda daha bazı mUna- dUşUrmemlştl. <Usınden yalan beklenmemesi la. · 
~alar oldu. Reis bu münnk~ayı kA!f ~ tllrken icabında yatıuı söyll;rc'bl • -;örerek ıözü Ruhi Bozcalıya verdi. 

eJr. bir adam oldugu hakkmdald ld. 
,11~1.tı reddottı. Bu noktalar üzerinde RUJll lUttDAFAASINI YAPIYOR 

lı&batta bulunduktan aonra: "Ben Bundan aonrn, Ruhi Bozcalı, dakUlo 
' ttıUddeiumurnl Zihni Betıle b:r Ilı yaulmıo 9 bUyUk aayta tutan mU.. 

&c;anrn da ıatten cevap ,·eratn! dataaamı okumağa baoıadı: 
' ~alı pyet dll.&iz bir mUcrlm "- Geçan celsede lddla makamı 
·~ 1dı, bugüne kadar hiçbir §ey .&öy_ benJm Türk cıe:r.a kaııununun 91S in. 
~Ydi; Ya.but muamıtt bir mazlQm el mad4eslnln 1 llncU ve sonuncu 

tp'Qlt lakınarak her açılan suall ce· bP.ndl dellUetlle SU n<'I madcSc>ye 
~ bı •·- dl ı l•tlnaden ce:r.alaııdınlma.mı talep ra..,.rıydı o vakıt ld a ma ta. 

ı 'caba d d k bu,,ırdulıır ttldla nın.kammm ı,tnı •? 8 avasmı ne ile !abat !! ece • . 
l'ıı'l.~~ltı Oldujtunn kandığı, fakat at. t J •!JI ıu nolrtnl:ır:s ı~tln:ı t Ptmcl•. 
~;ıı bır cevap alamadığı maznuna tcjir: · 

tıaaıı blr lddlad& bulunacaktı? ı - Yerdlğmı &tklz Jfaden'n bir. 
. nu b'.rlnl tutınadığt, e\'"i·t'J:len külliyen a.., ·. ndan aonm iddia makamının 

1 -~ a inl>Ar ,-arken sonunda ltlrnnar o. ) ııa re §llbS! mtıtal&.adıın ba§ka bir 
t IU '"• etnıedlflni, Ruhinin bu gtın d.ıA"u. d 

1 
kJ 

' Phe tltında olduğunu, ve !aknl 2 - :Bu l~ln yalr.ır. arka :ıı 1 8 

~I lll.t.ıclllnının bu füpbeyt suç te- olmadı~r. 
1 ı~. 'ltı a - tctımaı mevkllm ,.e tallı • 

--o-

Malta ve Ce
belüttar ıkta 

Jngiliz aileleri memle
ketlerine dönüyorlar 
Londra. (Hususi) - Maltr 

ve Ccbcllittarılctnkl znhit ,.e iş. 

çl ı.ilelerlndcn 200 ltlşll!k hlı 

kafile Lon1rr.ya clönmliş1crdir 

Öğrenil<lfı:;lnc göre, bu lk' 
askorl mmtal<.,da y~şrr:ın tn • 
glllz alJelerlnln mcm~ol::ctıerl • 
ne dönm!?lcl'ini İngiliz hUl<fı 

moti ta\.·slye etml:Jtir. "ll• recek bir delil ı eri ııüremedl. 
' llt b llm IC'Jtbı bu işin nl'fJN"Jerlnl hl'Sltp. lllutıı- lr Yatı ve ne bir ıabııdeUn l" x. o---

~:" &leyhlne bir delll te§kll etme. ln'l\C!lk \'112'.lyette O ullı;Um. --

' ~ • 4 _ ''e nUıayet Ekremln hana • • 'S : btr telgratı verdlfl için bir tBallClk ede.n d'&Jtnde mlkrlmane Loyd Corc kıtaya ıntısap ' ~ " Ceza \'ermenin Cumhuriyet Ekn • 
'Ctt ~l P~lfplertne aykm bir ha_ bir pye mevcut 'Ve bo pye - etı 
~le.)'. dutunu söyledi; bu arada DU mln lptldal harckAtmdan lttbettn ·ı 

.. t •ahir oJdull.·... Fransız gnzetelerı Ynsıtnsı (' :»h. tınaıı etti. L eı y ı l 
."'114tt, Ruhi, bunlar etrafındaki dQfllnce e. lnglltereden gelen haberler, n-~ttıı11 '-t ..\ı~ akııcl ve Kemal üdataanam~ · ' 

..,__ rinl 8öylcdlktcn aonra m . • glllz snbılt Ba.şve1<ili Davı< I~~ -at Artunerfn müşterek 1· ti 
·l~e ..... e t<ıre, Ekrem li:önlğ.n mUcl:. a'ne §U &JCkllde dc\·am et . k Loyd Corc'un ~ltmış l~ç y~şındr 
.. "'Urac ' J ""uhl b na bu 13111#1 ~·apma • 1 •• intı'~"· "' "'a"' cı eı 1 "diern •• ' • T ı d w h"' 1., ~ı. !''·a -• ~ ntı 11c .. '"'n en C\'V ,e.. t:ın nı-'!en t~·reddilt cd"yor•un. e - ol Uf u .. ... . •. J 

b~ lıaı acı::\ bulunduğu mul alcknk. gr.ıf Lir llıli:ır mnhlyetını.:edlr. Ay. ettiğini bildirmelttedlrlcr. ,:"llııal( <le ll:krem Iı::onlğ me,·kU flDe 
1 

tosl in ~dip her türlll en., .. ,. 
Uehh1 

1ıte:tıg"ı m3k3ac!ı hnkkında rıca M'n ' da bil l'ınuınf hnrp sırnlarmia " cı._ ""l ~"·- dl l ·ıstı~tırnuı.lc için ,unu . 
• ,., llıe ~ ba.§kıı blrto!: bUytll< hıı_ .'eb~ : DnhllJ,·ıı ''eklll ~:ıkrii K:t. harbi mUtca!tip blrçol• !3.alı • 
"-':"' lllurıarııe ter:ıa.ea ccımt§. hnt.. kı, 11 :t • " ı b l D ., • 1·11 
a "'1 .\•· ·'·a Jko.-.;·ln m.ıılnmatı talıtmda yapı· yetlt'ri görlllen s~ ıa n.,,\ e • tıre. C l\lkıl ı:e Kemal l{llpr\l!Uye e k.&.. 1 
it 1tt ıı .. lıııuıurtyetıne tayyare aat - m:ı<kta:lır. Bı.ın:ıan aana u.rr l!erlem!ş yr..şına rağmen y ne 

ı... "~e.. k dl dar :ı:ınar gelrnJyecıeği Jibl blWd.1 vatanınn hizmet etmelc istemiş 't ""t~ ,.:uı cldutunu ve en • 
1 

barlcJye tayin veya 
11 "e ctır• tdJ'mc~ını cçı'c~ e!lyle _ :rı!~: ;:;:a,_, daht dokunur.,, tir. London Vcls kıt'asına _1ntl • ~ e etın derecesine bakmız ki Ruhi, mUdataanameslnde Ekrem sap etmiş olan r .. o,rd Corc, 'G:ıJ. , llı~,,_<lh1 lelt~r'rt:a hUl:Cmctln gUzJ. • 1 ttlk ı 1 • 
t...._' .. ,. a K"nı...ı .. aözlerlnl bu ıeklld• n&k e • yalı sihirbnz,, diye nnı mn :,_r I .. lllah l'nl~:ı ba.:Ilarmı ı::ıo ita • "' 0 - UnU 

.. ""'\ rı l.zah elti ve bu izahatı aırutnda fWl· 

Görüp Düşündükçe 
............... ~ --- ._, ......, ~ .. .......___.. 

Ankaradan enstanta,neler 
-3-

A nkarada inanıJmıyacnk bir ~·nıJırgamaya uğra.dım. 
Hem do hiç akln gelmez bir şey lt;in ... Adeta çamunı özle· 
mJşttm. 

Çamurda özlenilecek ne \'ar? diyeceksiniz. E,·ct, yok
tur. Yoktur ama, günde iki kere "Yemiş" den Fenere gidip 
gelen, bir yolcuda i ter ı~tenıcz ~nınur en tabii yoldaş o
luyor. Galiba onun yokluğundan ötürii yadırganıalara u(;· 
rnyornm. 

ı\ıı:rnrııda !'nlıiılcrı c:nıııur yok. Bnhk sırtı asfaltlar clört 
ı:ı:·nfn ~·a~·ılm ş. Ynııııwlr.n otomobil gect"rken, e. ki bir iti· 
yntln irl:ll!p sıçr:ıror, z'tosa tuıuJnınmnl• için tcl~h hnrc
kctkr :-npı:·or, ~o·n·:ı hh-r.7. da ntnnç dm·nğınn benzlyen hlr 
giiliimscmc ile etrnfıına hakıyoı·nm. 

n 1 yollar, t{'';:,.rlck c;ıırk lnı·ma tutulmuş çelik ntı.mlulnr 
gihi ıuu•'nyo1·. lk'l in 1!" e.'inH•r hir <;elik yııntşı , ıır. 

~\!'lfnH,. n'•t"·n•:;' hlr yandnn çnın12ru kalchnı·ken, 
yan:•.'.ln da kocn !:ocn ndamlnn ft~u?! 111nruış. 

bir 

Sn~lı _ aknllı kırnntnlnr, vcl~ pcte h:'ll'.!Jorlar. Ağır bnşh 
bir ihtHAI n lnkılı'ip ka:rnnğ'ınrn şnnh dekorlan içinde, bu 
sırft 1'ırn vclii.:.bctli kır:ıntninr adama hlr hoş tesir ediyorlar. 

~\sfnlt, bul'nıln \'C'libpetl se,·lmll bir şey yapnnş. tık sö· 
l'iiştc sar.ı.ıl~nnız dnı gitgide, it"lri>•AI ~l nıyknnun bir' imren· 
nıc olduğunu scziyol'snııuz. 

nu ~·ollnr, :rnlnız ~ehrln ?,.."•ııf' nı ... -.r,.,tts değil. ){üylere 
<loğru da yn.nıp sÖn"ı·ek ıızarıı.rorlar. ı'ı iı!:a t':l, !,riindiizün bnş· 
i~n tiirl'i g:l:t."'1, f: •c:ıl::-rl h:l., kn /!ÜZelc!ir, 

İstnsyon,•a bn';'lıJ•nn l'<'nk \'c ı~rk c:n~Jn~ nnı ııol;tn•nnn
l'n!•, geceyi nl:ııı benekli bir rlııın:uıln cJolduruyor. 

nu dıım:ın, ı:a:-şı tarnflnrın~l.'l ~·uırnt. ffrıize 'c ziiml'iit 
sııll•tm1tufo Htr~~lr . .\F,al'iı'nra sarkarken, a~nçlnrm yeşil ,.o 
dalgnlı ı.ı.bajurlnrına bürünür. 

• btı ..... ,51 •h3lnif ve lllveten: '•Bu ten sonra kendisinin ne düoündüf idi. ~ 
• e llllJ:tn de haberi var,, lattı· Sabık haş\.·ekilln intisap et • .,,l\ıL lan an · • 

1 
. 

.. "t .... .._ Buna ubop Had<lye Vok&lot tlğl kıt"ad& oğlu M. Gıvılyam HAXJ[J s1lJlA 
~~~hı ceza kanunu yll. lıClllte,an AgAhm bana olan huaumelu da batarya kumandanı vazlfe· ' "'?"'!~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~_. o, ........ .....,u. Cönn• •ıunJı Bu ta hl<bl• .....,. boyun • • • • ·c • - •• - ~- ---.._ '&.!_~ nwıuım ne ,. • Sdl.. za 'lD1t1orın 4 üncii4ı), ısJle bulunmaktadır. 

Çııııkay:ı etcklcr!nde kınlcnn hı2:1yle kayna~an ampill 
mnhşcrlne, çok aydınlık pe.{l<'eı·eleı-Jn şenllh"i de karışınca, 
gece gcı-çeliten güzel ve dokunaklı bir ı,cy oluyor. Bıırada 
ışığın canlannan, ses olup fıslA fü:lerJşc f;Hrc hemen renk, 
nr. lçtnlzd3kl hasrete, isteğe, özlcnl~c gih·o hemen renk, 
mnna ' 'e slnın bağlayorlar. 

~ ~a.ttt. A4alet tdad 

hariciye nazırının sözlerini ehem 
miyetlc knr3ılndığı mUWeasıruı 
kayıtsız ve ~nrtsız olarak iştirak 
ettiğini ve kanunuesasinin kendi. 
sine verdiği salahiyetler dahilin. 
de hUkumete tamamile mUzahc. 
ret edeceğini göstermektedir. 

Meclis, bundan sonra Reisicum 
hura kararnameler isdarı hakkı
nı veren tam salahiyetler layiha. 
sını ilk kıraatinde encümene ha. 
vale etmiştir. 

BÜTON GAZETELER BECK'1 
TASVlP EDİYOR 

Varşova. 6 (A.A.) - Bütün 
matbuat, hariciye nazırı Beck ta. 
rafından dUn Diet meclisinin he. 
yeti umumiye içtimaında yapılan 
beyanattan bahsetmektedir. 

Gazeteler, tereddüt ctmedcr 
truıvip ettikleri bu beyanatı ilk 
sahif elerınde aynen dercetrnektr 
ve şeklen sulhcu ve sakin olan bu 
beyanatın pek kati bir tonla ya. 
pılmı3 olduğu hususunda ittifal. 
eylemektedirler. 

Gazateler, Polonyanın Baltık 
üzerindeki müruru zamana tabi 
olmıyan haklarından bahseder • 
ken kullandığı lisanın katiyetine 
işaret etmekte ve bütün Leh mil • 
!etinin Bcck'in nutkunda bahseL 
tiği tezleri benimsediğini ilave ey 
lemektedirler. 

Be::k'in nutku. bilha"sa , .e ta. 
nami!e sulhcuyancdir. Fakat rr.ut 
laka sulh isteyen b ir adamın li. 
slnile söylenmemi~tir. Kocışuln. 
rımız bize karşı sulhcuyane emel 
ler besledikleri ve sulhcuya.ne rr:c
toUar takip ettikleri takdirde biz 
de sulh isteriz. Fakat her ne p:ı. 
hasına olursa olsun ısulh fikrini 
reddederiz. Beck'in bllyük bir i. 
tidalle earfettlği sc.zler beyhude 
değildir. 

Bu sözlerin icap ettiği zaı.na.n 
kuvvet 1stlmall sureUle teyit e • 
dflmeelıJıe katiY.~~ J:a_rar yeril . 
m~ 
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Tayyare kaçakçıhğı davası 

Ruhi Bozcalı dün 
müdafaasını gaptı 

\\ 

(B~ tarafı~ ncüde) 
memi§Um. O da hıncını beni kısıede 

bırakmakla tatmin ediyordu. Ş!lkr11 

Kaya gibi blr p.hsiyeUn hlmayeal al. 
tmda bulunmak benim tein mealeğim. 
de ilerlemek demekti. Bu aklıma ge.. 
len ilk dll§Unce oldu. Ekremin, ŞUkrll 
Kaya Beyin evinde ikamet ettiğini ve 
fevkal!de aamlm! olduklarmı blliyor -
dum. Bu samimiyet araımıda e§ ve 
dostu arasında Ekrem, ŞUkrll Kaya 
Beye benim rtcaamı taa.t etmemeklL 
ttm yüzünden bu ııin suya du,tUğünU 
aöyllyebUlrdi. ŞUkrU Kaya Beyin, Tev. 
tık RU,ttı Beye sık sık vekA.let ettıği 

HA.kim: 
- Fakat, ona buna catmafa hakkı 

yoktur, dedi. HARPUTLU.ŞERİFİN AMERİKA HATIRALAR ı 
YAZAN: 

Muvakkar Ekrem Talu _-ısmı_ .... 

vl.Jddi. 
Zaten .A.gAh beni aevmiyordu. Ter. 

n ve tayinlerde imılmi hatırlıyar&k 
Ş!lkr11 Kaya Be)'i.n ''11.lteden ıunu cı. 
karm,. demem pek muhtemeldi Bu 
gibi bir terfi ihtimali dururken bu fır. 
satı tepmek doğru mu idi? Bir an ta. 
tekkürden aonra doğru olmadığına ka
n&at getirdim. lade ed11.mek eartile 
kend1aine telgrafı verebUeceğlıni Ek. 
reme .ısyledlm.,, 

Ruhi, bu mevzu Uzerlncıe daha bir. 
çok izahattan IOnr&, §Uil}an DA.ve etti: 

''Ekrem Könlgi'n 1ıa.na Şllkril 

Kaya Beybı bu 1ften haberdar oL 
dutunu möyleyffl ~de :r.emı kadar 
ftlpbe uyaııdumaama mahal buak
memrı ve !cUmat mevkime ıı.mıDL 
mıı ratmen bu. lftııt blr aaht.eki.rlık 

- 57 -Avukat cevap olarak, "tahkir edilen 
fordin dava ebnlye hakkı olduğunu., 
söyledi ve Ruhi, tekrar müdafaaname. 
etne devam etU: Ne gibi bir kavga.? 

"Geçen aym 2:5 inde blri.ncl ulfye - Anlatacağım! Çok entere • 
cer.a mahkemeslııde cereyan eden celse sandır.. Bir gün f abrikanm bil -
aıraınnda mUddelumumı Baha Anka. yük gara.jmda çalı§all amele u -
nm bana baevurmadan evvel Ekremin mumi bir grev ilan ettiler. Her 
MUateşar AgAha uğramıe olduğunu müesseseden da.ha bol ücret aldı 
tasrlhl bu zatın bu i§te bana karp oy. v •• 

n&nll§ olduğu rol hakkmda bende hlc;; gımız ıçın Forda karşı kafa tut-
eüphe bırakmamııtır. Muhterem vekt. mak istiyenler montaj işini ya_ 
Um HA.mit Şevket Beye bu itin b&§lan rnn bırakıyor, garajda. toplan -
gıcmda "bilsem ki, Ekrem benimle gH. mışlar çalışma.maya. karar veri -
rilJmeden evvel .A.gAh ne tema.s et- yorlardı. Biz üç arkadaş böyle 
ml§Ur. Bu takdirde AgA.hm teovlki lle, b' f'k k 1 d k v 
onun hakkında verıniıı olduğu izahata saçma ır 1 re apı m~ 1 • ~ e 
binaen bana müracaat etUğlne katı kendilerine iştirftk edemıyecegi • 
surette kanaat getireceğim glbl ve bu mizi söyledik. Bunun üzerine müt 
ıııe bllt1U zimethal olduğuna ,Uphem hiş bir kavga çıktı. Onlar kırk 
dahl kalmıyacak,, oeklindekl ifadem kişi vardı. Hepsi bizi dövmek i . 
bu suretle teeyyUt etmıı oluyordu . ., 

çin üzerimize hücum ettiler. Al
talta Ustüste yaman bir dövüş 
oldu. Ben ve diğer iki kuvvetli 
arkadaşımla bu grevci alayının 
topuna birden öyle bir dayak at
tık ki sormayın!. Yalnız başıma 
hepsinin hakkmd~ geliyordum. 
O zaman acemisi olduğum boks 
adabınca kroşeleri çaktıkça kar
şande iskambil kağıdı gibi yıkılı_ 
yorlardı. Bunun üzerine boksa 
karşı hevesim ve iştiham arttık -
ça arttı. Artrk fabrikada hafta 
tatilleripde mUsabakalar tertip 
ediyorduk. Burada benim istida
dun bir iyi boks adamının nazarı 
dikkatini celbetmiş olacak ki he
men benim.le alakadar oldular. 

Ruhi Bozcalmm dönUp dol&§rp bil.. 
ttln tarar ettiği noktalar, bu hAdi!e. 
den ŞUkrU Kayanın ve AgAh Akaelin 
haberdar olduğu idi. Bu aıraaa avukat 
HA.mit Şevket, artık mUdafaaama de. 
vam etmemesinl Ruhlye ıM5yledl ve 
9 sayfalık mUdataanameyt .son kmm. 
larmı okumadan elinden alarak riya. 
set makamına verdi. 

(-vAKıTSPOR-MÖSAif AKASf 

Garsonun getirdiği kahveleri Yaptığı 54 profesyonel mUsaba
Hasan kalkıp aldı. Şerüe sigara kanın 48 ni nakavtla. kavrnmış ve 
ikram etti ve sözüne tekrar de. dünya §&Jllpiyonlarmdan Billi 
vamla: Brenanla bir kere de berabere 

- llk ciddt maçmıı Amerika- kalmış kıymette olan rakibim a
nın birinci sınıf boksörlerinden yaklanmın dibinde kıpırdamalian 
Tom Yeloşeye karşı yaptım, de- yatıyordu. Hakem nafile yere sa
di. Birinci ravundda yüzümde niyeleri ağır ağır saymakta idi. 
patlayan bir direketle gözlerim Salonda çıt yoktu. Amerikalı tam 
kapanıverdi. Ben kendimi topar- bir uykuda idi. Bu beklenmeyen 
lamadan yediğim namütenahi dar açık galibiyetim karşısında Türk 
belerin tesirile hemen yere çö • vatandaşlarım ve Amerikalı se.. 
küverdim. Nakavt olup, ihtimal yirciler beni pek çok alkışladılar. 
boks hayatımın da.ha basamağın- Soyunma odamda kalabalık bir 
da dehşetli bir hayal sukutuna takdirkfu-lar grupundan nefes al
uğramaklığun mukadderdi. Al • marn güçleşiyordu. Gazeteciler, 
!ahtan gong imdadona yetişti ve organizatörler bundan sonra bc
devre sonunu köşemde soluk 80 _ nimle çok alA.kadar oldular. Baş 
luğa dinlenmekle geçirdim. Gonğ sayf alarmda uzun uzun benden 
ikinci ravundun başlangıcını bil. bahseden ~irçok gaze!eler bi11:as 
dirirken yüzde yüz eminim ki ne sa yumnıgumun fotografmı su -
ticenin çabucak aleyhimde cere- t~arma geçirerek hayranlık gös 
yan edeceğine ben.imle beraber tenyorlardı. 

oldufmmn pek tabii olarak :tarlana Bundan sonra hA.klınier heyeti 45 
TarlDUDJlllDC)ı. Bundan llODra va.. dakika kadar .uren bir mUzakereden 

·Futbol, Güreş , Yüzme 
ve Atletizm Amatörleri 

Arasında 

bütün salon halkı mutlak emin- Şerif de hayret ve takdirle 
di. Fakat Alla.hm inayetiyle hiç vatandaşını mUtebessima.ne din .. 
de öyle olmadı. Ben bilti.ln ta.h .. liyordu: 
m.inleri altüst eden bir mü.saba • - !Kaç yaşmdasm.ız? 
ka kabiliyetiyle devreye başla. - - 26. :ı.tyetbı vahameUnl ldrt.k ederek, 

Şllkrl1 Kaya Beyin bu lşt.elı :ma.la
ma.ttar oldufwın ve olan Iıtt.enbı 

onun vukufu tahtında cereyan ettL 
tını zannettlltml, beni tatlcvap e.. 
den Ankara Cumhuriyet MUddelu. 
mumillğlne söyledim. Bundan bir 
rnUddet ııonra Abdullah Necip Bey
le, mumalleyhln Gala1adak1 yazı. 
hanellhıde mtllAk&tmıız emıasmda 
Ekrem, bn yardam bir menfaat 
DM.ılcaNU yapmaımt olcbıfunm söy. 
Jan1t ye Abclallab Nedp Bey de 
bana cevaben 'Pek temiz ve lyt 
kaJpll blr arkadaf olcbıfwınzu gU. 
:rtıyorum. Her bir menfaatten Art 
olarak cösterdlğbılz yardıma mtı
~rtz.,, dmJltU.,. 

Ruhi Bozcalı bu 1tadeleri ve bu 
meTZU etratmda geçen bA.dl.Hlert an.. 
latbktan sonra ıl5yte devam etti: 

- Vakaylln b:ah ettllfm ,eldlde 
cereyanı bende tu ınttııu baad etu: 

ŞlllaG Kaya Beytıı bn ite met. 
haldar olcbıp bence malam bir 118'. 
klkat. Kendisi baJlh•ZU"da fevkalL 
ele medd aahlbl ve mokaddera.tımı 
ıst.e-4llf ,ekllde idare edebilecek 
'\."a.zlydtte bir phslyet. Ştlkrl1 Kaya 
Bey baklanda vermiş oldutum lfa.. 
denin zapta geçmemed bana blr 
tma mahJyeUııdedlr. Demek Şllkrll 
Kaya Beyden bnndaıı böyle "9.lıM". 
dişim mazarrat tevlit edecek, de.. 
mek bwıdan böyle dlfer hnsusta 
dahi bn lfl)dlde verilecek lrpt ve 
ımaıar'a dikkat etnıekllğlm 1Aum 
ve ona göre barekS etmekllğlm 

icap ediyor, diye dUtUndllm.,, 
Bu arrada h1klm, Rulılnln bu lfade-

slne mUd&hale etti: 
_ Makul müdafaa yapm. Hl.uiyat. 

tan vazgeçin. B&§kalanna yapmı§ oL 
duğunılz taarruz hiçbir mana ifade 
etmez. 

HAkfm, avukattan da bu müdafaa. 
nameyi bir defa dinleyip dinlemediği. 
Dl .sordu. Avukatı da: 

- Dinledim, dedi. SlSylemtye kork. 
tuğu eeyler işte bunlardır. 

sonra fU karan tefhim etU: 
"- Ruhi Bozcalının suçunu, mah.. 

keme, memuriyet vazlteslnl suUatimal 
mahlyettnde gördU. TUrk ceza kanu. 

nunun 24. Uncu maddesine istinaden 
3 ay hapsine, 3 ay memuriyetten mah 
rumiyeUne karar verdi ve bu cezanın 
tecill hakkmdakl talebi, maznunun bı. 
raktıfı ruhl ve ahla.ki intibalara latL 
naden reddetti ve Ruhinin suçunun 
aahteklrlik sucuna ıetlrA.k mahlyeU 
an:ettlği hakkmdakl mantıkt ve akll 
dellllerf, karine ve emareler ve kuv. 
vetll delfilerle teeyyüt etınll mahiyet. 
te görmediği için, cezayı memuriyet 
vazlteafnl suiistimal mahiyetinde tak. 
d1r etti,, 

Ruhi, on aydanberl yatbtı için bu 
gün tabliye edildi. 

SPOR 
Yıldızını 

• 
seçıyoruz 

BıRINCıYE 

Bir Bisiklet Ftıtbo1cıc Orha7'. 

dnn. tik heyecan, ilk acemilik, ilk - Forddan ayrıldınız mı! 

tutukluktan eser kalmamıştı. l - - Hayır! Fakat haftalıkla de
çimden. ''ulan Hasan! diyordum, ğil de gündelikle çalışıyorum. 

dayak yersen hapı yuttuğun gün Uzak yerlerden maç teklifleri al
dür. Güreşte namımızı yükselten m.aktayım. Bazı günler işi ser .. 

~ yüzümüzü ak eden ecdadını dU .. mek icap ediyor. Bu §ekil fabrL 
şUn! Frenk icadı olan şu işte de kanın da benim de i§imize geli -
evelallah Türkün yumruğunu yor. Beni sevdikleri için ses çı
göster ! İşi ciddiye al ve dikkatli karınıyorlar. İşlediğim günlerin 
ol! Unutma ki senin bir hiç olan parasını alıyorum. 

)ı; j isminin arkasında. dlinyanm en - Maçlardan elinim geçen ne-
y büyük milleti Türklük var. Göre. dir? 

yim seni!..,, bu mülahazaları da- - Şimdiye kadar dört ciddi ve 
Ilcinciye: - Şık ve kıymetli bir saat; üçüncüye: - bir çift ğıruk zihnimde toplarken bu se- profesyonel dövilş yaptım. Hep -

iskarpin; dördilncUye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik fer çok dik.katli hareket ediyor - sinden elime geçen iki bin doları 
Resimli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo- dum. Buna bir de görmiyen göz. tutmadı. 
yunbağı ; 4 kişiye birer çift ipekli çorap ; 10 kiıiye birer adet lerim sebepti. Sagy gözüm tama - - Az!., 

Beuo~lu Vranca Sulh Hukuk 116:-
klmlilDnden: Tayyare piyango · bileti, onbeş okuyucumuza birer §işe bil- miyle ka~ş aolda:da.deh§etll _ İşte ben de onun ~~n tama 

ı - Hikmet, Nurlye, Nimet, l\fu- yükkolonya; 15 okuyucumuza birer şi~ küçük kolonyao 25 ki. bir sızı hjMffiiyord~. N ihayet edip fabrikadan ayrılamıyorum 
tıa ve sairenfn birlikte mutasarrıf ol- şiye birer tuvaJet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins be. ya Allah dedim ve sağ yumruiu- ya! .. 
dukları 3100 lira muhammen kıymet- diyeler. mu olanca kuvvetim.le ektim. Ta - Ora.da kaza.nem? 

li Galatada, Kemankeş mahallesinde, ----------------------.. 1 ;;;- mamiyle omuzdan çıkan ve ba - - Günde yedi do ar. 
Necatibey sokaaında 62 numaralı, ı MU b k \' "k K 63 ı 
astnnde iki odası bulunan bir baıı sa a aya ış ıra oponu : - - I caklarmı ustUnde iyi yaylanan - 0n dolar verirsem bana. ge-
berber dükkAnının tamamın şuyuu- • kroşem olanca şiddetiyle Yeleşo. lir misin? 
nun izalesi için nçık nrlırmaya """""----..------------------- --------- nun can noktasına isabet etmi~i. (Devamı var) 
konuldu~undan 8 - 6 - 939 tarihine 

müsadır perşembe günu s:ıaı 15 den ,----• 8 U GÜN D P ~ K Sinemasında 2 Film ~-------·, 
16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkeınc-

si haşkAtipJiAince müzayede ile s:ıh- ı - ~ -K ADIN v e DENiZ Fransızca Baş rollerde 
lacaktır. Arlırma bedeli, muham- sözlü 
men kıymetin yüzde yetmi~ beşini D o R o T H y L A M o u R H E N R ı F o N D A A K 1 M T A M ı R o F 

:::~=.~~·J:fr:~iı'.:::·~:;.::;~;;i~:. l 2 - ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR HARBE GİDİYOR Türkçe 
el artırma gününe tesadüf eden 23 - Aynca : Ankarada Cocuk bayramı - Milli Şefimizin miniminilere iltifatları 
6 - 939 cuma günü saat 15 den 16 ya '•••••••••••• Bugün saat l l ve 1 de tenzilitlı matineler ••••••••••••••• 
kadar icra olunacak ve en çok a'rtı- - --'·--------------------------------------------------
rana ihale edilecektir. • • 

2 - lhale tarihine kadar birikmiş ~ 1 
ve birikecek moliye, belediye vergi- ı Bugün M E L E K sinemasında 
lerf, ,·akı! icaresi ve yirmi senelik 

taviz ve delilıliye müşteriye aittir. ç 
1
• F T E N e K A H 

3 - Artırmaya iştirak edeceklerin ) 
muhammen kıymetin yüzde yedi bu· 

cuğu nisbetinde teminat akçesi veya BAŞ ROLLERDE: W I LLtAM POWEL . M IRNA LOY 
mill1 bir bankanın teminat mektubu

Bu ınrada .sözUne devam eden Ru. 
hf, hapishanede bir gün eline geçirdi. 
ğl Grenguvar gazetesinin bir nU.sha.lı. nu getirmeleri şarttır. 
nı okuduğunu, komtınıatıere atıp tutO.D 4 - Artırma bedeli ihale tarilıin
ve Moskovanôı hUkftmetct tspanyaya den itibaren yedi gün zarfında mah· 
yardım etmek için Pariste kurduğu keme kasasına teslim edilecek, aksi 
te§kUA.ttan bahseden bir yazı gördU.. lakdırde ihale fesih ve farkı riyal ile 
ğllnU, Zeokats ismi gHzUne lll§lnCe bu zarar ,.e ziyan ,.e faiz bilmuhakeme 
tmıl e\rVelce de duyduğunu ve 1şitUğL kendisinden tahsil edilecektir. 

Aynca Paramunt Jurnal dünya haberleri ve Ankarada Çocuk Bayramı - Milli Şefimizin miniminilere iltifattan 

••••••••• Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

nl hatırladığını, bu zatın komUnlst 5 - İcra ve ifiAs kanununun 138 
tc§kllA.tınm mail §Ubealnde, yani hU- inci ruat.ldesine tevfikan gayri men· 
kt'lmetçt tspanya tarafından satm alı. kul üzerindeki ipotek sahibi alacak
n:ı ı harp malzemesi bedelini Moskova Iılnrh diller alacaklılar gayri men
hes:ıbma tesviye eden dairenin rlyaae. kul üzerindeki haklarını bahusus rn
tlnde bulunduğunun sabit olduğunu iz Ye masrafa dair olan iddialarını 
ve bu l§te hem komUntst parmağı, isbat I~ln ilAn tarihinden itibaren 
hem ~ Fransız hUkftmetinin menfaati yinni (IÜll zarfında evrakı mllsbite· 
me\'cut bulunduğu neUceatne vardığı. leriylc birlikle salı~ memuruna mü· 
nı söyledi ve bu me.seleyt gittlkc;:e da. racant etmelidir. Aksi takdirde hak
h:ı. fazla ala.ka Ue takip ettiğini ili.ve )arı tnpu siciliyle sabit olmı}·anlar 
etti. Daha .sonra ŞUkrll Kaya ve AgAh satış bedelinin paylaşmasından ha

Senenin eşsiz Film Pırlantası 

KADINLAR HAPiSHANESi . 
VİVİANE ROMANCE - RENEE SAİNT CYR 

Bir yakan saz gibi inleten ... Bir yıkan kasırga gibi titreten ... 
bir hayat fırtınası gibi esen 

VIVIAN ROMANCE'ın Şaheseri 

Bugün L A [., E de 
11 ve 1 de ucuz halk matineleri. Telefon: 43595 ...... ,_ ........................ ... 

Akscl hakkında mUtccavizkA.r bir 11. r' J·,. kalırlar 
" ' . Bakırköy kazası Tapu Sicil Muha- müracaat üzerine ııınyısın lG ncı sn· 

Meşhtl!' Centilmen Hırsız: AR SEN LUPEN 

Bu hafta SA HAY Sinemasmda 
Fransızca sözlü 

ARSEN LUPEN'in Dönüşü 
Filminde kadınlan teshir ve erkekleri kıskanç ediyor. 

Başrollerdc: 

MELVYN DOUGLAS ve VIRGINIA BRUCE 
Hareketli ... Eğlenceli... Esranengiz ve hi!diselerle dolu bir film 

i laveten: FOKS JUHNAL en son dünya haberleri. 
sanla ııözUne devam etij. G - Şartnam.e m~lık:.~e ~~va~ha- fı:hğrndan: lı günü saat 14 ılc m:ıh:ıllinde tetki-

Ha.ktm tekrar, Ruhiye hltap etti: nesinde lıerkesın gure ı ece ı l ere kal yııpıl ac:ığın<lun ıııezklır tarlalar •••••••••••••••••••••••··~' 
- Neler söylUyorsun, dedi. Sen yaL asılmı .. tır. Fazla ıarsiliil nlm:ık iste· Bakırköyünde İncirlide 48 Xo. Iıı ü . 

1 1 
• 1 k ·a 

1
. . • b" . . 

., k" i ı·~ 16 d" fi 1 · 1 k · 2/ '" zerıııc e Hr rn ı ı ın \c}a ır ıtı-nız kcndlnl mUdataa et. Bunlann bu ... ·enler 939/8 sayı ile b:ış at P ıge on m Hr ev e · \'e vergıce "'" k' k _ " 
1 1 " ~-s") . . razı ol::ınl ::ı r t alı · ı ·:ıt s ununt en evve 

işle ne ala.kası var? müracıı~tları ilün olunur. (1 rn u lıesııııta konllı Mihalakı Çarndıs ka- d . 
1 

hk"k 
1 

.. .. 1 1 . · ı • ıı ırc) c \'c) n n · ı · ıı gunuma ııı-- El."cndım, kanaatimi söylüyorum. _ - rısı ~Iarikn binli Kostonlinden yine . k 
1 

.. 

t 
lındc lnılunııc:ı · memur ::ır:ı ııııırnc:ı· - Böyle kanaat dinleyemem. Yok. u)nı yerde 38 No. hı 4 dfıniinı bir .

1
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-) 

l IAI d 
· ııll ıı rı ı an o ıınur. . :ı 

ııa, mUda!aanamcnl keserim. em ar sınaması C\'lek \'e vcrgice 2/7~ hesapta kayıt· 
Hl\klm, avukata dönerek: lı ~lııhtnr lstnno oğlu I.eonid:ıdıın E HTl ' GHt;I. SADi TCK 

Bunları okumıısma taraftar mr-
1 

iKi FiLM ıı ,· c yine aynı .rcrde 1li Xo. lu 2 dö- Şehz:ıdchıış ı ( 'J'~HAN) 
anız T dl nüm bir evlek ,.e vergice 2/ 62 he- ti v:ıtrosunda lıugun hcı· 

Avukat HA.mit Şevket, cevap ver : ' e·• ••k c . . "0 )" 10 J t rattanm Adamca. t uyu a z s:ıpta kayıtlı Teofilos k:ırısı Zoıclcn !- er ~ , p:ır::ı ( ı , oca-
ğr;-e=:~:kı:, söyllye~edl. ı11te ' ~on Ganuslerler metruk De t:ırl• senet.siz ta snrrufl::ın l :ır 1011. <SA'.\~SON> ıı!)l'S 4 ı~. fıı·cc : 
§imdi hepsini sHy!Uyor. ıescilinin yapılmas ı lı ıı zlnecc ' :ı', i rr \'.ll'RD \ Z \:\lB.\I\) vodn l 3 P. 

I)' - Bugün SAKA~V/A sinemasında --

1 ( Fra.ruıızca nüshası) KAS 1 R G A DOROTHY LAMO 

Ayrıca: Düşman maskesi altında 
S d B .. . vı 

lolorcs Del Rio - Peter Lorre (M. Moto) - George an ers U) . 

.\~k ve Casusluk filmi. Ilaveten: Yeni Pararnunt dünya havadl" 
!eri. nu~ün s::ıat 11 ve 1 de tenzilatlı mati11eler 

• 



S - VAKiT 7 MAYIS 1939 

lskandinav memleketleri, demokrasiller 1 

Almanyaya demir satmıya
cak olurlarsa 

Hatıalık Radvo 
'fCRKIYE RADYODlFG7.YOX 

J>OSTALAHl 
9 - Udi Ahmedin knreıgar ş:ırkı -
\"arken gönülde bin trırlü yar. 10 -
Karcıgar saz semaisi. 21 Neşeli pliık· 
lnr - Rr. ::!1.10 Müzik (Riyac;eticum· 
hur lıandosu - Şef: l!ıc;an Küncer): 
ı - G. Pares • l\Iarş. ::! - A. Corhln 
. Santiago (İspanyol \"olsı). 3 - Bo· 
rodlne - İkinci senroninin birinci 
parçası. 4 - E. Clnrke • Samimiyet 
(Kornet solo için pnrça). 5 - B. Sme 
tana - l:Itava (Senfonik parça). 22 
Anadolu aajnsı (Spor servisi). 22.10 
Miizik (Cnzb:ınd • pi.). 22.45 - 23 
Son aajns lı:ıberlcri ve yarınki prog
ram. 

brio - Scherzo. Marda funebre - Fi
nale. 22.30 Müzik (Operetler - Pi.). 
23 Son ajans h:ıberleri Ye yarınki 
program. 23.15 - 2 ı )füzik (Caz. 
bnıı el - PJ.). 

rin b:ıhçesine). 21 Konuşma. 21.15 
Esham, t:ıll\'ilat, kambiyo - nukut ve 
ziraat bors:ısı (Ciy:ıt). 21.25 Neşell 
pl:iklar - H. 21.30 Müzik (I\ücük or
kestra - Şef: Necip Aşkın). 1 -
Schmiclt - 1nciler • vals. :.ı - Geh
lıardt - Hoınens • Violonsel ve or
kestra icln. 3 - Heuberger - Şark

clıı. 4 - Znndcr - Polka. 5 - J. Stra
uss - Şen \'iyann (\'nls). G - Bralıms 

- l\lac:ır dansı Xo. 8. 7 - Paul Lincke 

Bitler harp 
edemez 

Siyasi" hTc:ilsclerin - son - günler
deki gerginliği dolayısiyle bütün 
Riizler, her an bir harp çıkarması 
tllUhtemel olan Almanyaya dön. 
tl:ıU§tür. 

Alınanya sanayi hayatında, bil-
hassa harp aanayiinde çok ileri 
harnieler yapmış ve yakın bir ma. 
ıiye sahip olan bu yeni kallanma 
hareketiyle diğer Avrupa devlet
leri derecesine yükselmiştir. 

Almanya harp sanayünde ve 
l:loıayısiyle demir, çelik sanayün. 
de çok ileri bir vaziyet arzetmek
tedir. 

Alma.nyanın harp ihtiyaçlarım 
"e bugünkU maden varlıklarını 
tetkik eden bir Fransızça ilim mec 
tnuası, Almanyanm İskandinav 
ltıenıleketleriyle büyük demokra. 
'İlerden almakta olduğu demirden 
tlla.hrum edi]diği takdirde, barbet
ltıcsinin imkansız olacağı neticesi
ne varmaktadır. 

Bugünkü Almanya maden cihe
tinden büyük zenginlikler ifade 
Ctınez. Ancak komşusu memleket. 

~erden satın aldığı demire güzel 
IStihaleler geçirttikten sonra, bom 
ha, obüs şeklinde aynen iade eder. 

Almanya 1914 senesinden evvel 
de ihtiyacı olan demire malik de
ğildi. Bilhassa Loren'nin Fransız. 
1ara kalması, Almanlarda haklı 
bir infial uyandırmıştı. Çünkü Al
?tlanya Loren madenlerinlden her 
sene on dokuz milyon ton işlen. 
l<lcıniş demir çekm(\kte idi. 
h nir sanayi memleketi, bilhassa 
~rp sanayiine kıymet verdiği tak 

dırde demir ve çelik ile pek ya
kından alakadar olmaktadır. BU. 
1iin dünyaca dişine kadar silahlan 
lllış olduğu ka~l edilen Alman
l'anrn da demire karşı olan şedit 
ihtiyacı takdir olunur. 

Loren mıntakasiyle zengin de. 
tnir madenleri kaybeden Almanya 
hu madenlerin fazla miktarda fos
for ile karışık olduğunu ve elde 
~lunan maidenin harp sanayiinde 
1ıc yaramadığını, ancak Sar fab
tiltatarında ray ve potrel gibi Al
tlıanyanın harp imalatından gayri 
ticaret işlerine yaradığını ileri ıür 
lllcktedir. 

liakikaten yüzde 2 ye kadar 
!Oafor ile karışık bulunan ve yüz. 
de 30 ile yüzde 40 nisbetleri ara-

1 ~llda demir ihtiva elden madenler 
hornas • Gilchirst usulü tatbik 

0lununcaya kadar çelik imaline 
cı,,crişli değildi. 

llu usul ile elde edilmekte olan 
~elik ray ve potrel gibi ticaret eş. 
haı yaptlmağa elveriılidir. 

1-<>ren madenlerine aynı zaman
da tatbik ddilen Marten usulil ile 

~0lc ldaha ince ve forforsuz bir çe
~ elde edilmekte, bu çelikle her 
~rıu zırhlı siperler yapılmakta. 

r. 
. ~uhakkak ki bu çelikler top 
~latma elverişli değildir. Fakat 
U çclij<ler Bessmer elektrik fu

tlııılanindan geçtikten sonra çok 
~ğlarn ve hususi bir çelik vazL 
l'cr \> 1 altrlar .. 
?-; ~bt ~ENEDE ALMANYA YA 
~ kADAR DEMİR SATILDI? 
l<'ran 1930 senesinden 

19 sanı;ı 
31 &enesine kadar Almanyaya 

'~t...... d . "k 
t ... ,ş ol<duğu demir ma em mı -

:ı.~ 
r "11ı cı~ağıda bulacaksınız. Bu 
a(a. 

~ 
11.ınd 'nlar, Almanyanın sulh z~mya-

a harp için yapmış okıugu 
ttokı 
d • arın miktarım ve Fransanın 
ta kendine karşı kullanılacak vası 
aıa d t rı kendi eliyle hazırlamış ol u 

u;u açıkça göstermektedir. 

01d tansanın Almanyaya satmış 

1~ Uğu demir madeninin miktarı 
Ur. 

ta.
1
19

3Ô senesinde 24029410 ken. 
ı9 ; 1931 de 15748500 kental, 

2 de 7116599 kental, 1933 te 

11566202 kental, 1934 te 17 mil
yon 60916 kental, 1935 te 58 mil. 
yon 616111 kental, 1936 da 77 
milyon 9317 50 kental, 1937 de ise 
68000000 'kentaldır. 
Fransız hükumeti bu ihracatiy

le ticaret terazisinin müvazenesL 
ni temin etmiş, fakat komşusu Al
ır.ar..y:ı ya da dehşetli bir harp va. 
sıtası vcımiştir. 

Almanya ve İtalya harp vasıta
larının esasını teşkil eden demir 
maidenleri cihetinden çok fakirdir. 

Dünyada mevcut demir maden
lerinin yüzde 89 u bugün sulh i
çin çalıpn memleketlerin elinde. 
dir. Birleşik Amerika Devletleri 
yüzde 30, Fransa yüzde 21,5, Sov
yet Rusya yüzde 16, İngiltere yüz 

de 10,5 .. 
Bunlara mukabil Almanyada 

dünya demir madenlerinin yüzde 
4 ü bulunmaktadır. İtalya ise de. 
mirden tamamen mahrumdur. 

Demirden maada kömür maJde
ni cihetinden de büylik ekseriyet 
demokrdsiler ile Almanyaya mu. 
balif <levletlerdedir. Bu mikyas 
yüzde 71,8 dir. Bunun yüz.ıde 36 
iiı Birleşik Amerika devletlerinde, 
yüzde 23 ü lngilterede, yüzde 10 
u Sovyet Rusyada, yüzde 3,8 i de 
Fransa'dadır. Bunlara mukabil Al
manyadaki kömür nisbeti yüzde 
12,5 tur. İtalya kömürden mah. 
rumdur. 

Şimdi iki mihver teşkil etmiş o
lan dört devletin muhtelif sme. 
terdeki demir ve çelik istihsalatı

nı tetkik edelim. 
İngiltere, Fransa, Almanya ve 

!talyanın verdiği fnathtikler bize 

Almanyanın çok büyük hamleler 
yapmış olduğunu gösterir ise de 

ltalyanın hiç de parlak bir vazi

yette olmadığını isbat eder. 
Almanya çelik eanayii çok ileri

dir. Fakat hariçten demir ithal et. 
meğe mecburdur. Maamafih Al
manya son zamanlarda dahili is.. 
tihsalatım arttırmak için fevkala
de gayret sarfına başlamıştır. 

Bir harp halinde Almanya Fran 
sadan ve Cezairden demir ithal 
edecektir. lhtiyacını kendi istih. 
salatiyle İskandinav memleketle
rinden yapacağı ithaHi.t vasıtasiy. 
le temin edecektir. 

Mareşal Göring'in idare ettiği 

dört senelik program üçüncü Rayş 
hükUmetinin iktısadi muhtariye
tini temin ve muhafaza etmek ga. 
yesine matuftur. Bunun için tat
bik edilmekte olan usul şudur: 

1) Mecburiyet hasıl olmadıkça 
demir madeni sarf etmemek. 

2) Bugün mevcut olan maden

lerin istihsatatını çoğaltacak her 

türlü tedbire başvurmak. 
Bunun için ne gibi çarelere baş

vuru.lmuştur? .• 
Her şeyden evvel, evvelce istih 

salattan umulan kar masrafı dahi 
korumadığından tamamen veya 
kısmen durdurulan eski madenle. 
ri yeniden işletmeğe mecbur et
mek, mesela bunlar arasında Bav. 
yera, Hartz, Zigerland madenleri. 

ni sayabiliriz. 
Evvelce 4000 işçi çalıştırılan 

bu madenlerde bugün dört misli 

i~çi çalışmaktadır. 

Burada şunu da işaret edelim, 
ki Almanyanın çıkardığı maden
lerden mühim bir kısmı, bilhassa 
Hartz havzasının Salzagitter ma
denleri tamamen fosfor ile karı. 
şıktır. 

Fakat bütün bu gayretlerine 
rağmen Almanya daima hariçten 
demir almak mecburiyetinde ka
lacaktır. Dört senelik yeni planı 
tatbik edenler Almanyanm 6 mil. 
yontuk demir istihsalatını yirmi 

beş milyona çıkaracaklarını söyle

mektedir. Bunun böyle olduğunu 

Türkiye Radyosu - Aııkara Radyosu 
DALGA uzuxıxcu: 

16·18 rn. 18'.! Kcs./120 Kw. 'l'.A.Q. 
Hl,74 m. 15195 Kcs.120 Kw. T.A.P . 
31,75 m. 9645 Kcs.no Kw. 

TÜRKiYE SAATlYI.E 

7 - 5 - 939 - 13 - 5 - 939 

HAFTALIK PROGRA:\l No. 2~ 

7 - 5 - 939 PAZAR 
12.30 Program. 12.35 Müzik (Kfi· 

çük orkestra - Şef: .l\ecip Aşkın) 1 -
P:ıul Lincke - Olimpiy:ıtlnrda - Marş. 

2 - Freid '"nller - Hüy:ı - Kcm:ın 
solo ve orkestra için. 3 - J. Str:ıııss 
- Neşeli vals operetinden - Buseler 
\·:ılsı. 4 - Hecker - İlkbalı:ır (l\lelo
di). 13 )lenılekct saut ayarı, ajans ve 
meteoroloji lınbcderi. 13.15 ~Iüzik 
(Küçlik orkestra - Şef: Necip Aşkın) 
devamı: 5 - Y~lgrn! - Jüılhiın nşkla 
doldu - Ağır vals. G - Dohnanyi -
Düğün v:ılsı. 7 - Fischer - Tatil gün
leri siiiti: a) İşte, dağlnr. b} Hekle
uilmlyen bir tesadüf. c) Suların sü
kOneli. d) Avdet. 13.50 Tiirk mfızi
ği çal:ınlar: Yecihe, Heş:ıt Erer, Ru
şen Knm, Ce,·det Kozan. Okuyan: 
~lust:ıfa Çağlar. ı - Fralınak peşre
\"J. 2 - ~leJeksetin Fcrahn:ık şarkı
ı;ı: (Titrer yiireğinı). 3 - Ferahnak 
ş:ırkı: (Ruhumda bahar açtı}. 4 -
hh:ık Yaronun eYiç şarkısı: (KnllJlm
de açılmış}. 5 - Halk tiirküsü: (Çı
kayım gideyim be kuzum). ü - Il:ılk 
şarkısı: (S:ıb:.ı.lı olsun ben bu yerden 
gideyim). 7 - Halk tiirküsü: (Senin 
yazın kışa benzer). 14.20 - 14.30 
Konusma (Kadın saati • Çocuk ter· 
biyesine <lnir). 17.30 l'rogram.17.35 
Müzik (Paz:ır ç:ıyı) pi. 18.15 Konuş
ma (Çocuk saati). 18.45 Müzik (Şen 
odn müziği - lbr:ılıim Özgür ve A
teş böcekleri). 19.15 Türk müziği: 
(Fasıl Jıeyctl). Çalanlar: Hakkı Der
man, llasnn Gür, E~ref KaclrJ, H:ını
di Tokay, B:ısri Üfler. Okuyan: Ce
liU Tokses ve nrkadnşları. 20 Memle
ket snnt ayarı, ajans ve meteoroloji 
baberleri. 20.15 Türk müzi~I. Çalan
lar: Vecihe, Reşat Erer, l\uşen Kam, 
Cevdet Koznn. Okuyanlar: Necmi 
füz:ı Alıısk:ın, Safiye Tokay. 1 - Bes 
tenigur peşrevi. 2 - Haşim beyin 
bestenigar şarkısı: (K:ıı;mn meclıu· 
run<lan). 3 - Mustafa İzzet efendi· 
nln bestenigar şarkısı: ( Gayrıdan 
bulmnz teselli). 4 - ııarıa Yusufun 
bestenigar şarkısı - Çok silrmedi sec
di. 5 - Huşen Kom: Kemençe tak
simi. 6 - Arif beyin rast şarkı - Za· 
biri hale bakıp. 7 - Bimenin lıüz· 
z:ım şarkı - Sükunla geçer ömrüm. 
8 - !\asibin Mehnıedin hüzzam şar
kı • Acmam aç:ımam söyleyemem .. 

kabul etsek dahi bu rakam on beş 
milyon ton saf demir demektir. 
Bu miktarda Almanyanın ihtiya. 
cını karşılayacak vaziyette değil
dir. Çünkü 1914 ten evvel, senevi 
yirmi milyon ton demire ihtiyacı 
olan Almanyamn bugün daha ge. 
niş ihtiyaç içinde bulunduğu tabi
idir. 

Bütün bunlar bir harp halinde 
İskandinav memleketlerinin demi. 
rine Almanyanm muhakkak muh
taç olacağı meydana çıkmaktadır. 
Şu halde bir harp vukuunda de

mokrasilerin Almanyaya demir 
satmıyacakları tabii olduğuna gö
re İskandinav memleketleri de 
demir satmağı doğru bulmazlar 
ise Almanya harp malzemesi ihtL 
yacını karşılayamaz; ve biraz u
zun sürecek bir harbe - iktısadi 

bakımdan olduğu ıgibi - harp 
malzemesi cihetinde~ ide dayana. 

8 - 5 - 939 P AZARTESt 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

ği - pi. 13 )lemleekt saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13.15 • 14 
Müzik (Senfonik plliklar). 18.30 
Progr:ım. 18.35 l\lüzik (Xeşeli müzik) 
pi. 19 Konuşma (Doktorun saati). 
10.15 Türk müziği (Ilalk musikisi) 
Halk türküleri ve orun havaları: Sa
di Ya,·er Ataman. 19.35 Türk müzi
ği (1\arışık proı:ıraru). Çalanlar: Hak
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri ÜOer, Hamdi Tokay. 20 Mem
leket s:ıat ayarı, njans ve melcorolo
ji haberleri. 20.15 Türk müziği (Kla· 
sik program). İdare eden: Mesut Ce· 
mil. Ankara radyosu küme heyeti. 
(Bestekôr Rahmi beyin hatırası için 
eserlerinden mürekkep program). 
21 Konuşma. 21.15 Esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut \'e ziraat borsası 
(fiyat). 21.25 Neşeli plaklar - ll. 21. 
30 ~lüzik konuşm:ısı (Pnntatonizm). 
21.45 :\tüzik (IT:wa sa:r.Jıırı, odn mii· 
ziği). 1 - Mozart - 2 klarnet ,.e fa
got icin. Divertimento No. 4 (Si be
mol majör). Allegro, Ad:ıgio. Larg
hetto, Ronuo (Allegretto). Menuet· 
to - Trio. KlarineUer - Jla;rrullııh 

Uuygu, :\Iabruut Ziy:ı Eskin. Fagot -
fln-~ın Ergün. 2 - Blum - Duetto (2 
C:ıgot için). Allegro moderato Rondo 
(Alla bre,•e). Andante - Has:ın Ergün 
Mustafa Sesar. 22.15 Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
Schneitler - .Meşhur Röfrenlerden • 
Potpuri. 2 - Gnnglberger - Efsaneler 
ormanımln. 3 - Stolz - \'iyannda ilk 
b:ılı:ır. 4 - P:ıul Uncke - Olur, olur, 
olur (Şen parça). 5 - J. Strnuss • 
Hayat size neşe versin (nıls). G -
Lehnr - Göttergratlc operetinden pot
puri. 22.45 :\fiizik (\'irlüozl:ır - pl.). 
23 Son aajns lıaberlcrl ve yarınki 
program. 23.15 - 24 Milzik (Cazboncl -
Pi.). 

9 - 5 - 939 SALI 
12.30 Program. 12.35 Türk müzi

ci (Pi.). 13 :Memleket saat ayarı, tı· 

j:ıns Ye meteoroloji haberleri. 13.15 
Müzik (Karışık program - pi.). 13.45 
14 Konuşma (Kadın s:ınti). 18.30 

1 O - 5 - 939 ÇARŞAMBA 
12.30 Program. 12.35 Türk mizi

~i. Çalanlar: Zühtii Bıırdakoğlu Re
fik Fersun, Kemal i~yıızi Se,:lıun, 
Cevdet Casıa. :\cemi Rıza Ah;slrnn. 
1 - Sıılt:ıni yegôh peşrc,·i. 2 - Le
minin sult:ıni yeg(ıh şarkısı: (Andık
ça geçen günleri). 3 - Leminin fc
rafcza şarkısı: (Dinlendi başım dün 
gece}. 4 - Zühtü Dard:ıkoğlu: San
tur taksimi. 5 - Yesari Asımın sul
tani ycgfıh şarkı (Biz heybelide her 
gece). 6 - Halk türküsü: C\fecnu
nam leyJ{',mı gördüm). 7 - Halk tiir· 
kü~ü: (:)ıı dağları delmeli). 13 1\tem
Jekf't sııat ayarı, ajans Ye meteorolo
ji lıaberleri. 13.15 - 14 Müzik (Iliy:ı
seti cumhur b:ındosu - Şef: lhsnn 
K{inçer). l - Dl:ınkenburg - ~farş. 
2 - Leo Fnll - Dolar pranslcrinin 
valsları. 3 - Auber - Yemin opere
sinin m·erlürü. 4 - E. Launay • Bül
bül ve çalı kuşu ( 2 piston icin par
ça). 5 - Offenb:ıeh - Güzel lnvnnla
cı kız operetinden potpuru. 18.30 
Program. 18.35 l\Iüzik (Aryalar) Pi. 
19 l~onu~ma. 19.15 Türk müzi~i (Fa
sıl heyeti). Celiıl 'l'okses ve S:ıfiye 
Toknyın iştirakiyle. 20 :'ıfemleket s:ı
at nyarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 20.15 Türk müziği. Calanlnr: 
ı~nlıri ı:ers:ın, Refik Fers:ın, Zühtü 
Bardakoğlu, CeYdet Çağla. Okuyan
lar: Sadi Hoşses, Melek Tokgöz. 1 -
H:ıst pe5revi. 2 - Şükrünün r:ıst şar
kısı: (Uyusnm göğsüne koysam) 3 -
Faik heyin rast şarkısı: (Xilı:ınsın 
dideden). 4 - CeYdet Çağla: Yjyola 
taksimi. 5 - S. J~nmbayın nihavent 
şarkı: (Gönlümün ebedi lıir yarei). 
6 - Rast türkü: (Çalının bak efe
de). 7 - Rast türkü: (Yemenimde 
hare var). 8 - Haşim beyin lıicnz
kür şarkı: (Yok dur zeman gel). 10 -
Osman Xihadın hicazkAr şarkı: (Şu 
zair göğsüm içinue). 21 Haftalık 

posla kutusu. 21.15 Esham, talıvi

Jfıt, kambiyo - nukut ,.e zlraı:ıt lıor

sası (fiyat). 21.25 Neşeli plCıklar -
n. 21.30 ~lüzik (~Inn<lolin:ıta) - Şer: 

Sadık Talu idaresinde. 22 Müzik (Kü 
çiik orkestra - Necip Aşkın): 1 -
Hanschmann - And:ılusia - lspanyol 
vnls\. 2 - Benntiky • Grinzingc lıir 
dahn gitmeliyim. 3 - Paul 1-fncke -
Rnpri (Serenat). 4 - Ziehrer - Der 
Schatzmcistcr operetinden valslnr. 
5 - Gounde • Ave Marin. G - Gan
glberger • Aşk çanl:ırı - ~arkı. 7 -
Fritz Hecktenwnld - Grinzingde (pot
puri). 23 Son ajnns h:ıberleri ve :ya
rıngi progr:ım. 23.15 - 24 ::'ıtüzik (Caz
b:ınd - Pi.). 

Program. 18.35 Müzik (Odo müziği) l l S 939 PERŞEMBE PJ. 19 'Konuşma. 19.15 Türk müziği • • 
(Fasıl heyeti). Tahsin J\nrakuş Ye 12.30 Program. 12.35 Türk nıüzi-

- Eğlenceli marş. 8 - Paul Lincke • 
Darılma W:ıntezi). 9 - Micheli -
Çocuk oyunları. 22.30 Müz.ik (Melo
di ve solol:ır - pi.). 23 Son ajans ha
berleri ve yarınki progr:ım. 23.15 -
24 Müzik (Cazhand • Pl.). 

12 - 5 - 939 CUMA 
12.30 Program. 12.35 Türk müzl· 

ği - PJ. 13 Memleket saat ayım, a
jans ve meleoroloji h:ıberlcri. 13.15 
- 14 Müzik (Karışık program • pl). 
17.30 lnkıHip tarihi dersleri (Jlalke
vinden naklen). 18.30 Program. 18.35 
Müzik (:\eşeli müzik) Pi. H> 1\.onuş· 
ma. 19.15 Türk müzi!Ji (Fasıl heye
ti). Celiıl Tokses ve arkadaşları. 20 
Memleket saat ayarı, :ıjans ve meteo
roloji haberleri. 20.15 Türk müziği. 
:ıÇlanlar: Zühdü Bardakoğlu, Cevdet 
Çağla, llcfik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuyan: Müzeyyen Senar. 
1 - Hicazı hüm:ı)"Un peşrevi. 2 -
Arif beyin hicaz şarkı: (Tasdi ede· 
yim). 3 - S:ıdettiıı Kaynağın hicaz 
şarkı: (Hazan ile secti}. 4 - Şük
rünUn hicaz şarkı: (Sevdamı dilim 
anl:ıtmaz). 5 - Kemal Niyazi Seyhun 
Kemence taksimi. ü - Arif beyin hi
cazkdr. ş:ırkı: (Ilir halet ile sfızdü). 
7 - Osman Nilıadın hicazk!lr şarkı: 
(EJlere uzakt:ın b:ık). 8 - Hic:ızkar 

s:ız semaisi. 9 - Dedenin gülizar 
şarkı: (Hi vefa bi ceşmi lıidnt). 10 -
Dedenin güliz:ır şarkı: (Nnzlı n:ızlı 

sekip gider). 21 Konuşma. 21.15 
Esh:ım, tahvilat, kambiyo - nukut ve 
zir:ıat borsası (fiyat). 21.25 Neşeli 
plAklar - Pi. 21.30 Müzik (Riyaseti· 
cumhur filarmonik orkestrası - Şef: 

Hasan .Ferit A.J 1 - Kurt Yon Wol
furt: Sernnnt orkestra için Op. 28. 
n) M:ırş. b) Rom:ınce. c) Capriccio -
Final. 2 - Sah•alore İndovino: Sfıit 
"All'anlicn" a) Sinfoııieıt:ı. b} Sar:ı

hando. c) Gavotta. ç) \'j)Jott:ı. 3 -
Joh. Brahıns: iiı:iinciı senfoni fa ma
ıjör, Op. :JO. n) Alkgro con brio. b) 
And:ınte. c) Poco Allegretto. c) Al
legro. 22.30 l\lüzlk (Opera Aryala
rı - Pi.). 23 Son u:ıjns Jıaberleri ve 
yarınki progrnın. 23.1:> - 21 Müzik 
(Cazbnnd - Pl.). 

BORSA 

arkadaşları. 20 Memleket saat ııyarı, ği - Pi. 13 Memleket saat ayıırı, n
:ıjans \'e meteoroloji Jınberlcri. 20.15' j:.ıııs \'e meteoroloji Jı:ıherleri. 13.15 
Türk nıilzi3i ç:ıl:ınl:.ır: Vecihe, Huşen - 14 l\liizik (Karışık program - pi.). 
Kanı, Cevdet Kozan, Reşet Erer. O- 18.30 Progrıım. 18.35 ~lüzik (Konsr- ı 
kuyanlnr: MuzaHer tıkar, Semahat lo) J>J. 19 Konuşm:ı (Ziraat s:ıali). ı 
özdenses.1 - Andonun lıiiseyni peş· 19.15 Tiirk müziği (Fnsıl heyeti). Ç:ı
revi. 2 - Suplıi Ziyanın hüseyni şnr- l:ııılar: H:ıkkı Derman, Eşrer Kadri, 1 
kı: (Feryad ediyor bir gül için). 3 - Hnsnn Gür, H:ımdi Tokay, Basri ür- ! 
Hahmi beyin hüseyni ş:ırkı: (Acep ler. Okuyan: Tııhsin Karakuş. 20 1 

nnzende şuhsun). 4 - Faiz 1\op:ın- Memleket saat nyarı, ajans ve melco
cının şarkı: (Aman d:ığlar canım roloji haberleri. 20.15 Türk müziği. 
dağlar). 5 Kanun taksimi: Yecihe. Çnlıınlnr: \'ecihe, Fahire Fersan, Re
G - Tnlıi efendinin hüse~·ni yfırfık Cik Fcrsan. Okuyanlar: Must:ıCa Çnğ· 
semisi: (Ben gibi s:ına). 7 - Ando· !ar, Mcfhı:ıret Snğnak. 1 - Güliz:ır 
nun hüseyni saz senı:ıisi. 8 - Himen peşrevi. 2 - Xuri Halilin hüseyni 
Şanın segfıh şarkı: (Sunıla içsin yar şarkı: (Arlık yetişir). 3 - Cıülizar 
elinden). 9 - Scgüh şarkı: (Scvdn şarkı: (Güzlerimclcn ı;:ilnıiyor). 4 _ • 
okunur). 21 l\onuşma. 21.15 Esham, Hüseyni şarkı: (Gülşen lınlıçesinde). 
tahvilfıt, kambiyo - nukut ve ziraat 5 - H:ılk tiirküsü: (Ay doğdu bnl· 
borsası (fiyat). 21.25 Neşeli pliıkl:ır ınadımı). G - Halk türküsü: (Ali dn

Ankara 6-5-939 

ÇEK~ER--ı 
l.ondra 
:\eV)Ulk 
Pnris 
Milano 
Cenevre 
Amstercl:ım 

Beri in 
Brüksel 
Alinn 
Sofyn 
Madrid 
\'nrşo\·o 

Buda peşte 
Bükreş 
Belgrnd 
\"okolıama 

sıokholm 

5.93 
126.665 

3.3550 
G.6625 

28.4475 
67.6450 
50.8350 
21.56 

1.0925 
1.56 

14.035 
23.845 
24.9675 

~loskova 

istikrazlar 
Ergani 
Sivas - Erzurum 111 

TUrk borcu I peşin 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5475 
23.9025 

19.10 
. n. 21.30 Müzik (Radyo orkestra- ğı). 7 - IInlk türküsü: (Tepeler te- 1 
51 _ şer: llns:ın Ferit A~lar). 1 -: '~· peler). 8 - J.fılif :ığnnın lıic:ız şar- 1 
JI. l\lozart - Sihirli flut operesının kı: (:\icin şeb tasclıer). 9 - Asım 
U\"erlürü. 2 - Yan Decthoven • O- beyin hicaz şarkı: (Her z:ıhmi ciğer
çüncü senfoni (Eroika). Allegro con suzn). 10 - Ilie:ız ş:ırkı: (İndim ya- -------------

Bu güzel!iklerin arkasında kimler sakh ? 

• 

Cöz1crrni!D "1\lıi misiniz? .. Eğer g~ ~he~ız air7uı? 8iz 2fe gtJztame7intzf ta10ra!~ sfya1ı. gtJzttruertnfn ar!a.sına 
g~lennıiş olan bu yıldızlan tcınıyı1"&.-. 'Yr>k eğer, '!!l!U'mfl!ik o1mnt'1Jacaksanız, sizi fazla il:mıek istemeyiz .• Biz tanıtalım: Sırasilc De -
amuı Dur'bith !Annape!l.l4 IM70?~~~1M~~-~~!W.. 



İtalyan hava müsteşarının nut u 

BvllZin yerine ideal bir 
karbüran bulunmuş 

Leh-Alman 
münasebatı 

( B~tarajı 1 inddc) 
raya gelmişler ve istasyonda Ro
madan gelen Kont Cinno tarafın. 
dan karşılanmışlardır. 

Müsteşar, ltalyan tayyarelerinin ispanyadaki 
faaliyetinden de bahsetti 

lki nazır otomobille Fon Rib ~ 
bentropun iknrnet edeceği otele 
gitmişlerdir. Yolda faşist teşck. 
küllerinin azaları tarafından se . 
lamlanmışlardır. 

Nazırlar, otele geldikten biraz 
sonra sokakta biriken halk Al -

Roma, 6 (A.A.) - Dlin ak§am 
söylediği bir nutukta hava müstc. 
şarı, bilhassa demiştir ki: 

- Duçe'nin her gün biıtün mü. 
sellfilı kuvvetlerin sessiz yolunu 
muayyen bir hedefe doğru tevcih 
ettiğinin 1talyada ve imparator
luk hu:iutlarının haricinde bilin
mesi faydalıdır. Hava kuvvetleri
ne gelince, bu kuvvetler, bilhassa 
durmadan bu hedefe yaklaşmak. 

tadır. Faşist ltalyan n hava ordu
su katiyetle ve kuvvetinden emin 
olarak azami fedakarlıkla memle. 
ketin semasını müdafaa edecek-

Müstakil sevkülceyf hareketle-ı • • w. man nazırını alkışlamağo. ba§ln-
rinde hava ordusunun ne kadar Parıs Transatlantıgı mış ~e .. Fo~. 1:~bbentrop. balkon. 
mühim bir rol oynadığı Iııpanya yangını da gorunmuştur. Saat 13 te Al · 

harekatında görülmüştür. 1 s Al k ma~ naz~~~~ şerefin:. ~ch:e~a. 
Balear adalarında bulunan 30 arışın man a- r::tınde bır ogle ycmcgı verılmış. 

tayyare, birkaç ay içinde Barce. d b ı tır. w 

lon limanını atıl bir hale getirmiş- ını U unamıyor Siyasi görüşmeler yarın ögle. 
l b b 1 1 52 . den sonra başhyacaktır. Polon • er ve attı'kları om a ar a ge. Paris yangını tnhkıkatı devam . . .. .. . b 

· · ı 31 • · . . . ya meselesının goruşmclerın aş. mıyı yaralamış ar ve gemıyı etmektedir. Evvelce ş.ıphe edılmış . d w ... w 
batırmışlardır. Bu tayyareler, bu 1 olan Alman kadın hakkında tahki- lıca.1m~v:uunBeu tcı·şkılAelmecegı 0.g

1
• 

1 K 1 "d f • . . • . renı mıştır. r ın. anya ı 
'luret e ata on ya mu a aasının kat derınleştırılmıştır. p 1 d b' 'l t'l" f k 

· ·k . . . . o onya arasın a ır ı ı ı ıı çı . 
yıkılmasına genı§ mı yasta yar- Gerda Lıppman ısmındekı bu t w t kd' d lt 

1 
'b' b' 

. . ıgı a ır e a yanın ne gı ı ır 
dım etmı~lerdır. sanım kadın 32 - 33 yaglar nda- h tt h k t "tt'h d w · ·

1 • • . . a ı a.re e ı ı az e ccegın 
Balear adalarındakı bu tayyare dır Geçen Maymn yırmi yedısın. . . .. w k . t kt d' ş· 

. . 1 · ıvıce ogrenme ıs eme e ır. ını 
grupu, İspanyanın §ark sahıllerın- de Havr'da Paris Transatlantiği d·. k d ' l 1 

. . ıye a ar yarı resmı a yan ga. 
tir. dekı lımanlarda 162 vapur, 5 harp pastacılacından Derien ile evlen· ı t 1 • p 1 d y:.ıt . . . . ze e erı, o onyaya sa ece ~ • 

Müsteşar, ltalyan hava endüs- gemısı ve 1 tayyare gemısı batır- miıı.tir D•ricn dul ve iki çocuk 
1 1 

.. k · · w• t.a 
w . :s • w er e muza ·ereye gırı~megı v-

trisinin tam bir otarşiye kaVU§tU· mış, hasara ugratmış veya hızmct babasıdır . tm' 
1 

d' 
. . · sıye e ış er ır. 

ğunu kaydetmiştir. Benzin mese. hancı b:rakmıştır. . .. Gerda Lippman evlenmezden Diplomatik mahfilerde izhar 
lesine gelince, İtalyan endüstrisi Beş hın metreden fazla hır yuk. evvel zengin bir hayat sürmemek. edilen kanaate göre bu mesele ile 
tayyarelere uçuı için ideal bir kar scklikten yapılan bombardıman.: te idi. Çok güzel bir Fransızça ko11 Südetler meselesi arasında büyük 
büran bulmuştur. Ve harp zuhu. lar ne~ice~ind~ vapurlar: vaki isa. nuşan Ahnan kadın k~mşularına bir fark \'ardır. Çilnkü, İtalya ile 
runda ihtiyat stokları vücuda gc. b~~lerın.wl~stesı. hava.cıhgın te~en:-- J Amerikada yüksek tahsıl yaptığı- Polonya arasında dostluk müna. 
tirecek vaziyettedir. Hava teşkila- mul ettıgıne hır delıl addedılebı· m ve doktora vermiş olduğunu, sebetleri me\·cuttur. 
tı, geçen birincikanundanberi ec- lir. Faik kuvvetler karşısında İtal- sonra bir film amilinin katipliğini Diğer cihetten Roma serbest 
nebi memleketlerinden aldığı ben- yan avcı tayyarelerin::len 86 ' 1 dü. 

1 
idare ettiğini bildirmiştir. bir Polonyanın mevcudiyetini her 

zinlere ait kontratları kendi arzu. şürülmü§ ise de bu tayyareler 943 Gerda Lippman 27 .Martta ev- zaman için elzem addetmistir. 
sile feshetmiştir. Şimali Amerika. düşman tayyaresini tahrip etmiş- lenmiş, 28 Martta da Paris Trans. Kont Ciano ile Fon Ribben • 
dan gönderilen son benzin tene. !erdir. atlantiği hareket etmi~tir. trop'un mihveri askeri bir ittifa. 
keleri ikincikanunun başlangıcın- * * * Gerda Lippman evlendikten ka tahvil edeceklerine dair bazı 
da gelmiştir. Patlayıcı maddelere Roma, 6 (A.A.) - General sonra daha rahat bir hayat sürme. şayialar dolaşmaktadır. 
gelince, hava teşkilatı tamamiyle Bramchitc ile General Branekite ğe koyulmu~. nihayet yaşayışı es- Tokyonun mü5ait bir şekilde 
milli olmak §artiyle pek kuvvetli tayyare ile Trabulustan buraya 

1 

rarengi.:z: bir §ekil almış. her akşam! karşıladığı tedafüi bir İtalya -
bombalara maliktir. dünmüşleroir. lüks bir otomobil ile ~ıkmağa, ba. Almanya - Japonyn ittifakı me. 
Müste~r, İtalyan tayyareleri- Branchitsch 10 Mayısa kadar zan da haftalarca eve gclmemeğe selesi de tetkik edilecektir. 

nin ispanyadaki faaliyetinden bah Romada 'kalacak, sonra Cenovaya I başlamıştır. Gerda. Lippman çir- ClAl'\O _ RİBBENTROP MÜ. 
ı;et::ıiştir. gidecektir. kin bir k~dındır. Dirrok rİ) asi şah LA.KATI HAKKI::\DA lLK TEE-

e p t k• siyetleri tanıdığını da söylemiştir. Llli NEŞREDİLDİ 
ırana giden Q em ın Bu münasebetlerini ve yaşadığı l\lilano, 6 (A.A.) _ Cinno _ 

( Ba~tarafı. 1 incide) hayatı kocasının ka.za~ciyle izah Ribbentrop millfı.katı hakkında a. heyetimiz Sovyet komiser muavini istaı:ı./etmek ~um'kün degıldır. . şağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
Iraktan Askeri yonda vali ve belediye reisi Lut. Bu cı~etlerden Gerda L~pp:na::- İlk Cin.ao - Ribbentrop görüş. 

fi Kırdar, emniyet direktörü Sad- nın Parıs yangını. mes.elcsıyle ~la. me saati 16.45 te ba§hyarak 19,10 
Merasimle Uğurlandı ri Aka, Sovyet başkonsolosu l kadar olduğu ~i~ıt ~dıl~ekto:i r. da bitmiştir. lki nazır derhal hü. 
Musul, 6 (A.A.) - Kardeş Görgiyevski, konsoloshane erka. ı Evvelce tevKıf cdılmış ohn ge. kumet dairesinden aynlarak otc. 

Irandan sonra karde~ 1rakt~ ~a nı tarafından karşılanmıştır. ce bekçisi Ce:;ar Franl: hen z ~er· le gitmişlerdir. Htikümet dairesi 
samimiyetle karşılanan hey~tımız Bir mtifreze polis kendisine se. b: t de 1ih.lir. . önünde görürmenin bitmesini ı 
ve askeri kıtamız dün geceyı. Irak f lam resmi ifn etmiştir. 1 ~uyi..k bi.- e:ıcır.mi;et ' .:ı.lcn bekliyen halk iki nazırı h:ı.raret. 
hukiımetinin kendisine t~h~ıs ~t- Sovyet hariciye komiser mua. son isticvap da hiç biri~ ~A·ı v:r- le alkışlamıştır. 
tiği hususi tren:de Hanıkın ıle vini Potemkine Ankaradan bUyük memişti r. Yapılan t1 kıl At ca -----------

Ke~kü~ aras nda ııeya~at ederek elçi Terentiyef ve refikası refa. Ce:>ar Fr, nk'ın ~~"ar:ci. ~e mi~:e· Gaf enko • ~ ark ov iç 
geı;ırmış. sabah otomobıllerle K:er. kat ediyordu. Sofyadan kendisile nasi:J L:r hayat ru me:nc 'c c.1.o..:-

kükten hareketle öğleye ~ogru beraber gelen Sovyet maslahat . ğunu rr.eyclana koymu_ştur. . mu·· ıa" katı 
.Musula varılmıştır. Musul ıstas- güzarı ve hususi kalem müdürü Bütün ümit Cesar'ı söyletebıl. 
yonu~da hey.etimize ve kıtarruza de beraberin.deydi. mekte ve geminin furun kısmına A . I · d \ 
asken m~rasım yapılmıştır. Sayın misafir, kendisine tahsis inebilmektedir. vr.upa mese.~ e.r~~ e am 

Heyetimiz ve askeri kıtamızı edilen "Ülev,, vapurile lstanbula Geminin furununa iniHiği tak. bir QÖrÜŞ bırllQI Var 
hamil hususi tren, buradan saat geçmiş ve İstiklal co.ddesindeki dirde meselenin bir dereceye ka- Bel r:ıd 6 (A.A.) _ C:ıfenko 
on üçte hareket edecek ve pazar Sovvet konsolosluğuna inmiştir. dar aydınlatılacağı ümit olunuyor .. 

1 
y g 

1
• . d 

1 
a a 

gjnü sabahı on bır ra e erın e Ög~leden sonra vilayete giderek Hatta bazı kimseler gemide ba:ı:ı el k b 
1 

.. .. 
1 

~-3 · dd l · d .,, lı e ugos av zımam ar arı r sın. 

a vu u u an goru~me eı'-len son· 
Ankaraya varacaktır. vali ve belediye reisine iadei zi- yaban:ıların cesetlerinin de bulu. d'l . t bl"ğd y 

T h . ıra nerre ı en r:.smı e ı e u-
Ad. na, 6 (A .• ) - HJn:ı ar anm yarctte bulunmuştur. nabil•ceğini ümıt etm:l:te ve bu-

1 
• R d 

1 
t . 

1 t i d 'f 1 ond ııı dönen heye • d' gos av ve umen ev e acam arı. 
rı~ n~c n c u ır · 1 • \' 1: Akşam yemeğini Perapalas o. na birçok misal göstermekte ır- 'k' 

1 1 
. 

1
r.
1 

d d n 
tımız 20,10 ılJ Aduna~:ı ı::e ınış :ı ı . . t lnm ı ı meme :eti a ;ı :a ar e e 
Hıza Çenk, kuın.ınılJıı, lıckdi~c re· tclınde yedıkten sonra gece 6~-~ l::r. mes_leler ve Avrupa dvlet1erinin 
1'1, cınniyel ınuthiıü. :ısl,erl kıtıılıır ond~ hareket ede? ~m.plon e ·~- - 'il ho · · zimamdarları ile mütekabil:n y:.p 
, c k 1ı11 ,0 1ı1; bir 1ıaık ı.iıııc<;ı ııırorın. presı1e Sor yaya sıtmıştır. 1 Vekı er v yetı n ın ı .. 1 .. '·· , h~t·k d r·kı'ı . . I , tı • :ırı rr.uza •. -.re.er .... ın 3 ı 
dnıı kıır~ıl:ınnıış H' ıı~url.ınınıştır. Sovyet haricıye komıser mun • dünkü t0p antısı ... 1 b 1 d kl ,_ d d'l 

•. 1 1 k . . .. , t:atısı~ı..ıe :.ı un u. cı.rı <Kl!.Y : ı . 
Katarın )'.ınm saat .. :ıc .ır C\ll • vını Sofyadan Bukrefe ge~ece., Ankara 6 (A.A.) - Vcl,iller , el' C , 

1
. .

1
.. III k · 

•· r .. ı ı ıı ı• TAılı·ııı ·•·ır- d" , • me-te ır. a.en .o ı w :ır ovıç .. u u muc c e ncc 1nıı.1 " • .,. ve oradan !\Ioskovaya onece,;: • . .. ,.. l·:ı R t·•. t'., 
d:ı \'OIİ -te kııııı:ınıl.ınl:ı gôrilşıniiştür. t' Heyetı bugun ~a~ve" e.ı ....... y .Ror.:a ıya ile Yugoslnvya ve bun-
llcyf'!inı izi lı:11ııil lıusust J,nt:ır :W,40 ırT ... k S t d 

1 
t d dam n ba:;karılıgH .la toplanmış ve !arın dostlariyle müttefikleri tara 

. . ur ve ovye ev e a am • · cıaı ·ı bullınnn ,,.,l1ı"li · · · · 'h · d.t lı:ıreket eınııştır. .. . ruzna!llcs.ne ıll ...... fından ta-n bır tcşnkımesaı zı nı· 

İngiliz Hükümdarları 
Kanadaya Müteveccihen 

Hareket Ettiler 
Londra, 6 (A.A.) - Hiiküm. 

darlar yanlarında küçük prenses· 
ler ide bulunduğu halde saat 12.18 
te otomobille Buckingham sara
yından ayrılmışlar ve saat 12.45 
te trenle Portsmouth'a hareket et-
mişlerdir. Hükümdarlar saat 
l 4.25 te ''Empress of Australia .. 
vapuriyle Kanadaya müteveccihen 
yola çıkmışlardır. 

Londrada olduğu gibi Ports. 
mouth'da da hükümdarlar halk 

tarının bu teması esnnsında mı . • lal• h l·k d .. . · . . . ve harıcı m::se ..... r n · ın a mu- yetiyle takip cdil·n sulh sıyasctı. 
dost memlekelın h U k<lmetlerı a. 1 w • w. . 

..1 be 1 .1 1 1 1 zak:rel:rde bulunmu.tur. nin h:ıklı olarak tnkdir edildıgını 
rasınJa yne mı e mese e er ve 

T .. k Sovyet münasebetlerini İ ·ı· M ıve b'..:tUn devletler tarafından tam 
ıır - ngı ız - mır . d • .. a 

alakadar eden hususi meseleler M.. _,.. l 
1 

l bır a:llayışla l:arşı1an gını mu§ -
" o be be ı•Wo nev."' o.r hcı'e etmİ!;lerdir 

hakkında goruş ra r ıgı mev. Kah' 6 (AA) _El Bağdat .. :ı: • 
t ld ğu bir kere daha mUşa • 1~· • • d • Gafenko, matbuata beyanatta 

cu o u b't d'l i t' 1 gazetesı, ayın ortalarına ogru bulunarak demiştir ki. 
bede ve tes ı e ı m ş ır. K h' · "d r 'cin iki gün . 

. d t 1 k t a ırenın mu a aası 1
- - Avrupanın hükumet merkez. 

lkı komşu ve os meme e · mü t r k İngiliz_ Mısrr manev. . w 

k d 'l ini birleştiren ve kuvvet. • ş e e w . . kt ı terınde yaptıgım seyahat esnasın· 
en ı er raları yapılacagını bıldırme e • · · d 

le bağlı bulundukları sulh dava. d; lda yttlnız memleketımın avasını 

sı için kıymetli bir zamn.n teşk~l ·~Uksek müdafaa meclisi. ya • ~eğil, aynı zaman~a Yugo.slavya 
eden sağlam rabıtaları daha zı-' 

1 
H 1 .ıle Romanyayı muşterek hır ga-

yade takviyeve azmetmiş bulun. kındEa tbopllaknnmk tBeknl ın.. de n~nç yeye doğru birleştiren bütün Bal· 
. ve m a e mm a ·a arın n . 1 kan Antantının istiklal ve sulh si. 

maktadırlar. • . 'harp malzemesi fabnkasının ın. . . .. •. 
Türk ve Sovyet hükumetlerı ba ..:ı • t . d 1 . . lyasetmı de mudlfoa e.tım.,, 

şasına 'Uaır anzım e ı en proJeyı 
nşın ve emniyetin muhaf(l·za· sı tet.ı·ı'k edecektir. Bu fabriknl~r 1 . --o-

tarafından hararetle alkışlanmış. 1 .l\. ı Ç k t 1 
hususundaki miltekabi ve muva.. 1,.1·n 700.000 İngiliz lirası sarfe- ı n 1 a arı 

lardır. d kl ~ 
zi gayretlerine devam e ec~ er dllecektir. . C: b ' G . Ald laı 
ve B. Potemkinin Ankara zıya • l 'ıtang \l yu erı 1 . -0-

Andirine Dolu Yağdı 
'fara ~. 6 ( .A.) - Adnıl3 ''" isli

.. mctınden 11elen •fı1de'Iİ hir rlolu 
Andlrl• husınıa bazı köylerinde bir 
\ok 1 aaarat J'•rımıştır. Hnsorıılın 
lr!ih ti l('la ft.1dket mahalline nıe • 
ruurl:ır gönderilmiştir. 

reti esnsında da olduğu gibi mUş. TEŞl:KKt'R _ Çungking. 6 (A.A.) - Çckıa 
terek menfaatlerini alakadar e • E,imin pek :ı:orlu do~~munda l uk- Ajansı bildiriyor: 

d . i h' tteki bUtUn ma- sek hın:nkat Te mnharPtı le ço~u~u Çin kıtaları Nançang ile Fong • 
en sıyas ma ıye '"e anasını kıırlaron l>enl:ı: hutnha· h . d k' S b ehr'ını' 

lro. tı t t' ed :ı... '1 k .. d sıen arasın a ı onı u § uma ea ı ~uı me uze.re e. nesi operatörO ,.e kadın dqktoru Şny 1 • .. .... 
vamh bir temas halinde bulun.a.. Hnfiya~• bnyilk minnettarlık n le· gerı almı~lardır. Duıman ~uyuk 
caklardır. 1 ~ekkürümü sunnrım'. Ec .. nır.l Kara~ııli 'zayiata uğramı§tır 

... - _, ___ -

~ lsta'1bul '.· Bele'divesi · ııiöıfiPı: 
, . . , ~ '. . ~:: 

Yıllık muhammen llk 
kirası temino.tı 

Çakmakçılarda Çakmakçılar mahallesinde Ati-
kalipaşa mahallesinde 18 numaralı Çandarlı 
Atık İbrahim Paşa medresesinde mtifrez arsa 120,00 9,00 
Babıallde Lala Hayrettin mahallesinde Fatma-
sultan sokağında 5 numaralı Hacı Be§ir Ağa 
medresesi 300,00 22,50 
Süleynıaniyede Hocaham.za. mahallesinde Kepenk. 
çisinan sokağında 5 numarah Seyavuş Paşa 
medresesi 360,00 27,00 
Çakmakçılarda tbrahimpaşa mnhalle ve ı:;oka· 
ğında 18 No. Atik İbrahim Paııa medresesin. 
de baraka 24,C'.l l ,SO 
KRpahçarşıda Divrik soknğındn 35 37 No. 
dUkkan 36,00 2.10 
J{apalıçnrşıda Divrik sokağında 4- ı.t-,) • ı No. 
dükkan 

" .. Kazazlar 
" 

11 4G " ,, .. Hacı Hasan .. 1G .. 
" 

,, .. ., 14 " 
.. ,, Yağlıkçılar tol:aı;maa Cami~i 

:;G,00 
.. 24 .00 
30.00 
::!6,00 

2.iO 
J.80 
2.:-'5 
2,70 

hanın 4 !'o. odası 21,00 l,58 
Cağaloğlunda Ceı.rikasım mahallesinin Hila-
liahmer sokarrında Hadım Hasan Pa§a medre· 
sesinin 1 .. ·. odası 24,CO l,SJ 
Cağnlo~lunda Cezrikasım mahallesinin Hila-
Jiahmer sokağında Hadım Ha!an Paça medre-
sesinin 2 N. odası 24,CO l.C'.l 
Cağaloğluncta Cezrikasım mahallesinin Hiliı-
liahmer sokağında Hadım HaEan Paşa medre· 
sesinin 3 N. odası 24,00 1,"'0 
Cağaloğlunda Ceı.rikasım mahallesinin Hiliı-
liahmer sokağında Hadım Hasan Paşa mcdre· 
sesinin 4 N. odası 24,00 1,8'.) 
Cağaloğlunda ~ı.rikasım mahallesinin Hila-
liahmer sokağında Hadım Hasan Paşa medre· 
sesinin 5 N. odası 24,00 1,80 
Cağaloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hil!-
liahmer sokağında Hadım Hasan Paşa medre· 
sesinin 6 N. odası 24,00 1,80 
Cağaloğlunda Ceı.rikasım mahallesinin Hila-
liahmer sokağında Hadım Hasan Paşa medre· 
se.:inin 7 ve sekiz N. odası 48,00 3,60 
Cağnloğlunda Cezrikasım mahallesinin Hila-
liahmer sokağında Hadım Hasan Paşa medre· 
sesinin 21/1 numaralı aralık mahalli 84,00 6.30 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan ma· 
haller teslim tarihinden itibaren birer sene müddetle ayrı ayn ki. 
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 

J.JCvazını Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında göste· 
rilen ilk teminat maköuz veya mektubile beraber 1&-5--939 sah 
~ünü s:ıat 14 buçukta Daimi Enctimende bulunmalıdırlar. (i) 

(2961) . . " 
İtfaiye Müdürlilğünde yaptırılacak olan gaz odasma lüzumu 

olnn ve hepsine 589 lira 57 kuruş bedel tahmin edilen tavan demi
ri, moloz ta<;r, kum, tuğla ve buna benzer 12 kalem muhtelif mnl· 
zemc açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile ~artnamesi Levazım 
MüdiirlUğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesika \'e 44 lira 22 kuruşluk ilk teminat mnkbuz Yeya mektubilc 
beraber 15-5 -939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encü
mende bulunrn:ılıdırl:ır. (2929) 

* * * 
Sirkecide Hoc:ıpaı;a camii sokağındaki 49.50 metre murabbaı 

s:ıhah çe~me ve su hazinesi arsaı;ı (recıme Ye hazinenin g-österile. 
cek yere nakil ve yeniden inşası alıcıya ait olmak UT.er~) b~h""r 

metresi 15 lira tahmin bedelile açık artırmaya konulmu~tur. Şart
namesi Levazım :-.füdürlüğünde görülebilir. İstekliler 55 lira 69 
kuruşluk ilk teminat makbuz ve~·a mektubile beraber J5-5-9~9 
p:ızartc~i '{iinü saat l4 huçukta Daimi Encümende bulunmalıdrr· 
!ar. (B.) (2926) 

"fürk Laboratuvarlar lstenbul 
Kurumu toplantı~ı ficaret ve Zahire Borsası 

Tiirk Luborntuvnrlar kurumı 6 - 5 - 93J 
yıllı!: kon~resini evvelki giln E. ı~IY:\'l'L.\I: 

'llinönil hall:evi salonunda yap - cıxst A~n~ı Yııknrı 
'lll&~ır. Top!antıda kurumun yıl.' kr. ~n. kı-. rıt. 
!ık çalışma raporu okunmuş, ek. llııit ılııv yuınıış:ık po-
~eriyet:e kabul edilmiştir. Rapo . 

1 ınılı · · ı; -
run müzakeresinden sonra yeni <;o, ıl:ır 4 ,, 
idare heyeti seçimine geçilmiş • 1 Arpa An:ıdol dök. 4 :!il 
tir. 1 ~h~ır hcynz çu. 4 11 

'f ' ~7 • N . '' ıı.ır s:ırı t·u. .. -
Ba5kanlıga doktor ecn.cttın Mısır sorı duk. 4 ı ı 

.Atasagun, ikinci başkanlığa Ha.. ı~ıış~ cıni çu,·oıtı rı 33 
bip Man, sekreterliğe Recai Ay. hctcn tohıınıu l!l.20 
han, muhasebeciliğe Mehmet Scy ı Af)on ince 5UJ -

han aza.lığa da Şükrü önceli se.. Af> on koba 3G7 20 
.1 ', . K k .1 n-i . Sohut kaba S 20 

çı mıştır. ongre ararı c ~ sı. 'ıoııak Anodol ;,2 20 
cumhur İsmet İnönilne. Sıhhat GELE~ 
ve Dahiliye Bn:kanlarmn hürmet rıu~ılııy 
\'e tazim telgrafları çekilmiştir. Arım 

135 

Reisicumhur lsmct lnöııü ken. 
1 
·ı iftık 

dine karşı çekilen telgrafa mu • Bulgur 
Kır~) cmi 

kabelede bulunmuşlardır. u. pcrnır 

Akşam Gazetesi 
Kapatıldı 

Ankara, 6 (A.A.) - Aktam ga-

Un 
Z. yal;ı 
Pnınuk 

P. ~ııxı 

.4.rp11 
Çavdar 
Tiftik 

zetcıi İcra Vekilleri Heyeti kara. 

tiyle kapatılmıttır. 
Kunemi 

Ve yarından itibaren çrkmıyL Fındı_k içi 

caktır Kaşar 

30 
10 

1 ~' 
4:; 
41i 
!J(j 

li 
4 
6 

GlDEN 
533 
202 
27 
fiti 

5 

• 

4 15 

550 -
3'ij -

Ton 

.. 
" .. 
• .. 
" 
" 

Ton .. 
" .. 
,, 
.. 



Dünkü milli küme maçında 

Beşiktaş 
Ankaragücünü 4 -1 mağlup etti 

Boğaziçi - Haydarpa~a maçından bir enstantane ve finale 'kalan Tşı'I.· Lisesi takımı 

MeD<teoı n oer tuırnuvaso 

.. lkinci deplasman maçı yapmak hap topu rakip müdafiler arasın.! 4 - 1 gibi mühim bir farkla mi. H d 
ll~cre eTVdki gün şehrimize gel. dan Fahriye geçirdi. o da misafir safir takım aleyhine nihayetlen. ay arpa şa Bog~ az,· çı· n ı· yen d ·, 
ll'ıiı Cıbn Ankara ikincisi Ankara- ekibin ilk ve son gollinü attı. miş oldu. 
tUeu dün bu dcfaki ilk müsabaka. Bir çeyrek saat içinde karı•hklı NASIL OYNADILAR? 

~ı Şeref stadında iki bin kadar atılan üç gol oyunu heyecanlı bir Ankaragücü takımı, bir hafta Işık, Pertevniyale galip gelerek finale kaldı 
~r. seyirci önUnde Istanbul birin- şekle sokmuıtu. evvel şehrimize gelen Demiraopr. 

ttaı Beıiktaıtılarla yaptı. lki tarafın seri oyunu devre so. lulara daha üstün bir oyun oyna· Mektep takımları arasında ter. 
Eski ve gilziıde hakemlerimiz- nundan sonra duruldu. Bilhassa dı. Müdafiler ve merkez muavin tip edilen futbol turnuvasına dün 

~en Supbi Batur'un idare ettiği Beşiktaşlılar gitikçe gevşediler, iyi" idi. Haf takımları aksadı. Dil· de Taksim stadyomunıda devam 
il ınaça tak mlar şu §ekilde çık. buna mukabil Ankaragücü yine hassa ismailin ıert hareketleri ta edildi. 

tılar: hakim bir maç çıkarma~a başladı.1 kımı aleyhine netice ver:li. Muha. İlk maç Işık ile Pcrtevniyal li· 
'l' -~EŞt~T ~Ş: M~hm~t Ali -::-- Top İltan bul yarım rıahaı:ında : cim h~ttı iyi çalı§tı. Kısa paslarla •el~ri ara:ında idi. Bu müsabaka· 
lb ı, Huınu - Hu•e> ın, Bedu, yerleımesine rağmen Hüınilniln ilcrleyı§leri iyi idi. Sola§iık Ham. ya takımlar şu şekildeki kadrola-
~•him - Cenani, Halda, Nazım, Vahabı fevkalil:lc bir şekilde mor. 1 dinin ilk devredeki ıert oyunları riyle ç ıktıları . • 

tel, Eıref. kc etmesi ve bu yüz<len Ankara : ve bütün takımın şanssızlığı olma. lŞIJ_<.: A~nan, Sehm, ~ec~ -
.ı\NKARAGOCO: Natık - En- muhacim hattının faliyetini bir- saydı sarı • lacivertlilerin daha iy" Aytekin, Rıfat, Yavuz, Nıyazı Ad 

~tr, Salih - Abdül, Semih, hına. hayli baltalaması sayesinde miaa. 
1 
bir derece almaları mümkündü. ı nan, Şeref, Hüseyin, Niza"':. 

~ - Hamdi, Fikret, Vahap, Fahri, fırler sayı çıkaramad lar. ı B:şiktaşlılara gelince: Mehmet PERTEVN_tY AL: Manuel :-
"'ıcil. BEŞlKTAŞIN DöRDONCU Ali mükemmeldi; HüınU gere'k Nanuk, tbrahım - Vedat, Adıl, 

1 
• Saat b:ıe yirmi kala rüzgirı GOLU 1 vuruşları ve bilhassa rakiplerin: -

bchıne almıg olan Betiktaghların Mföabaka Anl:aragü:Unün üs. marke etmek noktasından §ayan ilkbahar atletizm 
~tladığı mUaabakanın ilk anınd~ 1lü 'i altında oynanarak 41 ün. takdir:fü. Muavinleden en ziya 

'
1Yah - beyazlılar ilk mUhim fır · - ' 

lttr yakalad rlaraa da bundan isti.! 
rade edemediler. 

liu tehlikeyi ıavuıturan Anka
~llılar kısa paslarla ileri atıldılar. 

Ctekim UçUncü dakikada Fahri. 
den güzel bir pas alan Vahabır 
~.erden sıkı bir ıütü kalenin kö§e· 
inde ofsayo:l oldu. 
~eşiktaglıların geli§igüzel oyna 

~alarına mukabil Ankaragilcti d::ı 
a dr:rlitoplu ve daha teknik b. 
~Yun ~ıl:arıyor. Bu suretle ıiyah 
r'Yaı kalesi bir hayli mühim te~. 
~lctltre maruz kalıyordu, Anknr.:. 

l"lhrinin mükemmel oyununa 
llı1.11tabil ıolaçık Hamdinin vakt lı 
~alcit&iz tilt atmak hevesi yUzUn
f tıı 'arı - 11civert takım birhayli 
ıraat da kaçırdı. 

I>e·nenin ortaların&ln aonra 

°l'un mütevazin bir ıekil aldı, kar 
l~lıkh büeum, fakat gittikçe ıUra
ti kayboden müsabaka böylece 
lızayıp gidiyordu. 
BEŞlKTAŞIN ILK GOLU 

b· 37 inc:i dakikada Ankara aley-
ıne olan favul atııında topu ka. 

~an Kiıım, kendisinden daha mil 
'~it pozisyonda olan Şerefe geçir
~1· O da, plise bir ıütle gilnün 
~le sayısını kaydetti. Maçın ilk 
~ :vreııi de böylece 1 - O Be§ikta~. 
lar lehine bitmit oldu. 

1K1NC1 DEVRE 
~ÜzgArla beraber hUcuma ge· 

!tn Ankaralılar derhal Betiktaş 
~basına girdiler, sağdan yapılan 
~ t ortayı Fikretin voleıi tamam. 
~dı, Fakat topu direğin Uıtilndeı 
~ ÇtJ. Bu tehlikeden sonra siyah 
iıhzlılar akınlara batlaı:hlar. 
~ŞtKTAŞIN tKtNCt GOLU 

~ S inci dakikada tirmi metreden 
~"kara kalesine frikik oldu. Hak· 
~ı, topu ra~·ip mU<lafiler arasından 
t afirçe ilt?ri vurdu, kaleci ile Şe. 
tf 
~ aynı zamanda §iıkı§ yaptılar, 

Vc§i1.fr•şm il.inci golii atılırkcıı 

. lai.l. ı , . ı .1;mmı iiçlin":;, n.aı·111 clu so •ıımcıı :sayt1armı bö!, ~e vaııtı 

. i.i dn:.ikasına gel .. işti ki, &İ.> :ıh • ı Je göze çaq:an Hüseyin oldu. Mu 
Jeyaz mtidafaasınJ:ı.1 kur~ulan .ıa::İ;n hatta iki açıkların fevkali· 
topu Ş :rcf biraz 6ÜrdUl:tc.ı sonrı: Jc bozuk oynamalarına rağmen 

3ağ tarafa ge§iirdi. Bu sıra~a de- üç orta vazifelerini yaptılar. Hak· 
marke bırakılan Hayati de tak·· kının zaman zaman parlayııı ta. 
mının dördüncü golilnü kolayca '.cımın:n galebesine başlıca lmildir. 
attı. Topa santra yapılırken maç O. M. R. 

Karışık takımlar liki 

Pera 
Topkapı • Arnavutköy 

· Muhteliti 
Karıtık takımlar arasındald 

turnuva maçlarının bu haftaki knr 

~ılaşması Pera spor muhtellti ile 

Arnavutköy - Topkapı kar ;ığı 

Grekoromen 
güreşler 

İstanbul biirnciliği gele 
cc!{ h~fta yapılacak 

I 
B ::den terbiyesi İstanbul bölg<' 

si ajaı1Iığıııdan : 

Ilı ha evvel yetişen Şeref takım·. 
b~ ikinci sayısını kaydetti. arasında idi. 

lŞ~l{TAŞIN UÇONCU GOL1J Şeref stadındaki bu müıabaka-

1 - İstanbul Crekoromcn gii. 
re§ birincilikleri 14 - 5 - 1939 pa· 
sar günü S;!leymaniye klübü talo. 
nunda yapılacaktır. 

~t ~ınci golden sonra canlanan 
2 - Tartı saat 11 den 12 ye 

kadardır. ~ Stlttaşlılar bu saydan Uç daki· ya Topkapı - Arnavutköy karı· 
~ •onra Hakkının taıısi bir hlicu §Iğı listesiz oyuncularla sıktığın· 3 - Müsabakalara tam saat 1~ 
U ~ nttlcesinde çok sıkı bir şütite dan hUkmen mağlup addedildi. te başlanacaktır. 
ç :-ıcu gollerini de kazandılar. Bundan sonra iki takım hususi 4 - Sikletlerde bir 'kilo Tole. 
A.~l{ARAGCUNUN SAYISI rahs kabul edilir. 

~i 20 inci dakikada Beıiktaı alcy- b~r karşılaı~a yaptılar. Bunda da 1 5 - Müsabakalara her klüp her 
......_11 ? .vlrmi pastJn bir favul oldu, bıre karşı dort golle Pera • A.spor siklette birer güreşçi ile iştirf.J 
tııı b ra;: evvel siyah - beyazlıJa. :nuhteliti galip gd:li. edebilir. 

l a.> t,,ı ~ibi - bu defa da Va 1 6 - Güreşiiler lir.anaları ile be. 
r:ıı.,:r yukarda yazılı uatte tartı 

l\e_vetine müracaat etmeHJir. 

7 - Güne~ klilbUne mensup o 
lup da·henüz ba!ka bir klübe te:;
cil edilmiyen gUreıçiler meıkU

kliip namma müsabakalara kabı· 

edilecektir. 
8 - Batkı bir klüpte mUreccc 

olmıyan ve usulü dairesinde tesci! 
edilmek üzere bölge merke::inc 
müracaat edilmit olup henüz sicil 

müsabakaları 
5000 ·metre Türkiye 

rekoru kırıldı 
İlkbahar atletizm müsabaka • 

!arı koşuları bugiln yapıldı ve lo. 
dos rUzgar yilzünden sUrat ko3u. 
larında dereceler dUşUk oldu. lb. 
rahim 1500 metrede 4.23, 9 ile bl. 
rinci oldu ve Uç şehir milsabaka
:arında 1stanbulu temsil etme 
.ıakkını kazandı, 

Güniln en büyük Mdisesi 5000 
.netrede olmuştur. Dcmirspor klU 
'3Unden Hüseyin Balıkesir bölge. 
1inden buraya müsabakaya gel. 
:niş olan Sokrat Manisa ile hay. 
:ı çekiştikten sonra bütün rakip. 
!erini ani bir hamlede çok geri 
bil'akarak Türkiye rekoı"ı.Uıu kır
maya te~bbUs etmiştir. Bu 8U -

':'etle HU~yin kendisinden 10,000 
metre rekorunu iki hafta evvel 
:ılmaya muvaffak olnn Rıza 'Mak 
3uttan 5000 rekorunu almıştır. 
Diğer müsabakaların teknik ne. 

ticeleri şunlardır: 
Katagori 4. 
50 METRE: 
1 - Cezmi 6.5 100 metre 1 -

Cezmi 12.2, 
2 - Sezai 6.6 100 metre 2 -

Sezai 12-3, 
3 - Ferit 6.8 100 mclı ~ 3 -

Kiımıran 12.5, 
Katagori 3. 
100 'METRE: 
1 - Ulvi 12, 200 metre 1 - ö. 

mer 25.4; 
2 - Sait 12.1, 200 metre 2 -

Sait 25-5, 
3 - :r\ecat 12.2. 200 metre 3 -

~ r•,,. • cyyaz .. ..,. ' . 
SDO M rJJ'i: ""; : 
ı - Eazım ~ . 14.6. 
2 - H. 1\üc;iikat :l 2.l:J,1, 
:3 - Ali 2.17. 
Kata;ori ı . 

100 METRE: 
ı - Xeriman 11,8, 1500 met. 

re 1 - İbrahim 4.23,9, 
2 - Semih 11,9. 1500 metre 2 

- Eli 4.33, 3 - Cihat 12, 1500 
metre 3 - lzak 4.42,1. 

5000 METRE: 
ı - Hüseyin Albayrakdar 

15 54,2 (Yeni Türkiye rekoru), 
2 - Sokrat, 
:J -Nuri. 

muamelesini bitinnerniı olan gü- - ;,.. .. - ...... --.:;...........:!......_.:..,;_,aiıl 

reıçller balg• merkuine mtiraca. 
atla bir vesika a1ıcı1dardır. 

Meh.m.ef Allı Vahaı'PM pıtJMnı 
~ 

Fatin - Haydar, Ekrem, Salahat ıim stadında yapıldı. Müsabakalar 
tin, Galip. 1 düz ve manialı olmak üzere iki 

Oyun kar~ılıklı hücumlarla ve katagoııi üzerinden icra edildi. 
zaman zaman iki tarafın hakimi. Bu koşulann sonunda Çapa kız 
yeti altına girerek heyecanlı bir muallim mektebi 3,39, 7 ile birin. 
şekilde cereyan etti. ci, Istanbul kız liseıi ide 3,44,5 ile 

22 inci dakikada Hilseyinden ikinci oldular. 
güzel bir pas alan A:inan Işık ta. Manialı yarışlarda ise: Yine 
kımının ilk golünü attı, DördUncU 1 Çapa kız mektebi 4,44 ,5 ile birin. 
kısı~ b.öylc bir netice ile bitti. ciliği kazandı; bu müsabakada da 

İkıncı devrede Işık takımı ikinciliği yine İstanbul kız lisesi 
daha üstün bir oyun çıkararak 18 aldı. 
inci tdakikada Hüseyinin falsolu 
bir §Ütiyle ikinci gollerini kazan
dılar. 

Oyunun bitmesine bir dakika 
kala Pertevniyalin ancak Şeref 

sayısını kaydetmeğe muvaffak o
lu§un::ian maç 2 - 1 iş.ık takımının 
galibiyetiyle nihayetlenrniş oldu. 
HAYDARPAŞA - BOGAZlÇI 
İkinci müsabakayı Haydarpaşa 

ile Boğaziçi liseleri yaptılar. Tur
nuvanın en mühim maçı olan bu 
karşılaşma ço'k heyecanlı geçti ve 
ilk devre golsüz olarak beraber. 
likle sona erdi. 

ikinci devrede ise iki takım da 
gol çıkaramadılar. Bu suretle mu
ayen mUd:iet uzatıldı. Bu kısımda 
Haydarpaşa sağaçığı Fikret, ka. 
leci Cihadın bilyük bir hatasın
da nistifade ederek maçın yegine 
sayısını kaykaydetmeğe muvaff a'k 
oldu. Müsabaka da böylece - tah 
minlerin hilafına olarak - Boğoz
içlnln r..JafJQbiyetiyle bitti. 

Kızlar arasında atletizm 
musebakaları 

Kız mekteplileri arasında ter
tip edilmi§ olan ko~ular dün Tak. 

Kular arasınaaki 
müsabakalardan 

Dün akşamki güreşler 

Kasımpaşa kulübü 
Pera -Kurtuluş muhtelitini 6 - 2 yendi 

Kasımpaşa klübü tarafından 

tertip edilen güreş müsabakaları 
dün akşam Fransız tiyatrosunu 
dolduran binlerce seyirci önünde 
mezkur klüp takımiyle gayri f ~e
·elerden Pera - Kurtuluş muhte
liti aras nda yapıldı. 

Programa Pcra 'klüb:'nün man
Jolin orkestra~ ı tarafından çalı. 

tan İstiklal marşiyle başlandı. 

Bundan sonra Beyoğluspor -
.(urtuluş klüpleri namına söz alan 
cir zat çok güzel bir söylevle gü. 
reşlcri açtı ve Edebi Şef Atatür. 
kün mukaddes hatırasını anmak 
üzere üç 'dakika davetlileri sükuta 
davet etti. Bunu takiben Kasım· 
paşadan Cavit Kasımpaıanın gü
reş tarihçesini ve Türk güreş füe
rnine yetiştirdiği kıymetli şampi. 

yonları tebarüz ettirdi. 

Bu çok samimi geçen merasim. 
den sonra güreşlere ba~landı. Son 
beynelmilel değişikliğe uyul:ı. 

rak güre~lere ( 15) şer dakika de· 
vam edit:li. 

Karşılaşmaların neticeleri şun
lardır: 

66 kil::>da: Kas mpa;alı izzet 
sayı hcs:ıbi~·le Kurtuluşlu Yorgiyi 
maflQp etti. 

61 kiloda: K:.~ırr.pa,adan rasr! 
Kurtuluc~an Tcclocoı'a it:i!=k1r 
galip iln cdil<li. 

87 kiloda: Peradan Zotoo Ka. 
sımpapdan Besime sayı her.abiy. 
le mailCip oldu. 

70 kiloda: Kuımpı,adan Ha. 
yım 14 ilncü dakikada rakibi Za-

ven'in sırtını yere getirdi. 

56 kiloda: Kasımpaıadan Ham
di ile Peralı Cemal günün en he
yecanlı maçını yaptılar ve netice. 
de Cemal sayı hesabiyle galip gel
di. 

61 kilo:la: Kasımpaşadan Meh. 

met, Kurtuluştan Manola çok sert 

ve heyecanlı bir karş•laımadan 

sonra sayı hesabiyle mağlup ad
dedildi. 

66 Kiloda: Kasımpaşadan Ra
sim, Kurtuluşlu Panayotu puvan 
farkiyle kazandı. 

72 kiloda Kurtuluştan Andon, 
Kasımpaşal:lan Ahmet Kandemire 
4 üncü dakikada tu§la yenildi. 

Bu suretle sona eren dün gece
ki karşılaşmaları Kasımpaşahlar, 

ikiye karşı altı ile kazanmış oldu. 
lar • 

E. MUTLU 

Ha1kevi Turnuva:a 
7 l'l - u:;9 pazar gUnU Barut

gUc U Alanında yapılacak m aç· 

lar : 
1 - Baln rköy Halke\1n1n te r 

tip ettiğ i kupa maçının U~ll n"U 

haftası: ~ehremir.l • ~işli II r l • 
·~cYl 'Jrl ar:ısıncla snat 16,30 d :ı . 

2 - s: r l<ecl t :l rnanyurdu 
Barutgli rU A. t:ıkımlnrı arasın
da saat 14,30 dn. 

3 - Sirkeci ldmanyurdu • 
BarutgUcU B. takımları 1-ra.ıun• 
da ana t 13 de. 
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ZIR 

larımızı e 
rek üreyen 

bizleri gayri t 
bir çok şekillerde 

hatsız eden solucanl 

dan fi ME SOLUC
BISKüV T ) sayesinde ta 

men kurtulduk. Gayet neş'eli 
sıhhata kavuştuk. Hakikaten 

çocuk senede iki, üç kutu ns 
_uc DSK VftTI. b8 

mehal almalıdır. Tesiri kat'idir. Her Ec 
nede 20 kuruştur. 

Toptan satış deposu: İstanbul İş Bankası arkası Rehvancılar sokak Can Llburatuvan Tel: 
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