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İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 
Başmuharriri: A H M E T E M 1 N Y A L M A N 

kraliçe ile küçük 1Kral da 
Mısır' dan ayrıldılar 

KRAL FARUK MARSİLYAYA GİDİYOR 
a~btak isteyen bazı paşalar tııtuldu, Abbas Haliuı 
lerfye getirildi. Eski Başkoınutaıı tevkif edildi 
Mısırlılar bayram yapıyorla.. lngiliz donanması Süveyşfe toplanıyor. 

Şehrimizdeki lngiliı filosu ani olarak Akdenize gitti 

Bekienen 1 

Akıbet 

i .. L 
J"anık'un tahttan rcragatl ıra,ıııda Kahirtdeki .\ bidin ~ara~·ı t.ınklat \'C :ı~J.. el'i blrlikleı· tarafından böyle nılmı 1ı 

Eski Kral faruk'un, eski 
günlerinden intı&alar 

A uocuıltd Preu 

Kahıı·e 27 - Kral F:ıruk re 
jiıııiniıı sona ermesini se,·iııçle 
karsı lıyan milyonlarca Mısırlı 
bugün kralın feragati haberle· 
rini muaııaın ınan;etlerle yazan 
Kahire gazetelerini kapı~mı)lar
dır. 

İsi anbul' da ki 
Mısır'hlarm 
Söyledikleri 

Aııoeiııtcıı Pu11 Gazeteler kırmızı mürekkeple 
l'rcd Zusy bildiriyor: dizdikleri man etlerde bu ha-

j tanbul, 27 - l\fur ordusu 1 muvaffak olan subaylar bu ha· bl'ri \'e bütün teferrtiatını h:ılka 
tarafından tertip edılen ve kan <liseye kadar ~e !erini duyurmıya ~ildirmi ter \'e kralın maiyeti 
dökülmeden yapılarak Fnruğun urs:ıt bulamamış .Mısır orta ta· ıle beraber Mı ırdan ayrılı ını 
tahttan feragata mecbur edilme- baka ını lem il etmektedirler. gösteren Cotograflar basmışlar· 
iyle netiecJeneıı hiiklımet dar. Kral Fanığun tahttan indirilme dır. 

Eski Mısır Kralı Faruk'un 
tahtından feragat etmesi üıel'ine 
dün, şehrimizde bulunan l\lısır
lılar ilo bir konu~ma ) aptık. 

be i Nıl kıyılarındaki bu eski siyle hiç :ıüphesız büyük imtiyaz Burada herkes şimdi nıeınle· 
krallıkta bundan sonra çok mii· \ e nr:ızi sahibi pasaların hakimi· keti idare edecek leni mckaniz· 
him deği iktikler olacağına İ§a· yeti de sona ererektir. Fanık \'C manın lrnrulm:ısını merakla bek· 
retlir. pa alıır şimdiye kadar karşılıklı !emektedir. 

Kralı tahttan uzaklaştırmaya <Dcuını Sa: 5: Sü: ı de> <Denmı Sa: 5: Sü: 3 de) 

Son :ünlerde ?ılı:.ır lıaneclnnı 
ve saray erkanından bazı şah i· 
) etler peyderpey şehrimize gel. 
meğe ba5lamı !ardı. Dün İ tan. 
bul \•apuru ile gelen Prenses E. 
mine'den mada 5ehrimizde Kral 
Faruk'un bas mabe)ınci i TnHit 
Pa a \ e çocukları da bulunmak. 
tadır. Memleketimize isLirahate 
gelmiş olan Talat pa.a \e cocuk· 
!arı, Mısırdaki hadisclcr yüziln· 
den memleketlerine dönmek ar 
zusun~ izhar etmi !erdir. Yakın. 
da Mısıra gidece kolan Talat Pa 

(Denmı Sa: 3, Sü: S de) 

kotrası 
ba~marada 

Sık, bir .. A k .. I 
d ruzgara arşı motor e yoluna 

77 de evam eden kotra, Salı günü 

~, Moda~'ya vara~l:dlluallrlf::dtn Yenı· emekıı·ıer IC.H.P. Meclisi "" ISrna 8 k Çanakkale 21 - Okyanusu 
lı ' a anı, aşan Hii im Mardinin ·Rıiy:ıını . T 1 t 
~Uhatefef ~~!~·r::in~~ı:~fm:~~~~~~ ,:r!~;ı mu·· Sku·· tdurttlltda Op an ıya Jll' , tır. Bir gUn ewel kotranın gele- • 

ınıvor d. ceği. şehir hoparlörlerite h:ılkn D d. 
t At~ r ıyor 1 bildirildiği için halk erken SR· • , ---v - --.--.-.-- . . evam e ıyor 
'Q~tf.l.ı. 27 atıerde sahili doldurmuş ,.e mt , Emeklı Sandıgmtn halen ıdare meclısı 
l'ı 1' e~ınde - ~luğla D. P. il r:ıkla. kotra k:ıhr:ımaıılarının sa • . • • . A v 
lıı~ >'Sarııet ·A Bashakan yardım· hıle çıkmasını seyretmiştir. bulunmadıgı ıçm, yem emeklıler gus-
t b •ııın 1$lır ::ıoğlu bir konus Saat dokuzda; ehrimiıde bu· 'k • I ki 
lo~t~l<iekı ~ğao •lu. ıirai is· ıun:rn Millı Eğitim Bakanı Tev· tosta maaş ve ı ramıye a amıyaca ar 
~tcı·kların geıışmeden. f'kilen fik ileri, Çanakkale valisi Sa· lTtııuıı Jıuı aıı ,..m :d~n 
~ 

1

~cı tahsııırttı~ınd:ıın zirai faeddin Karan:ıkı:.:ı. Turing Klilp Bı•r m' u·ıettı•ş, 1 Ankara, 27 _ Temmuzda e· ~ıı llııJ~on 1s cıdılen paranın baskanı Arif Madranefc ve lı· 1 l'lıe~O b·n k •rııv~ Ytikscldl~in· man reisi Saraeeddin Elgun, kot mckliye ayrılan memurların te-
~ıı l tğınden °.ı.e ır:me sııyu ge· rayı ziyaret cClerek buketler M ·. kaütlük muameleleri bu ay ba-
~ ~o a aı rıır' .b~nkalara yatırı vcrmlslerdlr. Ziyaretcller bir emurun ·su şında maaş ve ikramiye alabil. 
o ntı aş11 Hi\itnunun 500 müddet dinlendikten sonra k.>t· • melcı i için her bakanlık tarafın 

•Ct tcı l'•ndan, 24 bin trak ra mUrettebatını Çanakkaleye lçmes·ıne kildi dan tekmil ettirilerek Emekli 
1 1>,,:ı •nelen bahtl!tm!s \'e da\'et etmişlerdir. J Sandığına gönderilmi5tir. 

ll!ı ~a: 3. ~"· '- .~) (Devamı Sa: 5; Sü: ~ de) (Yazısı 3 ünt·ü sayfamızda> (Deumı Sa. 3 Sil 4 de) 

,\nkara, 27 - Halk Parti.;i 
~leclısi buıün de aksam gcç 
\'akte kadar de\·am etmi~tir. Bu· 
gün de Ha lk Partisinin malları· 
nın istirdadı hakkındaki kanun 
teklifi üstünde durulmu tur. 

Parti ileri ı:elenleri bu 13yi
hanın ne maksatla hazırlandığını 
izah etmişler, buna karsı parti· 
nin ne ı:lbi tedbirler aldığı \'e 
alacagı husu unda geniş tafsilat 

<Dnamı Sa: 5 Sii: 1 dt) 

Cağaloğlu l\lollafenarl sokak 30 - 3'! - ı clefon: :?t:!tl1 - '!l!315 - :!!l:illi : 1 clgr:ıf: \ ıılan 

:\lısır C\ki kralı J'aruk'un Abidin sara~ı onlu tarrJ·ından saıılılığı :.ırada ,-
' Greko -Romen' de takım 
1 

halinde tasfiye edildik 
Hosoıı Bo:bey de diiıı ·ye11ildi 

Dünkü maraton koşusunu 

kazandı. Ahmet Aytar 
Çekoslovakya la 

maratonu yanda 
Zatopek 
bıraktı 

Dün ~ apılan Greko - Romen r 
ı:ürc~lcrinde 62 kiloda tı~i.inrü 1 
tura kalan llasan Doıbe~. Hus 
gurr,.,çisinc ittifakla ~ cnilerek 
elimine olmuştur. Bu suıetle ta 
kıın halinde bu stilde tasfiyrye 
ugramı, bulunuyoruz. Gene dün 
kii maraton müsabaka ında ise; 
Ah mel Aylar ko U) u bıtireme
mbtir. (Olimpi~al haberlcıi 
Spor Sayfamız.dadır}. 

NATO' dan 
Ankaraya bir 
Heyet geldi 

l1u,.11ı llu7ıablr!ı .. (:dm 

Ankara. 27 - Atlantik Pak· 
tı Güney Avrupa Deniz Kuvvet· 
teri Komutanlığı Kurmay Baş· 
kanı l\Ic. Leen ıle harekat 'e 
plan dairesi ba kanı albay Utter 
hu~u:.i bir uçakla ~ehrimlze gel· 
mişlerdir. Heyete Camcy karar. 
gahında bulunan kurmay )arbay 
Xeedct Ti~ aki de refaket et
miştir. 

.\ıjanlin Cumhuı-ba:ıkanının ölrn C}İ E\ ita Peron 

Evita Peroıı 
:ıtisafirlcri Ha\ a ıne,Ydanıncla 

Dcnil Km·vellcri Kurmay baş. 
kanı Tümgeneı al Kemalettin 
Bozkurt. Harekat ba~kanı albay 
Refet Arnom, llabrr ba,kanı al· 
bav Ekrem Tetik, Deniz kuv\'el· 
leı:j komutanı adına ya\'er bın· 
ba ı Hayri Bars \'e Amerikalılar 
kar~1lanıı~l ardır. 

kaııserdeıı öldü 
Amiral ~le Lcen ile ha\ a mey 

<De\amı ~a. 3. Sü ? del 

Musaddık, 

Arjantin'de otuz gün matem yapılacak. 
Bayan Peron, İşçi Federasyonu binasmm 

parkma gömülecek 

Yeni bir program nueno A~ır:~·;;m \ıJanun 1 
Cumhuı·başkaııı Juan Peron'un 

Yayınladı ~u: .. E\a Peron dün gece olmu.· 

Auocıaıırı l'nıı Her ne kadar Ba) an Peronun 
Tahran 27' - Başbakan )Ju. kan erderı öldül!iı ıanncdilmeK 

~addık iran'ın iktisadi, mali, so te ise de ha~lalıgının kat'i ola· 
ya l \e sıhhi dummlarını i !ah rak ne olclıığu ~imdiye katlar 
etmek ~aye ıle 9 maddelik bir resmen açıklanınanıı tır. E\ ita 
pro;rrnm y:ı~ınlamış \e bu isler- ı Pcl'On hayata gözlerini kapama 
do muvaffak olabilmek için mem ld:ın birkac dakika <'\'\·el Da !;an 

<De,·amı Sa. 3 Sil 6 da\ <Dt\'am ı Sa: 5: Sil: 7 <feı 

. 
işçi Sendikaları 
Birliği kongresi 
Yapıldı 

İ lanbul r.çı Sendıkaları Elr· 
lıği Kon:ı c i. 150 000 i. ç1~ i tem· 
sıl eden, 34 scndıka~a mensup 

meumı Sa: 5: Sli: 2 del 
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JGüNON YAZlSlf 

a 1 lmadı 
Mısırda ay- r Ya:zaR : °"" !erinde pek ço-

lardanbe- f l ğu ayda sekiz 
ri silrilr> ge- ı / Türk lirıısı kata 
len buhran- sa ı d na bilmekte, 'e 
lar, kralın a- , ________ ..,., ______________ .._.,. lbylulerin hiç-

tılmasını do- biri kendi gı-
ğurdu. Bu netice galiba biru yapıyordu. dalarını istihsal edememekte, 
da geç oldu. Çoktanberi gerC;k Bu yıyıci gruplar arasında dog.ın çocukların yarısı b'!~ 
Mı ırdakl hAdiseleri, gerek kra hırlaEmalar ve çatı$malar el· yaşından önce ölmektedir. 
lın ya~ayışını takip eden her- bette ek ik olmıl acaktı. Kralın Geri kalan halk tabakası ise, 
kesten ayni sôı duyuluyordu· ı;ekılmesinde, bu hAdi·eierln bundan daha kötil bir hayat 
:Mısır Kralı Faruk'un Akıbeti \eya Mısırın dl)ğrudan doğru· sUrme":te, Firavunlar ça ın-
~ilpheh ... Kral nıha}et tahtın· ya ılgıli bulunduğu dış mesele- daki kôlelik rejımi deltis:ne-
dan feragat etti. HAdıselerin lerın ne derece) e kadar &ol mış bir halde devam etmekte· 
iç yil?tinil ve ne gıbi te ırlerin oynadığı hen Ilı a~ dınlanmış dir. 
rol oynadığını oğrenmek için değıldır. Ş mdıki halde bu, :ık· Mısırdaki son hareketler, bu 
zamana ıhtiyaç var. Bununla si sabıt oluncaya kadar, Mısı· fakir halk tabaka-ına ne geti· 
beraber, kralın kendi isteğıle rın bır iç meselesı olarak ka· recektir? Krall saltanat yerıne 
tahtından a)'?ıldığını sanmak bul edılebılir. bir dıktatörlilğe gidiş var mı· 
da safdıllık olur. dır? Bunları zamanla gbrece· 
Dış polıtikada ,e iç mesele- HilkOmet darbe·ini yapan ğiz. 

Muhammet Necip Pa~a. 
lerde, Mdir.eleri, ~ahsının ve ilk giln ,·erdiği demeçte, bıl-
tahtının de\·amına gôre kullan- hassa pek geniş §el.ilde ya:rıl· 
mat;a kalkan \C bunları istis- mış bulunan rti&\et \e suiistimal 
mar eden Kral Faruk; yırmin- lerle mücadele etmek kararın
cf 3illZ yılda bakiye~! kal:nıs da olduğunu ifade etmi ti. 25 

ocak Mdı·derındcn sonra ıs 
olan ve süregelen krallık miles- başına gelen hükümeUer de, 
seseleri için fena numara \•er- a)ni dili kullanmı~lar, fakat 
mek hususunda güzel bir br- bır icraat go terememlşlerdi. 
nek ve bıçılmi:i bir kaftandı. ÇUnkil, yol uzluk! rla elde e
Faruk artık, Mısırda, sara} a dılen bü} fik servetlerin sa!tip· 
yakın ' ) a uzak her •nüfuz leri, türlü komplolarla, kendi 
ticareti• ve suiistimalinin mıh· gayri mesrulukları ile mUca
verlni t~kll edı}or, sahte U· dele etmeğe doğnı gidenleri 
kimı;yetini Mısır halkının ço- altetme o bakmı;lardır. 
kiık omuzlarına oturtup, onla- Doğruluğuna inanılması !çin 
rın Ahını ninni dıj'e dinliyor, sebepler bulunan haberlerde, 
servetıni paylasan çok küçlık bu yol uıluklarla doğrudan 
bir zümrenın koruyuculuğunu doğru) a \ e a dolayı ile saray 

men upların n da ll .. lli bulun-
Bir kadın kayboldu 1 duğu kaydedılmd t dır. Arap· 

1sraıl ava~ı ırasındaki silah 
İımirın E ld Sehir Ti)atrosu suiı Umallerlnın a tündeki Ör· 

arti·Ue.rınden olan, Ka·ımpaşa, tunun, ~imdiye kadar ancak 
Tahtaga i makaracı sokakta 52 hır ucu. kaldırılmı tır. 
numaralı e\de oturan Muhar- •Tıme• d"rgı ınin ma)ıs ayı 
rem Gtiues ın eEi Şükran Gilr- ında ka d dılcn b r istatıatiğe 
ses i1a funden b ri ka~,ptır. itflre M ır nüfu unun yuz
Kendı ının bır sinir buhranı ne· de 92 ının ya adığı ko~lerde
ticesınde her han;oı bir tehlıke e ki h1) at, güney A ya koyleri· 
maruz kalma·ından cndı$e edil- nın en fena·ından daha fena 
mektedır. Zabıta kayıp kadını durumı:ladır. 27.000 köylUye 
aramaktadır. bir hekim duşme'kte, koy aile-

v 
AYLIK MECMUA 

Aktü l yatılır, cepheden fotonaflar ve ~ehıtler tabloslYle. 

Pek yakında çıkıyor 

J ' a 

(] TIJV 
PARMAKKAPI 

EMIRGAN MERAKLILARINA 
BClğazın en lı:ibar ve en güzel yeri 

EMIRGANDA 
deniz görUr, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasında 
çok güzel arsalar satılıktır. 

lllüracaat m:ıhalleri: EmirgAnda bakkal Ahmet, eski 
muhtar luhlddln, berber Hasan 'e İbrahim Efendi kah· 

\esinde Celil Rnlere 

İnsanlar kendilerinden iki tıir-
lü bahsettirirler. Biri iyılık 

lerile, yardımlarUe, ı;e releri· 
ne \C milletlerine yaptıl.ları hiz 
metler 'e c<o·terdıkleri ilgıler 
le. Dığeri de, bunların tersine, 
hak ızlıkları, kotillüklerl, ben
cılıkleri ile çevre ve mılle•le· 
rınl umursamamaları, ellerın· 
den gelen her tnrlll fenalığı 
yapmaktan çekinmemelerile. 
Faruk, ıkincl grupta gorünll· 
yordu. O l endinden çok bah 
S"ttiren •ozde bir insandı. DLin 
ya basınına adı, efahat, eğlen
ce, kumar, oburluk, re:ı:alet ı;ı· 
karma, ycılsuzlukları himaye 
'eya bunlara i3tirAkıdola) ı ile 
geçerdi. Onun iç'n, ) Uz binl"r 
ce Mısırlının ıllarca ç lı arak 
kazanabıleceklerl paranın da
ha fazla~ını, bir kum.:ırhaned .. 
sabaha kar~ı suzulmiı gözler 
le, partıj i kazanana do ru iti· 
Hrmek, bir sir:aranın kuhinil 
silkmekten fark ızdı. Nıl boy. 
!arının, i.l tlerl tıplak. midcle 

rl boş hürriyet izleri, onr1 
krndi ahırlannın sineklerın 
den farksızdı. Yıne onca, halk, 
saltanat \e saray ._ğır!ığ nı 
çekmek için kullanılan \asıtı 
lardan farksızdı. l\lı ır içinde 
israf ... Dısta fe·Ii krall sefa 
hat. .• 

l\!1llellnin çel.ti i ıstırap \ e 
se!aletın baı; ala} cısı, kendi 
hazırladığı bu U.ibetten sonra 
pek de yabancısı olmadığı , er 
lere doğru gıdıyor. Den alı
nacak bır gidış . 

{ ' 

rincl C han 
Harbi 

3s .nl enci bugun, 28 tem· 
mu ıoı.ı de bırlıırl el· 

han har~! b.aılamııtı. Avus· 
turya • 1\lacJ.rlstan Hliahrli· 
nin Sara) bo~na'da oldurııl· 
me inden sonra bulunan 
harp ı;ebebi suratle istismar 
edilm15tl. AHı5tUr)anın Sır· 
blstana \erdigl rn onun rla 
redddtiği notadan &onrn 
her iki hukümct &clerber· 
Iıklerinı ilan e) lemiılerdi. 
Ara bulucu de\ !etlerin tel<
llflerı A \ustur) anın reddi 
ile karrııla§ıyordu. 28 lem· 
mutda 'ı,>aııadan Ilukres 
yolu ile Belgrada çc ilen a· 
çık bir telgrar hlıJnc i dhan 
huhinin ba&ladığını ıldn e· 
diyordu. 

A\'usturya Harıcbe Na1.1· 
rının imzasını tası) an drirt 
beı cuınlelik hu telgrnf &U 
satırlarla nlhı} et bulu) or· 
du: •Arn tur)a • iUacarls· 
tan bu dakikadan itibaren 
kendisini Sırbıslan ile harp 
halinde &a)ar.• 

TÜJ,BE!\TÇİ 

ünya Gençlik Birliği konseyine ! v H z 1-: A~ 
• fi ,~ edemi or 

h i •ene once t tanbulda toplanan Dunya Genelik Birliği 
(WA Y) Kon•eyi bu ) ıl Dackar (Afrıka) da toplanaca1:tır. 

Turike}nın de kurucu üye i oldu~u ve hal"n de icra komite· 
sinde bulunduğu WAY'e bu sene ma !esef tahsisat verilmeme· 
si yuzunden delege gonderilmi ccektir. 

Bılindiği üzere Dunya Gençlik Birlığinde milletler 1\Iilli 
Gençlık Komıtel,,ri ile temsil edılirler. Şimdı)e kadar memleke
tımızde !ıhlll Gençlik Komitesi olmadı~ınd n Türk Gençliğıol 
TilrVi)e .Mılli Talebe Federasyonu tem il etmekteydi. Bu sene 
Türkiye Mılli Genelik Komıte inin kurulması uzerine Talebe Fe 
derasyonu bu tem il hakkını komite)e <feuelmiştir. 

Tlirkij'e .Milli Gençlik Komitesi, hui:iınlerde alakadar makam 
!arla son bir defa daha temas edecek ve i~tırakin teminini is
te) ecektlr. 

Bıı i&tirak kat'i teminat altına alınmadığı ve alakadar ma· 
kamlarca bu mevzuda garant i verilmedi.ili takdirde Türkiye Mil
li Gençlik Komitesi, Dünya Genftlık Bir liginden CWA Y) ayrıl
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

~~~~~~~~~~ 

Sişli 
Gecekonducu lan 
To landı 

Beyoğlunda 
ir fedai 

ÖldüriJldü 
Evulki gece BeyoğlunJa ka

badayılık ve kadın me.sele,;i yü
zünden yeni bir cinayet daha is· 
lenmiştir. 

1 e~ilkoy l\lf teoroJoji J~tas 
)onunun tahminlerine gore 
bugün şehrimit•le han sa· 
bahir;) in bulutlu, sonraları 
az bıı !utlu 'e açık gerecek, 
riiz.g rlar doğu )onden orta 
l U\'\ ette c ec .l.iır. Sıcaklık 
bıraı artacaktır. 

Dun 5ehrimiıdc ha\ a kıs· 
men bulutlu g çmi5, ruzg(tr. 
lar ı1eı15ik i tfkameterden 
esmi tir. Gunıın en du5•1k ı;u 
huneli 17.9, en ,uksek su· 
hunetl 26.7 untigrat oarak 
ka) dedimi~tir. 

«Ulus» yangını 

Tahkikatı devam 
E iy 

Bıuu•• 

Ankara 27 - ·Ulus matbaa
sındaki :>angın etr fındal.i tah· 
kikata buailn de de\ am edılmi~ 
tir. Bugün, yangın sırasında • U· 
lus• ta bulunan vatanda~ların 
ifadeleri alınmı§tır. 

Yangının sebebi U·tunde he. 
nüı hır karara varılamamııtır. 

Batman'da kurulacak 

Si 1i Gecekondularını İhya \e 

Gtızelle;tırmc Derneği mensupla 
rı, dün; kendi aralarında toplana 
rak, cv\elce vali tarafından muh 
lclıf lesilelerle )apılma'>ına mil· 
aade edılme~ en, gecekondular 

ı~ini goril mıışlerdir. 

Gokükte Bahri~e eri olan rtıfincl'İ tet.İ$lcti 

Dernek ba~ı anı, niçin miting 
yapmak istediklerini ~oyle izah 
etml~tir: 

•- Şl·li muhitinde ~000 gece 
konduda oturan 10000 den fazla 
vatanda&. ga)'l"i ıhht bir hayat sUr 
mektedir. Su, ısık, kanalıza yon 
en mühim dertlerimizdir. Kazlı· 
(C m"de serbe tçe bina in a 
cdılırken bizım burada C\ imiz.in 
helasını yapmamıza ız.in verilmi 
yor. 

İsth oruz ki, yerlerimiz narsel 
len in, biz de muteuzı imkAnla· 
rımızla daha muntazam bir yu· 
va kuı up ba·ımızı sokalım. 

Ankara Beledi e i gecekondu 
1 ini hallcltı ı halde, lstanbul Be 
lcdı) c i Aciz kalmaktadır. 

Vali bir müddet e\"\el gecekon 
dulanmız.ı zivaret ettiğinde, hA 
tıra defterimize: (Istırabın sesi 
hakkın s11 idır. Vatandaşın yuva 
sahıbl olmak ihtiyacını düzenle
mek \ c hır pHin daırcsinde meş
rQ ta arruf l ollariyle tahakkuk 
ettirmek ldarecinın 'az.lfesıdir) 
dl e azdığı halde hl~ de de ık 
lcrini > aproadı. BılAkıs bizlere 
btı) uk glıçlukler çıkardı•. 

Şı 11 6tecckonduruları haklı da 
vaları için, ı·ıırhan Bayramında 
bir mıtıng yaparak Belediyeye, 
Şehir Meclisine ve Valiye tala· 
caklardır. 

Son P~sta 23 ya·ında 

Son Posta gazetrsl dlln 23 
)a ına basmı tır. Arkada ımızı 
tebrık uzun ömürler temenni e. 
aeriz. 

ÖL Ü M 
Eskı Adalet Bakanlarından 
Istanbul 4 üncu noteri 

H lS l\ SAFYEDDİN 
1'1ENE!UE . ıot'iı.u 

17.7.1952 tarıhinde Napoll· 
de 'e!at etmi~tır. Cenazesi 
2!l temmuz pazartesı günil 
Tarı;us \apuruyla gctirıle· 
cektir. Salı gunu l\Ioda cad 
desi 244 numaralı c\•lnden 
kaldırılarak Kadıkoy Osma· 
nağa Camimde oğlc namazı 
kılındıktan onra Karacaah· 
metteki ebedi istirahatgA. 
hına te\ dı edilecektir. lı!ev· 
lA rahmet e)leye .. 

yirmi üç ya,ında Burhanettin Ankara 27 (ANKA) - tşlet 
bner isminde biri gece yarısı meler Bakanlığı Batman'da kıı 
Be)oğlunda Abanoz sokağı ha- rulacak rafıneri le ı~lPri etra 
şındaki bir randevu C\ ine girmek f(nda miıracaat eden fı' malarla 

tema·larına d \"am etmektedır. 
istemi& ve kapıyı tekmelemeğe Bakanlık, tr-ı-lerin en kı·a bir 
baelamıstır. 1 z manda tamamlanarak i·letme 

Bu sırada evde bulunan ve ' aı; ima ı !çın onUmuzdeki ay 
randevu e\ ının fedaisi olduğu çindc Raman petrollerinin ra 
o !enen Kemal Ayhan patırdı fıneri 'e dı er tro ı lerını eksılt· 

ıı erıne aşağıya inerek Burh3· meye çıkaracak ır. 
nettin ile mUnaka;aya ba~lam15- Fuar müdd tinco lstanbul 
tır. 

!Unakaşa biraz •onra yum· 
ruklu ka\'ga)a mUncer olmuş \e 
bu arada Burhanettin bıça~ını 
td:erek Kemalın kalbine sapla
mıstır. 

Bu Ani darbe karşısında Ke. 
mal bir ıey söylemP.den derhal 
~ere yıkılmıs ''e orada ölmUş
tUr. 

Cinayeti müteakip ka~an Bur
hanettin sabahleyin motorlli PO· 
!is ekıbi tarafından yakalanmı~
tır. 

Katil 23 maklill 26 ya~ında
dır. 

ile lz:mir ara ında ilave 
usak seferleri 

Anı·ara 27 (T.H A.) - İzmir 
B lEdı3 t inin 'e Fuar Krımi er 
ll~ınln \Aki mllracaatl U·crine 
De\ let 11 ava) olları İdaresı t 
tanhul ile tı.mir arasında i!Ave 
uçak seferleri yapmağa karar 
verml~tir. 

Bu seferlere, 1 ağust.,sta baş 
lanac k ve 1 ekime kadar de 

,--TA V M-1 Resmi Mecmualar 
Müdürlorinin mesuliyeti 
Ankara 27 <ANKA) - Resmi 

dairelerce çıkarılmakta olan 
mevkut dergll'erin başında bu 
lunanlar da basın kanununa ta 
bı tutıılaca'klardır. Bu m~ksatla 
bır kanun tasarısı hazırlanmış 
tır. Tasarı) a s;öre, bu dergilerin 
ba;ında bulunanlar •bu mec· 
muayı lclare eden• değil \e fa 
kat basın kanununun bütlin hiı 
kümlerıne tAbi birer •mes'ul 
mudur• olacaklar \e dergilerde 
ı;ıkan her türlil yazılarda mes'ul 
bulunacaklardır. 

1 
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•fr.ı!n buıütn, buılmc11n ladı 

,t! ııt~•. 

111eıu1tun 

~Jıtc~k Jaal 

D İwte o anda Ray, dizlerinin ,~~~ 
titrediğıni 'e dUsecek gibi ol- !:.! 
duğunu hissetti. Kendisini an. .oM...,,..._, 

Yarın Son Gündür: nesi}le tanıştırmak ıste)en bu 
delikanlının aklından ieçen ne ~ 
.d'? ::::. ı ı. ~ 

Tam evlenmesi kararla~tırı· Si 
lacağı sırada o bağları kırmak 
ve Ray Schnıirlel'ı tercih etti· 

Fınnlar 

Değirmenlerden 
Un almağa 
Mecbur tutul u 
Bazı fırınların değirmenl r

den un alamadıkları hakl ında 
Beledıye) e ) aptıkları ıkA} et 
dola) ısı le İktısat müdürlü ü fı· 
rın 'e değırmenlerın durumla· 
rını tekrar tetkık e m" e ba~la 
mıştır. Buna gore, e kiden fırın
cılar istanbulda mevcut )edı de
ğirmenden yalnız ıkisine rağhnt 
göttermekte diğerlerindrn mec
bur kalmadıkça un almamakta 
idıl~r. 

1 
iktisat mildur!U il son aldığı 

kararla şehrimizde bulunan iki 
yüz fırını yedı de~lrmene tak· 
sim etmi tir. 

l<'"ırınlar mıinavebe ile ve mu
arı en gunlerde her de i,.men· 
den un almağa mecbur tutula
caktır. 

Lastik h rsızlan 
Y k landı 

Macera 
dl tnl' 

Bo :uımanlannı İbfr 
mlzdekl ııde) im 7 ~tel!J!l· 
ce.xpression lan ıncfrall 
ten çok ho lanırıın. ı:ı&-

ııırr 
Jar cızelklel' 'e ren ı,ıı! ! 
naka5a edilmez» de cJı:I 
Inmi '!atar boreği ) r~J st! 
kimi mağıız:a \itrl11l~ btll il 
retmekten r.e~k aJır, 
bu İ"e ha ılırım. ,f.' 

Olum·dırinı şc1<Jind:ıı1 
cera ) a atılanların r•stl'" 
dıkları altı del ime ı;a ~ 
dım. Belki daha b~ 1' ııt'" 
da 'arrhr ama şimd~sıırıfl 
ce meçbuldur. 6a e\; 1 
hılenkr hana bildirnl '
funde bulunurlarsa fı~ıı 
olurum. Siıl de e trt il' 
'e hosunuza gider ~: 
altı ıte.} inıi sıralıyoru .rtt 
ı- Ya heno )'3 [11 r.1l it 

Arapca mıdır, l;o!tce t11l ff 
.}oksa o dillere ,::ore • 
durı•lmn tur bilJUt~ ~ 
hu trıhlr halk dilin c 
l<ullanılır. Her halde·~~ 
der .}a geliriu. •> ~ı:s# 
~ a kalırız.11 gibi bir d 
ols gerek.. tUr~ 

2- r.unun tanı il ı 
de ':ır: ttl'a allı 'a .., 
Yani, topraAın n altı ' 
t•ı. Biz im<fılılt il 

1~ 
~iz, altındakilerden {& 
nur i"!nde ;) at ınıar Diln sabah; otomobıl llstlk-

lerine musallat olan üç kişllık topraklan bet Dl un. l.Jbıf" 
3- J unun da birli' '! r 

bır hırsız. şebekesi .}&kalanmış- r· • . c sı, l;ılap ı Hl • O 6t 
tır. OğrenlldlCinc gore llte,ıan" rağın altı ıla bir, ıı ~-' J 
kapıda oturan Nııım, Ethem ve 1_ J,ugat paralarr·ııı \1 
9oför Naım ı mlndrki hu üç ki- a . 
ılık i beke Kem rburgazda nıah 115 olanı da 'ı;aııı 

t ht, a tnhte! J{U 
11 

• 
fılm çevırmekte olan bir &irl te oln• d•k ama .taht• ı · ıl 
ıt otomobilın la tıklerinl ok r ına ,t 

kPn orada bulunan1ar tarafından kur, Ci!Jlıttıtı sağ a ııt 
ta ın ~ ı tabutun b 

orulmus ve ya kal nmak i ten- duğunu bilıriı. ı .ıııdlıt••; 
mı·lerdir. Fakat elı bıçaklı 'e t b 

bım benim ne a 
tabancalı olan ebl"k mrn unla· p 
rı d rhal krndı otomobıllerine 1 ht da ı:oıuru ,ar. 11 ıııJ ..ı 

1 5- De~ imin argtıs ., 
al a~arak kaçmı·lar bunları da ;)abana alamayıt: ·' •. ırr 
ırk tın adamı rı otamobUle ta· i ·ııı P"' ..• 

, a m!l,.t!D '\'a ngı b•f!I' 
kıp etml5lerdır. desi gibi gen et 'e ,,•i 

Ak ara a kad~r dn am eden lçındc kekl'i , şaına_k•,;rt• 
bu takıp sonunda noll n ele ~ar- d frcnk oıu~iı gıbı 
dımıle yakalanan şebr.ke el • çe~m k. b~ 
manları, eV\elA irı.lrAr yoluna 6- 1ablrin hir de rıl 
~2P?T" 1 r a da, C'nrarlan sucıa. ın reralara atılanlar tll c•l'r 
rını ikrar etmek zorunda kalmış. d n, debrlebdi rrtarrr:ııf 
!ardır. tarafınd~n. mesela c~lt rıf~ 

Çanakkal anıtı için lığe çıkmıs olanlar ~· ,~ı 
den lıııllanılanı '' ~' ır 

çalışmalar D ,ıet ba~a. )a kuıt 
&e!o •• Çanakkale Abide; l Ne•riyat Kurtresi Turkced •. ı ~ 

Komıte.si toplantılarına de\am hrrı.ı ti 
dm,,Uedir. İlk p!Anda Çanakka· hancrı kibarcası. f' 

kapı~ çıkı)or: c:Yı ) 8 

le i anlatan bır bro urun çıka· ba ar )1 ıısJ' 
rılma-ı kararla tırılm $fır. A · u , dind~I de. ııı 
r ca ranakkal ld in ın dUJ!I' 
apılaca"k te-b rrul!r da Z ra t, denWe, ben uydur \ıC 

İ O manlı, Tıcaret, Yapı Kredi Sadl•n G. Sfl 
ve Garantı Bankaları tarafından ON KELi lIEYlP # 
kabul cdılecektır. l'Ianl·ada sebıe re1' 

Kütahyada s.ellerda mu •·· $tV f 
Ya biz: gidelim, a o ıst!l 

altı Jcişi öldü TAT1• __ """",_,,,,....,.,_...-·,rıı 
Kütahya, (Hususi) - 24 tem- Cumhurbaıkol'I 

muz cuma gUnU ya an şiddetli 1 r 
~·ağmurlardan, Derekoy, GilmUş :ziyaı et edeıı e o 
\lakoy, Hazar koj !erinde arazi· Şehrimizde buıun•11r 
nin mühim bır kısmı sel altında hurba~kanı CelAl Ba}a~uıı 
kalarak biıyiık hasarlar olmus dakı Dl'niz ko kiınde, e 
tur. In an ka) bı, KUlahyada l, zı)aretlerl kabul etınl~ dt 
Ta\şanlıda 3, Emette 2 olmak Ü· rada nurdur D.P. ıı1erın 
zere 6 kisidır. te•ekkll bir he~ etle dt 

Kütalıyada bir öldürme mil tUr. rfd 
ve bir yaralama Bol miktarda yLJrflı.ı 

Kütahya, <Hususi) - JCôprUb· gelmeğe başlodı ~ 
r n bucatıına bağlı GumU•kôyun· Trakya ve Anadolıınıı11., 
r{c feci bir cinayet ı lenmiştir. lt-lif bolgelerinden sebrl~~ 

~ aptığımız tahkıkata goı cı, Gil rrlktarda yumurta ' 11 mu~kdyünde fzzet Tarım ;ıılc i Se meklcdir. Bu yüzden 5~ 6 
rıfenın; aynı koydım Sadıkla mü Jerdc yumurtanın tane•ı 
na•.,hette bulunduğunu oğren· rusa kadar dlişmUştUr. ·r0t' 
mı•tır. Ancak fiatların bl , 

Her ikisini de takibeden fz. dlisme ınden te!Aşlansıı111 , ı t Tarı, Sadı:ı balta ıle ağır tacılar hatların dıi•!ı!cs t'I 
rette ) aralamış, Şerif ey ı de ol ni olmak için pi ·asa dl rt' 

durmıişttir. kende olarak dahi }Utnıl ıJ: 

1 
Katıl )akalanarak tahl:ikata lamakta 'e bunları :su 

baslanmı~tır. sevk etmektedırler. 

b' • 
ter. Yarın sabah on dt,.. 
Aslanların kafesi önlill 

Dedi \e uzaklaştı. 

XII 

a•t 
Ray, pazar sabahı ~ ı;D 

Çiftehavuzlcrda yeni ycptırılan iKi DAiRELi 
APARTMAN'ın tamamının iKRAMiYE KEŞIDESl
NE girebilmek için, EMNfYET SANDIOI şubele
rinde 150 liralık hesap a)ma müddeti YARIN 
AKŞAM sona eriyor. ,ı 

ğini son dakikada annesine mi 
sôyliyecektı? Yahudıler, e\·ie· ljfg~ YAZAN~ ~NNI' NUllST ÇEvıREll~ ZZAN A.E. )'ALMAN 

birde aslanların kaf~Sdeıı 
de bulunamadı. Bu ylıt ı;ıtı 
rU bo) unca kalbini btır r 
cümleyJ de daima teı:ra 

Fırsat, her zaman ele ge)mez .• Acele ediniz .. 

Türkiye 
Genel 

Kızılay Derneği 

Merkezinden : 
ı - Kars lllnin Posof İlçe Merkezinde yaptırılacak 

238,438 85 !ıra kesif bedelli Sa~lık l\lerkezi binası insası ka· 
palı zarf usulble eksillme:>e konulmustur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri, fenni ve hususi fennt 
şartnameleri ve sair lüıumlu e\Tak dosyası, Ankara'da Kı 
zılay Genel Merkezinden, İstanbul'da Kızılay Satış Depos 
MildilrlUğilnden, Kars'da veya Erzurum'da Kızılay ::ubemiı 
den 15,- !ıra kar::ılığında alınabilir. 

3 - Eksıltme:>e girebilmek için aranan şartları halı 
isteklılerln usulüne göre 12 000 liralık geç el temınat \'er· 
meler! "ie en az 120,000 liralık benzeri resmi bir lnsaatı mu 
vaffaki;>etle yapmı:: olmaları fiarttır. 

4 - Eksiltme 11 Ağustos 1952 pazartesi gilnll saat 15 
te Ankarada Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zarfları eksiltmenin yapılacağı ı:Un 
saat 14 e ·adar kabul edilir. Postada \Aki olacak gecikme 
!erden mesullyet kabul ed.lmeı. 

6 - Kızılay ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

nemıyeceklerl bir kızı allele· 
rıle tanı tırmazlar. Annesile 
Ra} 'ı karşıla5tırmak için an· 
cak aralarında hır evlenmenin 
mum ün olabıleceğlni dıistın
du. Yoksa Ra) 'ın imkansız 
gôrduğU, bir ihtımal olarak bi· 
le düşünem.,dı i saadrt, günun 
bırinde mumkün olabllecek 
mıydı? 

- Waıter .. c ddl mı ı:oylU· 
yorsunuz? diyebildi. 

- Elbette. Annem arkadaş 
larımı tanımaktan hoşlanır, oıı 
larla Baima allikadar olur. Yl· 
rın sabah onu ha~vanat bahç3 
sine götUrmeği dilşlinliyor ıın 
Hay\'anları seyretme bayılır. 
Oğleden ev\ el on birde asla:ı 
!arın kafesi önünde buluşsu 
olur mu, Ra.l'? Annem aslı'l 
yavrularını çok sever. Slzınle 
sanki tesadüf olarak rasUaşı 
rız. Önceden ~özlesmlş old'.1 
ğumu:ru belli etmeyiz, ol.ır 
mu:' 

) 

Bu söylediği sözler ~ok af ır 
dı. Ah ne olurdu Ray, \\al 
ter'e karsı biraz daha azamet 

li ola bilseydi. 
Fakat Ray, onun, evleneml 

ycceği bir kadınla, bir. shlkksa 
ile anne ini görüştUrmeğe ra7.ı 
olmasını çok mlihım buluyor 
du. Belki de ancak bö~ lellkl" 
kafa ının irindeki planı ldl 
bik sahasına koyııo'lecektı. 
\\ alter'ın blltUn harelCetı .. r ın 
de bir kararsızlık \3rdı. Veda 
Iaşırken daima endişe:i \C Uz 
gün idi. Ray'dan fazla bir ) a· 
kınlık gb terme ini 1Jir tUrlıl 
lslemeğe cesaret ede nivorclu. 
!~&kat bunu içın için ı tisordtı. 
• 'ıteklnı daima pancurlan k&· 
palı duran \ e kapı eşiklerinde 
boyalı kadınlar otur:ı'l sokağın 
yanından geçerken çok defa 
Walter'in ellerinin tit.rediğlni 
.ôrmUştu. Ray, onu.ı it'ındt-n 
.ı:eçenlerl hissetmışti . Otekı 
erkeklerin çıy \•e kah.ı bir şe 
kılde kendisine yaptıkları tek 
lıfleri er geç Walter de yapa 
caktı. Bunu .)'apmHna mı Ray 

19 
biltiln kalbiyle dua etmekte 
idi. Çünkü yapacak oluı ~a ona 
•hayır• demek kU\'\etıni kPn· 
dinde bulamamaktan :orkuyo: 
du. 

Walter'in bu endışeli ~e te 
reddlit!U halı Ra} 'a çok dc!:ı 
korkunç bir tehlikt? halinde 
gorünmUştO. 
Şimdi artık bu tehlikeyi at 

!atmış olmak sevine·! ve z:.!e· 
ri ile kalbi sid;letle çarpıyor 
du. Demek ki Ray'ı, aııne.sııe 
tanı abilecek blr genç 1 ız te 
lakkt edıyordu. 

- Saat on birde sanki as 
lan yavrularını eyre elmı: 
"ıbl oralarda bulunurum, Wal 
ter, dedi. 

- Böyle sahtekArlık etme 
fe mecbur olduğum iı:ln beni 
mazur ıörmeniz.i rica ederim 
Ray. Annemle aramızda sa 
mlmt bir arkadaşlık vardı:. 
Fakat ne de olsa annem:Ur. lla 
ıı husu~larda ihtivatlı övra.ı 

mak \•e başarmak istediğim 
bir işi daha başlangıçta balta· 
lamamak lfızım ..• 

Waıter'ln bu sözleri co · mi 
nalı idi. Tombul \ e arı~ın Co· 
rlnne ile olan a!Akasını blisb ı 
tun ke meden c\\ el. 'una se 
bep olan kımseyi anneslnın o 
rtip beğenme ni istiyordu. r l· 
kat bunu açıkça söylemiyor· 
du. 

Ray'a bir taraftan aıes bas 
mıı;tı, bir taraftan da Arle·ıı 
ıirperiyor, butiın \ ücuclü titri· 
yordu. Aklına bir şey geldi. 
Ne )apıp yapm ıh .}a lı kadını 
teshir etmeliydı. Volanlı tur· 
şuni elbise ıni, başına da kcıı 
disinc çok yakışan pembe kor· 
delalı hasır ~apkasını giyecek· 
ti . 

Mrs. Sak•el'e 0111qn.,u meı ut 
edebılccel!f ni hlsseA'.ırmc 1 Ilı 
zımdı. Bütbn zendnliğıne ve 
ki!::ar ailesine ra men tomb.ıl 

ve sarışın Corinne'den ziyade 
buna muvaffak olabileceğlnı, 
ne yapıp l apmalı, kadına :ın· 
!atmalıydı .. 

- Yarın saat on birde as 
!anların kafesı önünde olaca· 
ğım, \\ alter, 6edi. 

- Tamam le te·aduf olarak 
rastlaşmış oluruz, değil mi? 

Bu meael e \\ alter ne :n 
dar da ehemmıyet Hri)ordıı: 

- Waıter .•. 
- E\ t.. 
Ra} b r seı!ef, ~u tarzda bir 

şylcr o lemek itcdı: ·Bu1 
size saadet getırebllırlm, W:ı1 
ter, buna eminim. Fakat ne 
annenızln, ne de o genç kı:::ın 
uzulme ini. her ne pah sına 
olursa olsun. istemi)orum. ı.·ıı 
kat sizi mes'ut edebileceğim!! 
eminim.• 

Ukin bu dUşıindüklerinden 
hiç birisini söylemedi. Sadet"· 

- Allaha ısmarladık Wal· 

durdu: 
ol 

- Kı met olma,> ınca d 
Acaba orada bulunsa. cf 

discler başka türlil rn~i 
yan edecekti? o sab:tlı ,il 
de\-uda bulunamam~sde. 
den hayatının se) rı r 
miydı? Bulunsaydı. b,e ııt 
başka mı olurdu? \\ 11 ıı 
annesile Ray'm tanı nı9 ,t 
ıcmt'si. ciddi bir msl.-S t>J' 
miydi? Yol:sa sadece}: ıııı 
mezhepten olan bi~ ~ıııt~ 
cazip olabildiğini go.;te 
çln mi idı? t C' 

Cumartesi gliniı W~l~~ 
dü iınceli ve tereddtıt ııe 
Aca ha kafasının ıcındeı:ı 
geçi) ordu? ııı 

Ray, biltün bu suaıtctr' 
'ahını hiç bir zamand oe 
medi Cunkıi Waıter e, ' 
tedıgıni galiba pek bılı:" ~.,11 
Velha ıl Ray kıcmetı? 1~11 C 
ve boyun eğmekten tııS ı:ı' 
olmadığına bir kere dalı• 
dı. <Jrl 

CDe~aııt1 



)' 
~ııı oıan: E. T 

l'ikan Deın kr 
l~ gr, 1 ° at Parti kon 
~li:t1tt ıern~~rtuıın namudlnl * 1\lısıruı kUçiik kralı Ah· 
~ Ete eıı l! naın rt ll!lnols met Fuat ile J.ıaliçe l\e· 
11.tıtt ilııı· . en'dir Ste'IHnun' riman da memlekt'tlerin· 
~d•!J. t ı harar"tıi bfr mDca· den l"rılmıslardır. 

;tlir J,;aa k bil olmu tur. I * Arjantin Cumhurba a· 
tı ·, &ıınıuı tl' e müracaat P.. nı Peron'un e i E\ a Pe-

l Bir müfelliş, 
Memurun su 

d 
1 İçmesine k1Zd1 

Komünist Başdeleaesinin propagan ası BUytikderedeki kibrit fabrika· 
Auoc<o•td Prru sında hır memurun; mUfettiiin 

Munsan 27 - Mutııreke hes etindeki komunlst baş delegesi yanında su ir;meslnden dolayı 
kuzey Korelı ıeneral Nam.fi bugün Birleşmlf .MllleUer Komu· \'llkua gelen hAdise mahkemeye 
unlığına komunistlerın m!ıtareke hakkındaki noktal nazarını kadar ıntıkal etmiş bulunmak· 
ızah eden uıun bir muhtıra gondermt&tlr. tadır. 

Muhtıra baştan a~ağı komünist propagandası ile doludur. Oğrendıı;imize göre kibrit 
Bırle§mış Milletler Komutanlığı sözcüsü bu muhtıraya cevap fabrıka!.ının gerek işçileri, ge· 
\erilec,.ğınin çok şuphell olduğunu so)lemlctir. rekse memurları arasında b:.ı· 

•'anı 11 muhtırasında Bırlcşmış lılletler heyetinin cumarte- yük bir ilzUntU ile karşılanan hu 
si ~Unu milzakereleri terketmlş olmalarını prote·to etmektedir. bAdl e su sekllde cereyan et· 

Cepheden alınan haberlerde etddetll yağmurlar ytızUnden mıstır: 
bütün kara ve hıı' a harekatının dtırrlutıu bıldırılmektedir. Fabrikanın senelık teftişini h·;'r, ftQ ctı Stc\\en•en Ke.

1 

ron kanserden olmiıetür. 
,;"" dtrect~ tll'den hl'r bİrlnln * İran :Bııbüanı Muuddık 8 'I 
~ijdıktarı c, ~anı dorder )Üt 3enl blr program hazırla· rezı ya, Kor 'ye f pkili 

Yeni uçaklar 
~·önderildi 

)apmakta olan iki Tekel mUfet· 
tlşi fabrika ambarında çalışan 
Cemil Sıvri isminde bir memu· 
ru da kendıl•rlne yardım etmek 
üzere yanlarına almışlar 'e Ce· 
mili kendi od larıllda oturtarak 
çalı~tırmağa ba~lamışlardır. Ak· 
şam üzeri mUfettlşler odacıdan 

Aıı~d•t•ı .ı11J•u• 1-'otı" JJo;•11• su istemleler ve sularını lçmi~ 

CftJ il ll!Orad ~ortilınü tür. Bıı mıttır. 
ı. taııınlıı e~enın de,·am ede- ~~~~~~~~~~~~ [ Türkiyeden 
~:•ııı "tllkt~dıll)or ki Rus•ell' 
t,~ti!ı'la~ıııı en tazı;tcm,.5ı ,.e Amerikcıda emekli bir Bın~d:1y ::ıf:.ır!!lk 
d, .'•e da,e S•e,Hnsen"e rey • • , • t.t\I ~ g ~n~u 
ltL !iıl, 11 t elınesi uz,.rlne ıs Amıral ıntıhar ettı .. 
ı.~~tiıı ı. lınoıs · li ı ~ı. "llın eı .. ~a 5 namzet. Vaıington, 27 CA A.) - Birin 
~...&ı~•za12ınıı•ır Gl.5 reyi faı. el Cihan Harbinde bır muhrip fi 
•11t t flls•ıı :i? • !oluna komuta eden Amerlkıın 
~~11!:ttdıt. uf8şında. htr hu- ı amirallerinden Jeffere ı ıetzel. 
t.t •·tk ~•ııııııe un nıtiddet •· bugün karnına bir Japon kılıcı 
~ka tr. Si)a İ PDlltlkı ile tığ·, sııplıdıktan ııonra. kendisini e\'i 
b u c l'n• l' lıa ta ancak nln penceresinden soka~a atmış 
~~ tittnı u"°'1 Illln!:!IS 'a1111- \'e kafataaı çath3 arak ölmU~tUr. 
~. 8~ dOru:ıiut~eı~dsı, d~rln 55 )aelanndı olan Amiral Jef· 
~ıtı b d"fa naınz.euıiı11'ıe~ ur. frey Bahri e BakanlıAı Le\'AZım 
;aııııdaıı alde Parıı ko n 1 ot • Dairesi MUfettlşll~lnden 19~9 
~tı: hUY!lk tcğu ~gr~ı5 a- senesinde tekaüde ıı~ rılmıs ' 'e 

Rio de Janeiro. 27 _ HllP.n Tokyo ~7 _ Koreye taktik l· ltrdlr. O sırada Cemil odacıdan 
burada hulımmakta cıl!n Turkıytl tom bombası ta~ıyab!lecek ~e kendisine de bir u ıetlrmesinl 
Cumhuriyet Htikllmıtti temsilcisi 1 nl tıp tepklli Amerıkan uçakfa ı lstemiştlr. ht.e buna fena halde 

Yusuf hzettlnin kıı1arı Şukrlye C oida), Jlllhri~ah CortadJ) ile eski Mısır Kralı Fanığun 
tarından Prenses Emine (sağda) dün htanbula geldikleri esnada. 

~ Elıııltl n u a &e· kalbinden rahatsız bulunmak 
ı htn lkJ ıı ta~ dı ııcı 1 <ılınu artının de namıe- . 
l~ıtr \'e St ihır. Bunlar Elsen· Stalin görUndü 

l.'lloskova, 27 (A.A.) - Stılin 
bugtln Tuşlno bau meydanında 
yapılan hava gösterilerinde hazır 
bulunmuştur. 

liimtaz Rek. Oışielıtri Bakanı rının tnnderılmis oldutu blldı sinirlenen iki mUfettı~ten Zeki 
Joao rıe~es da Fontoura ve Dış rllmektedlr. Her ne kadar Ko bu memurun su içmesine kıza. 
işleri Bakanlığı İktı~adi İ~l"r Da redeki Birleşmiş l\lillıttler ku ırak: 
lresı fUdiirU JMo Alberto ile te mandanh(!ının atom bombasını . •- Çık suyunu dı~arıda ir; de 
maslarına başlamıştır. kullanmak arzu~u olup olmadığı öyle gele diye bafırmata başla· 

· billnm,.mekte ı~e de, komünist mıştır. 
lüıntaz R~k. Arjant!nın buğ· !er Amerikan uçaklarının ko Bu arada suyun içeride lçil-

dııy e\'kl_Yatını kesmı-sı.nden do· !avca atom bombası atabılecek mesınln büyüklere kar&ı bır hUr
la~:ı Brezı_ı . ~nın cok buyuk " •e.kllde dl'rh:ıl tadıl edilecegini metslzltk olup olmıyacağı mev· 
mTUUhklmb "'dıh~yacı~hı te~k.ıli ed."ı~ bılmekledirler. zuunda Cemıl ile mtifettiş ara· 

r u!> a~ ının ı rarı ış nı a~ııı Birleşmiş Milletlerin Korede sında kısa bır muhavere geçmie 
lamıya memur bul•ınma~ ki ba•kumıınnanı General Clar lır. 

Bı ezllya hükümeti: Tilrki~eyc kın h;va h!lcıımlarını '"~dit et· . Bunun.ilz~rlne daha ziyade si· 
müracaat etmekle, elınrle me\'CUl mek arııısu hlllnmektedlr ve bu nırlenl'n mufettişln Cemile fe 
dehiz ka~ naklarını ehemml~·etıi hava hUcumları her gUn biraz na !Aflar sarf etmesi dıearıda bu 
surette azaltıın Amerlkarlan bıığ clııha arttırılacııktır. lunan diğer arkadaılarının da 
day it.hal Atına muhtaç kalmamıı· 1 Birle~mış Mllletler~n ha,·a ~Ud~halesinl. icap ~ttır_mlş ,., .ı~ 
yı llmıt e~ !emektedir. 1 kuvvetlerinin Koredekı mevcu nıha) et Sarı) er cürmü meıh:.ıt 

Yusuf İzzettin' in kızları 
i tanbul 'a eldi 

İki kardeş, 28 ytlltk ha5retten sonra Anavatana 
dönmenin heyecam içinde 

Son Osmanlı Halifesi Ahtlulm- Diğer taraftan l\Iihrisııh da sun 
rirlin bUyilk kardeşi Yusuf fuet- !arı s!!yl mlş!lr: 

İsf an bul' da ki 
Mısrr'lllann 

Söyledikleri 

r141~ ilıtı.htc~~eıısen·dlr. İlıl ra. 
lhı, ti ·~'rı ıncuulırrda ıö. 
t~ IUtı hl 01 tnakla bf!raber 
it ~lle-ıı {0~kta \'lltdır ki o da 
l~ r nlına1ı; Jlolıtıkaohğı a
~ li ıııu ' Iılictıera:rası bu· 
~rlftar ~a eb~ııer1.n d•nnu. 

----------------------- dunun yüzde 40 nl!betinde art· mahk•meslne kadar intikal et· 
tırılmış olduğu bilinmektedir. mi&Ur. 

tinin kıılari Ştikrlye ıle Mihri •- Memlekl'!time kııvu tuğum· 
fah, yeni kanıındln istifade ede· dan dolayı ron derece bahtiyıı· 
rek dun saat 9 da •İ tan bul• va· rım. SenP.lerı1enberi bekl~dl~i· 
puru ile şehriml·e gelmislerdlr. mit an nihayet ıeldi. Elhımdillıl 

Memleketten ıenl!lerce uzak !Ah &imdi vatana kavu~mu~ bu',ı 
kıılan e·ki hanedan mensupları nuyoruz.• 

<laıı 1. elde) 

fa, bir kaç günden beri blrden. 
bire bozulan sıhhati yüzünden 
şimdilik seyy.ahatinl geri bırak· 
mı~tır. Dtin şehrimh:dl!ki Mı~rr· 
lılar üzUntti ,.e huturıutlıık ieio 
deydiJer. Mısırdan henUı dön. 
mü& sellhiyet sahibi bir zat: 

r- Biz bunu çoktan bekliyor· 
duk. Fakat bu kadar çabuk ola· 
cıı ını tahmin etmemletib de
mi Ur. l\Iısırdaki hiıJ...~met dar. 
besi hakkında çeşitli tefsirler 
yapılmaktadır. Eski Kral Faruk, 
la b raber yeni Kral Ahmet Fu· 
adın da gitmesi, diğer bir endi· 
eeye yol aı;mıştır. Mısırda Cum. 
huri •et i!An edilse dahi, bunun 
bir dıktatörlUğe yol aı;acağı $ y. 
lenmcktedlr. Eski Kral Faruk' 
un tahtından feragat etme 1, 'ha· 
zı m~hfıll!rde ltıt memnuniyet 
le kareılanmı$tır. S•h,..imi:.de hu. 
ıunan bir Mısırlı hanırn, eşkl 
Kral Faruk icln: 

lıı, hın tılunınaktır. Hu ba. 
._ «~il\ tik:ısı etllll"'l!e srçil. 
, ~tııı1ıu1ı rı.r dıs polftlkasın· 
~ • ll'ıUbı o ına"acak, iç siya. 

t ktır, ın ıslahat yapılacak 
t fıııhurb ta 0 

lta1' Ilı atk nlı ı lcin nam. 
~~1 la Uhtetıf hhnler orta
lı tr ltt•t nıııı ıtun ·a endl&eli 
l!lJ,~~ıı ~?:11 tı. _Bunlardnn bir 
~4J "1r• t ınesı btiyitk karı. 
llJ ltr t~hep olab\ltrill. Ru 
lfuı~:~ıııın ad-.;kuk etmemiEtir. 
~"-'raras e nımzrdt gerrk 
~'tt ~O.ırı.ı ı, ıerr.k Amerikan 
~ ll>ik ırıdan gıı, ~'l \e hıir. 
h~ıı •dtıı.ıdırıahsl3 etler, ilıl bii
lııt acık tt ·• Diin)a, Kasımt1a 
!'t ''t '~kcı~ı~~ neticesini hu. 

tınıte bekleyrc:ek. 

öz.lediği yalnız Atatürk devri. 
minin aleyhınde vazmak de
ğil, o de\Tlmın baeardıgı eser. 
!erin fı'len ortadan kalktıttını 
göılerile gl!rmektir. Bunu söy. 
!erken de, profetör, büyük ka 
labalıtın fıkrlne ıerciJman oı. 
dutunu öne ııtirmek ıureUyle 
demokratık eıul:ırı ballılı. 
ıını ispatı cılı maktadır. 

Bir defa. bil) ük kala balığa 
dınıtmadan onu temsile kal. 
kısmaaa profesörün hakkı )"ek 
tur. Sonra. coğunluk profcsor 
gibı duşunse bıle. azınh~ın 
hakkını kim koruyacaktır? 

Bizim bıldığımız. demokra. 
si, çotunlub dejlıl. ferde alt 
hürriyetlerı sağiaynn \'e ko. 
ruyan bir rejimdır. Çoğunluk 
isterse. mese!A hır adamı ısı. 
diirebilir. onun hurm etini kı. 
sabıllr mi? Çoğunluk müna. 
sıp gorürse ~!erteni Kanunu 
'iıriirlukten kaldırıp yerine 
· lrcelleyl getirebılır mı? Ge. 
tırırse TOrklyede l'asa •an in. 
sanlara demokratik minulle 
hur denllebılir mi? Cotunlu
ğun fikri sorulmadan saltanat 
kaldırıldı lee yanhs bir Is mi 
~apıldı denecektir? Bu man
ııkla düsunürsek Fnnsıı fh. 
tı!Ali de ranlıs olmuıtur: etin· 
kü halka orulmadan udeıl
na \ e rühban sınıfını alt bü. 
tun imtıyazlar zorla kaldırıl. 
mıstır. 

Görtılil ·or ki ıc2ytp bir 
lılirrl ·ıo.t an •an ordlnarytis 
nrnfesör. 11erçekte, farkına 
''armadan hürriyetsizliğin pe. 
~ınden kosmıktadır Türk dev 
rimi otuz vıl önce bizi iste 
crofe&örün hıJl hürrh et un. 
dı~ı bu hürriyetı;izlilcten kur. 
tarmı$tı 

Şimdi tekrar ~eriye dön. 
mek mi., Tanrı korusun'• 

YENi !STANBUL 

çü nereden baelar, nerede bl. 
ter bunu iyi kesllremcdlglm!. 
ti, iılı;üslidlık hllhasn Demok 
ruf idarelerinde pek çabuk 
üzücü tesirler yaptıJını aöy. 
lilyor, diyor ki: 

11 Biz eimdl. iktidara ~eli· 
sinin ikı seneden fazlasını 
bir takım tereddüt ve mtina. 
kaıalar lr.lnde geçirmiş olan 
tek bUyUk partımlze hiç ol
mana bundan sonra ölçU ·U 
çok bUrUk bir ehemmiyetle 
gözqnUnde tutmasını ta'l·siye 
etmeyi bir memleket borcu 
lilll1VOfUZ. 

1 are sistemimizde, kanun· 
ların )'Spılışı ıle yUrUrlUğe ko· 
nusunda. memleket idaresin. 
de, hal ındırlık faallyetimiıde, 
iktisat prensip!P.rımlıde ve nı. 
ha) et partilr.rarası milnakaea 
\'e mticarlelelerde iılçüye ba#· 
lı kalınırsa her h~lde çok iyi 
netıceler elde edilerejtini u· 
muyor \'e denıokrasımizln 
k!Skleamesı itin böyle hlr yol 
tutulmasını lstemeyı her \'I· 

tındaeı dil~en bir hak sayıya. 
ruz• 

SON POSTA 

ÇARŞAF' Bl GtTNÜN 
lllESELESt OLABİLİR ftd? 

ftflthat Cemal Kuntay ya. 
znyor: 

11 Bugünün bir çok mesf!le. 
sı var: Atom bombası. ndar. 
\e bir tıkım i!i~lar ~Penisi· 
linD den «Tarram,·clnn e kı· 
dır. • 

Bu meseleler arasında ka. 
dınlarımızın attıkları careaf 
tı mı airmeli~ Gırer&e yazık 
bize. 

Terzl eşyasına din erki. 
nından mı dıyeceğiı? Kadın· 
lır vaktile İapanyadı da llrtfi· 
.nUyorlardı. Bundan dolayı on. 
lır MllsHiman mı oluvorlardı? 

Kılık kıyafet mf'sele ol. 
malctın artık kurtulmalıdır.• 

A "k d 105 d Müfettiş Zeki. eV\ ell, mıh· 
merı a a yaşın a kemeye gitmek l&tememı~. fa 

bir kahraman öldü kat savcıh~ın talebi Uzerlne, ka 

Washington 27 • CAP) - A· 
merıka dahili harbinde 14 ya. 
şında olmasına rağml!n ıilAha sa 
rıla nve kahramanca ı;arpı&an İs 
rael Broadsword isimli bir Ame 
rikan \'atanda~ı 105 ya~ında 01· 
müştilr. 

la balık bir işçi kafllcsinln refa 
katınde duruşmaya gltmi;lir. 

Fabrika müdilrlü~ll bu mü 
fettış hakkı(, da Tekel genel m~ 
dtirluğüne de mUracaat ederek, 
durumun idari bakımdan ince· 
lenmesini isteml$llr. 

-0-Bu adamın ölmesile şimdi ha 
yatta sivil hup kahramanı ola· Breıilya'nın Ankara elçisi 
rak yalnız. üç kişi kalrnıstır. Bun emekliye ayrıldı 
!ar 110 ya&ındaki Jım~ A. Hard, 
105 YR$ınılaki " 'illiarn Mıgee \'e Rlo de Janeiro. 27 (AA.) -
105 yasında bulunan Albert Brl!tılyanın Ankara BiiyUkelçi~i 
Woolaon'dur. Mario Ca•telo Braneonun tekaü 

Bir kadın uçalı!.ın arılan dese\ kedildiğine dair kararname 
" 3 Cumhurbaskanı tarafından imza. 

kapısından düıtü lanmı~tır. 

Rio de Jııneiro, 27 CA.A.) - Uçaktan denize atılan 
Dort motörlU muauam bir Pan 
American uçağı bugun Giiney infiltık maddeleri 
Brezilya üzerinde 5000 metre ir Lefkcşe, 27 (A.A ) - MU~klll 
tirada uçarken. kapmnın açılma bir durumda bulunan bir uçak 
sı Ue, Morla We&tbrook adında, tarafından Yunanistan ile r.ihva 
37 ya lanndn Amcriknlı bir ka arasında denize atıldığı hildirıl 
dın bo~hığa uçmuş \e olmü~tür. rnlş olan infi!Ak maddelerinin 

Utıl!ın içinde bAzı ehemmiyet· Maltadan takriben 300 mil nı"~a 
siz hıısar olmııetur. U~ak tekrar fede bulunduğu bildirilmekte· 
Rioya di)nmiiştur.:... ------d_ir..;..·-----------

Yeni emekliler müşkül durumda 
(Ba~ı l. elde) 

Fakat Bakanlıkların bilttin 
bu tıılısmalarına rağmen tem· 
muı içinde emekliye ayrılan me· 
murlar, Ağustosta emekli maa~
larını \"e ikramiyelerini alamıya. 
caklardır. ÇUnkU bir seneden be 
rı Caaliyettc bulunan Emekli 
sandığı yönetim kurulunu te:
kll eden ba~kan \'e lll elerinln va 
zifclerı 1 temmuz. 952 de otonıa
tıkman nıhayet bulmuş rn dola· 
yısıle cıııcklılik muamelelerini 
tekf'mmul ettirl"cek bir merci 
kalmamışlır. \'azi~ et eudur: 

tim kurulsuz kalmıstır. 
Halbuki yönetim kurulunun 

vaille \'e selAhlyetlerinı tespıt 
eden Emekli Sandliı kanununun 
sekizinci maddesinin C fıkrası 
aynen şoyledlr: 

ıı Aylık toptan ödenen, kese
neklerin ierı '\'crılmesi, Harp 
Mal(ıllüğiı zammı. ikramiye gıbı 
bu kanun gereğince yapılacak 
çesılli ödemelere ilı&kin olarak 
Genel mUdlirltikçe haıırlanacnk 
tahakkuk ve allık bağlama kA· 
ğıtlarını ve ba2lanınlarda bu ka. 
nıın gereğince yapılacak duzcıt. 
me, kaldırma, aıaltmalar hık· 
kındakl Genel mlidilrlılk teklıf. 
lerini inceleyerek karara bağla 
mak n 

Galata rıhtımında kalabalık bir l.'lluhabirimitin: 
grup tarafından karşılanmıılar
dır. Yusuf hrr.ttınin bll ük kııt 
Şukrive. k"ndi iyle örUçen bir 
muhabirımize dcmhtlr ki: 

•- Vatanıma donmuş olmanın 
heyecanı il• konu~acak vaziyette 
de:ıum. Yirmitekiz senelik has
retten sonra \'atandaşlarımın ara 
&ında bulunmaktan son derece 
mes'udıım. Bu ıaadcti bite temin 
eden Sıvın Cem Bıyar·a ,.e Mıl · 

l•t,·ekillerine ıükranlarımıu ar
udcriı.• 

- De' amlı kl!lecak mısınız sua 
llnl de 11ııh"'~ah şu şekilde ce
vat'land ırmıı•ır: 

•- UOmklln olduğu kadar sık 
elip çok kalacağım Zira zevcim 

Ömer Faruk Ttirl.iye Cumhurlye 
ti hudutları dışında bulunmakta
dır.• 

E•kl Mısır Kralı Faruğun ak· 
rabalarından Prrnses Emine de 
• tstanhul • vapuru ile sehrimlze 
telm!ştir. 

Musaddık, 1 NATO' dan 
Yeni bir . rogram 
Yaymla ı 

<Bası 1. <'ide) 
1 ekt\tin pdrol ka~ nakların:n lşle
tılme.si lhım f;eldi ini a~ıkla· 
mıstır. 

Ankaraya bir 
Heyet geldi 

CBa&ı 1. cldel 
danında konu•tum. Sorduğum 
muhtelif sualleri ıu şekilde ce
vaplandırdı: 

Yeni Maliye Bakanı Kauml «- Nato GUney kuvvetleri 
programı ParUnıentoya takdim lrarargAhının neredıt kurulacağı 
ctmi$tir. Programdan anlaııldı. henıit belli rleğildir. Fakat Car
ğına göre Başbakan Mıısarldık nty karargAhından bu husus ı. 
ışsizlıği azaltmak Ye ı;:elir kay- ı:ln vazlfelendirılen heyet tetkik 
naklarını arttırmak maksadile lerlne de,•am etmektedir. Her 
amme hizmetleri projelerine ye halde bu me31!le önflmfizdeki 
ni zamlar yapılmaunı teklif et· ı hafta içinde netlcelenm1$ olacak 
mektedir. tır. 

Her ne kadar Musaddık pet· KarargAhın nerede kurulaca· 
rol me.seıe~lnden açıkça bah~et· ğına dair şahsi dahi olsa, bir 
memışse de La Ha~ e'dekı mıllet kanutim yoktur. Zira bu me\'
ltrarası mahkemenın kararından zu, tetkiklerde bulunan heyetin 
sonra şimdi başbakanın petrol verece:i rırpora bağlıdır. 
ihracatlarına ba~lamak ıçln ide- A !antik Paktı Güney mıntı· 
al zamanın geldlğıne kanaat ge. kası Deniı Kuv,·etleri Komutan· 
u_rmış olmasına hUkmedilmekte· lıtına kimin tAyin edilecdl hu· 
dır. B b k 

1 
b k 

1 
susu, henüz mllzakere halinde-

as a anın yen an not ır dir 
çıkarması bahıs mevzuu edllme· ·~rısır Kralı Faruk'un mem!e. 
ınektedır. Programdı basın ka· 
nunların ı n da yeniden gozden ketlnden çıkarıldı~ını bu ubah 
geçirilerek ıslah edilecekleri İtalyan ıuetelerinden öğren· 
ı ~drdllmıştir. dlm.:ıı 

Programrla masrafları aıalt· Tiimamiral ve maiyeti şeh· 
mak ve gel rl çoğaltmak irin ı:e · rimızde iiç gün kalaC'ak: Milli 
citll ,·asıtalara baş \'Urulacağı I S.wıınma \'e Genel Kurmay ile. 
kaydedilmıoktedir. Bu arada, i. rl gelenlerile, Nato ile allkalı 
cabettiği takdirde ''asılalı ve \"a· 1 temaslarda bulunae.ıklardır. A· 
sıtasız vergilerin ihr!asına doğru miral Mc Leen, h!'ııUz belli ol· 
gıdıleceği de ı;izlnnmPmistır. mayan komutanlığın kurmay 

.Musaddık, hUkllmet makam hıı•k~nlığını yapmaktadır. 

er- Şımarık bir çocuktu. Et
ıllfındaki zayıf ve kabilıyetsiı 
muhit mahvına sebep olduıı. De
mlitir. HükCımet darbesini yapan 
Muhammed • •ecip Paşadan, l\Iı· 
sırlılar semrıati ile bahsetmisler 
\'e kendisini • •amuslu. mert \•e 
ce·uu olarak vasıf!andırmı&}ar· 
dır. 

Hanedan mensupları ise eski 
Kral Faruk için: 

c- Veliaht iken çok iyi ,.e se
vimli bir ı;ocuktu. Sefahat lle· 
mine dalması ve yabancı basın
da, hakkında yapılan dedikodu
lar, kendisfoi halk arasında o1-
dukça düşUrmliftur. Yaıık oldu.• 
Demişlerdir. 

Şehrimizdeki Mısırlılar Kralın 
feragstlnden ziyade, hAdiselerin 
fena blr neticeye bağlanmasıtı
dan endi e etmektedirler. 

Kral Farul:'un akrabası olan 
Pren es Emme Abbas Halim Mı
sırdaki son sbast hldlseler hak· 
kında şunları s!Sylemi~tir: 

,._ Haberi vapurda öğrendik. 
HükQmet darbesi hareketini tas
vıp ,.derim, Darbeyi yapanlar, 
şerefli, namuslu. \"e Mısırlılar 
tarafından se\'llen insanlardır. 
Bunun mt"mleket itin hayırlı ol. 
masını temıınni ediyorum. 

Çahşma Bakanı, 
Muhalefet 
Siliniyor, diyor 

CBaıı ı. tide) 

Turkılc Cumhuri~etl Emekli 
Sandığı kanununun UçUncil mad 
rlesine iih'e •sanrlığın yönetim 
kurulu bir ha~kan ile dokuz ilye
den mtiteşekklld ir. Başkanla iki 
üye Mallye, birer üye l\tılli Sa· 
\'unma, lçlşleri, Ekonomi ve Ti
caret, Ulaetırma ,.e Çalışma Ba· 
kanlıkları 'l'e ikisi varsa askeri 
\'e sivil Emekli Derneklerinin 
Genel kuruUarı tarafından teklif 
\e Bakanlar Kurulunca Uyin o
lunur.ı Yine a~ nl maddeye gö
re •Başkan \'e Uyrlerln vazıre 
mUddetltırl Uç yıldın kanunun 
bu madde 1 hUkmü 1 temmuz 
1949 tıırihinrle yUrilrlUğe girdi· 
ıtlne iÖre ytınetim kurulu ba&· 
kan ve üyelerinin hep~! Uç sene
lik mUdrlPtl 111~2 nln 1 ternmu· 
zunda ikmal etmielerdir. Bu iti· 
harlıı ~ön etim kuruluna yeni tl. 
vlnler yapılması zarureti \'lrdır. 
TA• in muamelesi ise Bakanlar 
Kurulu kararile tekemmül et· 
mektedir. Bakanlar K•rulu uz.un 
zamandan beri taplanamadığı f. 
cin bu !fi~ inler yapılamamış '\·e 
blnnrtice. EmPldl !'ıındıltı yllne 

Emekli Sanrlığı halen yöne· 
tim kurulsuz btılıınduğıına gi:ıre 
yukarıda mevzuu bahsedilen hu 
ı;uslar h~kkında karar \'erf!cek 
bir makım bulunmamakta ,.e 
binnetice 19~2 temmuzunda e· 
mekl!ye ayrılan vatandafların e. 
mekli muameleleri tekemm!ll 
edemediğinden kendilerine ma 
aş "e ikramiye verllemlyecektir 

larında çah~an p0 rsonelln ay. 
lıklarından kesintı yapılmasını 
da tasarlamaktadır. lusaddık'a 

göre hükt1met makamlarında ~· 
lıfan memurların coğıı fran'ın 
v.!rlıklı ailelerine mensup kim 

receğlni ı!An etmektedir. muhalefete ldı.1etll hücumlarda 
Gazete paranın •Vatansever bulunmuştur. 

Bu hal hirı;ok hıklı flkAyet 
lerl mucip olmıktadır. 

lran'ın avukatına ilgisi 
elerdir "e çok paraya lhtf)aı;la. 

rı yoktur. 

Tahran, 27 CA.A.) - Basın ta Proıramda seçim kanunların· 
rafından \'erilen bir habere gö da deği iklik yapılacağı, adli ka· 
re, Başbakan Musaddık La Haye nunların i&lah tdilece~ı. eğıtim , 
adalet divanında İran davasın ı sıhhi servisler ı e m!inakale iş 
parlak bir surf'tte mildafııa eden lerlnln de yeniden ııoıden geçi. 
Belçikalı Profesör Rollinl yük rılece~ı bıldır.lmektPdr 
sek bır derecede mUklfatlandır Kıumııssaltana için 
mak i~tı?mekterlr. Tahran 27 CA .P.) - Burada 

BAzıları Profesör Rallinin bir yayınlanan haftalık bir gazete 
heykelinin dikilmesini teklif et eski Başbakanı ölU \'eya diri ya 
mektedirler. kalıyana 8000 dolsr mtikAfat \'e 

HOŞ MEMQ- Aslan Memo 1 Ilı de seninle iftihar ediyoruz 1 

bir tüccar• tarafından temin e Başbakan yard•mcısından ıon 
dılmlş oldu nu yazmaktadır. ra Çalışma Bakanı r\uri Oıssn 

Kıvamus·aıtana'nın geçenler 
de \"Ukubulan karı~ıklıklardan 
sonra nereye gitmiş olduğu hl 
IA blhnmemektedlr. l\Iilliyetcl lı 
derler!, gosteriler esnasında ö 
ltnler olduğunu ileri sürerek Kı 
\'amussaltana'nın muhakeme e 
dilmesini ıstemektedlrler. l'ılec 
liste bugün Kn•a mıı :sa ltan:ı nın 
bütün mallarının haczi için bir 
kararname olrnnmuştur. Tahmin 
!ere rore Kıvamussaltana'nın 
mülkünün kıymeti ı milyon dO· 
tarı bulmaktadır. 

da konu6arak demiştir ki: 

•- Muvaffakl~·etlmlz pek bil 
y UktUr. Bu 'aıiyet l:arımndı 
muhalefet yavaş ya\'aş milletin 
ruhundan siliniyor. Kücük bir 
ekalliyet tf'şkil enen Meelis grup 
tarından şimdi •e kadar 1-1 mil
letvekili kopup ayrıldı. Onların 
bütan Umltlerl bizi iı:imizden \'U 

rarıık parçalamaktır. Buna mu
vaffak olamıyacakları ise hUl
•elerle tecelli ediyor. Onlar biıi 
zayıflatmak için iftiralarda bu
lunu ·orlar.• 



' 

ölümüyle Arjantini ağlatan 

Büyük kadın siyasetçi -...... -....- -- -- - --..... -

EVA PERON 
5 on aylarda Buenos Aires'ten 

'erilen ajans habcrlerın· 
den, Madam E\•a Pcron'un sas· 
lık durumunun endişe uyandı· 
rıcı bir safhaya girdiği anla· 
şılıyordu. Haziran ba,,ında Ar· 
jantin Sağlık Bakanı Ramon 
Carlllo'nun de\'lct hastane \ "C 

revirlerindeki hast3ların M::· 
dam Pero'nun Jyll.?,sınesi :~·i:ı 
dua etmeleri hakkır.d.:1 yayım· 
lar yaptığı ,.e sayla\lard:ın M:ı· 
fa lolo Pio\ ana'nın meclis kfir· 
sü ünden: •Yarabbi! l\lenıle· 
ket için sıhhatini feJa eden E
'ita'nın indei fıfiy .!l e tmes:ni 
dili.> oruz• diye niy.ızd:ı ::mi ın· 
duğu bildiriliyordu. M:ıd:ım 
Peron halka son deia bmıdan 
iki ay e\'Yel görünmüştü. O 
gün kocasının göğsüne daya· 
narak bir yıldönümü kutlul.m· 
ması dolayıslle parrnrnentoya 
gelen Madamı otomo~ll Jçincle 
solmu~ ve bitkin biı' nıziyett3 
görenler mukadder s.ı.ıtııı pek 
uzak olmadığını üzliler<?k his· 
setmi~lerdi. llazir:ın sonların· 
da Eva Peron bir ~"Y yiyemi· 
Y<'Cek hale geldiğinden enjek· 
torlerle dam:ırlanna besleyici 
maddeler zerkediliycrdu. "'em· 
muz basında hastanın dutu· 
munda iyilik emarcl0 rl g? rül
düğü bildirildi ise de bu halin 
geçici olduğuna şlip:ıe :10klu. 

"e ini, bütün .\ rjanlin 
Kı a zamanda tanıdı 

E \a, 7/mayıs 1919 günü füıe-
nos Aires ci\•arınıta bulu

nan Loş Toldos köyünde diiıı· 
) aya gelmiştir. Ev:ı henüz pek 
küçQk y:ışta iken fakir bir 
köylli olan babası ölünce, aile 
köyden Yunin kasabasına göç 
etıni ti. Evanın annesi Yunin 
kasabasında bir pansiyon :ıca· 
rak Eva ile dört kardeşini ) e· 
tiştirmeğe çalıstı. Güzel ve t:e· 
vimli bir kız olan Eva bu ka· 
sabada lisenin üçüncu sınıfına 
kadar okuduktan sonra bir ar
tı t olmak niyctilc Buenos Ai· 
rcs'e geldi. Eva bu şehirde 
Bclgrano radyo istasyonuna 
150 pezo aylık ücretle spiker 
oldu. Genç \ 'e güzel ;;plkcrin 
çok tatlı ve ahenkli sesi radi'O 
dınleyicilerini teshir ettigin· 
den Evıı'nın aylıgı kısa bir za· 

Eu Peron 

manda beş bin pezoya kaJ,ır 
yükseldi \e çekici sesi E~a'tı 
bütün memlekete tanıttı. 

r.iimlekslılere heyet'anlı 
l\'utuldar Ö.> il~ en kadın 

Em, Harbi)e B:ık:ınlığı müs· 
teşarı olan Albay Peron 

ile 1943 ene i aralık ayınılJ 
t:ını, mıştı . Eva 'nın s iyasi ha· 
~al:ı atılması alb:ıyı tanıması 
ile başl:ır. lOH ten itibaren 
cumhurbaşkan muavinliği ile 
Harbiye, İş ve İçtimai ?lluave· 
net .Bakanlıklarını şahsında 
toplamış ol:ın albay Peron 
1945 sene .. i ekim ayında ya· 
pılan bir hlikümet darbesi so· 
nunda bu vazifelerden uzaklaş 
tırılmış ise de bu menkubiyet 
uzun sürmemişti. Albayın tek 
rar iş başına gelmesinde E· 
\·it:ı'nın rolil mUhlm olmustu. 

Eva ve albay Peron 21 ekim 
l!J45 de Eva ailesinin yerlcs· 
tiği Yunin kasabası e\1cnme 
memurluğunda evlenmişlerdi. 
Bu tarihten sonra Eva kocası· 
nın cumhuı·başkanlığı icin ça
lı mağa başladı. Daha e\·velki 
de\Telerde Arjanlinde bir J.:a· 
dının siyasi mucadelelere ka· 

rıştı~ı "orulmiı~ de ıldi. Daha 
ziyade halk tabakalarını ve .\r 
jantinli kadınları kazanmak 
istiyen l\tadam Eva Peron bun 
!ara Los De camisados - Göm· 
1eksiz1erl diye hitap ederek 
nutuklar söylerken kendi giy· 
eliği ~ık elbiselel'i gö.,terero?k: 
• Bir giin sizin de .sırtınızda 
böyle güzel elbiseler olacak. 
Bizim miicadelcmiz sizlerle 
zenginler arasındaki müsavat· 
sızlığı gidermek içindir• diyor 
du. 
Daima llalk 
İçin çalı~ırdı 
Kocası 1046 sene inde Cum· 

hurbaşkanı seçildikten 
sonra l\ladaın Peron çalısına· 
larına son vermiş değildi. Ge
cenin geç saatlerine kadar U· 

yanık kaldığı günlerde de yi· 
ne sabahları 7.30 veya 8 de 
k:ılkar. saç tuvaleti ve mani· 
kürü yapılırken o husu i ku· 
tibi Atlllo Rcnzi ile o giin ya· 
pıl:ıcak işlerin pliiıu üzerinde 
görü~meğc başlardı. Arjanli· 
nin sosyal sahada kalkınma ı 
'e Arj:ıntin kadınlannın me· 
deni \'e siyasi lıaklarını alması 
için durmadan ç:ılışan '.\ladam 
Peron 'akit buldukça hast:ıne· 
leri. fabrikaları, yetimhanele· 
rl ziyaret eder, kendisine mil· 
raeaat eden dilek sahiplerinin 
dertlerini dinler 'e bunlar1n 
işle rini ilg ili Bakanlıklardan 

takip ettirirdi. 
:\ladam Peron sahip bulun· 

duğu büyük nlifuz \·e iktidarı 
d:ıima halkın yar::ll'lna kull:ın· 
mış ve halk hicri için b:ıLan 
kocası ile :ırasının :ıcıldığı •ô· 
rülmii lur. :\Iuhaliflerin ken· 
di,;i için · Sandalyasız Bakan •, 
· ikinci Cumhurbaşkanı• gıhi 
müstehziyane sıfatlar icat el· 
meleri Madam Peron'un eline 
aldığı meseleleri büylik bir 
ciddiyet ve as:ıbiyetle takip 
etmesinden ileri gelmiştir. 
Arjantinlilerce •milletin m(\ 

ne\İ başkanı • diye anılan l\l:ı· 
dam Eva Peron'un ölümü yı:J. 
nız koC'ası için değil Arjantin 
kadınlığı Arjantin halk tab:ı· 
kaları ve biıtün Arjantin mil· 
Jeti için buyük bir kayıptır. 

Yaıan: B. AKSF.L 

' IZMIR MEKTUBU 1 

Şehriıı ~ehresiııde 
yeni değişnıeler 

Celal Bayar lisesi 

1 Kasım'a kadar 

bitirilecek 

Atina, 27 (A . .\ .) - Gümülcü· 
nede hir kısmı Turk cemaati ta· 
rafınd:ın hediye edilen \C diğer 
kısmı 150 milyon drahmiye hu· 
su•i sahıslardan satın alınan bu· 
yük arsa üzerinde Crlal Bayar 
Lise:.>inin inş:ıs1 ameliyesine bas 
lanmıstır. 

Atatürk kütüphanesi - Sosyal hareketler -
Resim galerisi - Çifte sirk ,,____________ ----------

( t zm ı r Hususi) - f z. 
mirin son iki yıl itinde sc· 

hır hareketleri bakımın· 

dan kavustuğu tesisler, a<lcta 
~ehrin çehresini değiştırebllc
cek mahi,>ettedir. Yolların ta· 
miri, müte\•azi semtlel'İn ı~ığa, 
su) a 'c elektriğe kavu~ması 
ıçın girisllen gayretlerden ayrı 
olarak bilhassa memleketin i· 
çınden 'e) a dıııından gelecek 
seyyahlan çekici mahıyetteki 

tesisler adeta !:ÖZe batar bir hale 
ı:clmlşir. Bir defa İzmir geçen 
a) lar içinde açtığı .Millctlera
r:ı ı bır proje mıisabakası ile 
Imar plilnın:ı kavuşmustur. 
Şehrı medenı kılac;.k tesislcr
lr., meskenler 'e her türliı se· 
hircıltk ı:;a)Tctleri bundan boy· 
le duzcnh ve fenni bir sekıl.!e 
tcrtiplenml~ olacaktır. 'Müsab:ı. 
kayı, bir Turk YUksek Miınaı ı. 
nın kazanmış olması ayn bir 
sevinç scbel:ıi tr.şkil ediyor. Es
ki adı Bnhribaba Park ı olan 
Vali Rahmi bey parkının orta· 
sından ~eni., az virajlı, hafıf 
mel illi bir ) ol )'apılmıştır. Be. 
lediyenın bır ~ıi içinde )'aptır. 
dı ı bu turistik caddenin Eıırc! 
Paşaya kadar uzanacak olan i
kıncı kı mı da tamamlanınca 
İzmırin e ki Eşref paşa caddc
ıının ağırlı~t kalkacak, 5ehrın 
hu tarafı rahat nefes alacaktı~. 
Geren ;,az ikı ay lçi'!de tamam. 
]anan Avrupai bir plajın yanına 
bu sene İnciraltı'nda altmış 

altı sa)fi)'e C\ i )apılmış, \'C 

halkın faydasına açılmıştır. 

Hu arada Konak meydanının 
modern hır tesviye gordıığil· 
mı, şehrin seyruscfcr lambala· 
rile teçhiz edildiğini, yeni kıs· 
la biııalarıııııı inşaatına hız ve 
rildiğini sôyleyebiliriz. lı.nılr· 
liler, taraflı, tarafsız O) le il· 
mit ediyorlar kı 195-1 )·ılına 
kadar §ehirde tanııımayacak 
derecede değişmeler olacaktır. 
.Atatürk kutu!ıh an e.si 'c re im 

galeri i 

K
ordon boyunda Belediyeye 

ait bulunan Atatürk mli 
:!e ınin, Milli Eğıtim Bakanlığı 
ile mutabık kalınarak ilk katı, 
buylık bır Ataturk kutüphanc-
i olarak halka acılmıstır. Mıl· 
lclimizın bu vefakfır e\ lôdına 

Lisenin balıçeslnrlc lıir spor 
sahası tesis cclilecektir. iki kat 
üzerine yapılacak olan binada 6 
biiyük salon mudıiriin ikametga. 
hı ,.e tam sıhhı tesisler buluna· 
caklır. 

Zemin katına bitişik kısımda 
temsil ve konferanslar içın bıi· 
yük bir salon yapılacaktır. 

tnsa:ıtın mükemmel bir surette 
yaılma~ı ve Türkiye Cumhurbas 
kanı Sayın CelAl Bayarın Yu· 
nanistanı ziyareti tarihi olan 1 
kasıma kadar inşaatın bltirılmc
si için Atinadan Gümtilcincye ıs 
çıler gönderilmiştir. 

Amiral Mountbatten 

Amman' da 

karşı gö terilen mir terek ,e. Amman, 27 (A .A) - Akdeniz 
fakiırlık muhitte derin bir tc· İngiliz deniz kunetled başkomu 
~ir uyandırmıstır. Öte yandan tanı Amiral Kont :'lfountbatten, 
lzmir Belecliyesi Fuar dahılin· refikası , e iki kızıvla birlikte 
dekı Danışma bürosunu rn· uçakla Ammana geİmiştir. 
sim galerisi yapılması ve dev· ı .. . 
lele nit zcnı:ın tabloların teş. Ogleden ~onı:a. Amıral .Mouııt.-
hir edılmesi için burasını Mil· \ batten, maıyetı ıle Petraya ha· 
li Eğıtim Bakanlığına tahsis reket etmiştir. 
ctmıııtir. 

Bu )ıl Fuar eski 1ıliami Lunapark \"C Sirkler için aynı. 
gazino u yanında ~eni 'e bil· mıstır. Sirkler diyorum, zira 
yuk bir Fuar gazınosuna ka· bu sene İzmir Fuarında Sirk 
'uşmuş olac:ıklır. E ki Luna- hır değil ikıdır. istanbuldnki 
park sahası temizlenmiş. ~cp. meshur 1\ledrano slrkınden baş 
~eni bir dilzene alınmış, KUi. ka Alman Konrat .sirki de En· 
tilrparkın arkasına dilşen \'e ternasyonal İzmir Fuarında yer 
kullanılmayan büyük bir arsa almış olacaktır. 

V A T A N --~-·--------------------------------------------------------~~ 
\ ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

Renk ve kokunun 
hakiın old.oğu yer 

J5 Bankasın ın arka ı ndakı çiçek bara11 - Çiçek meraklı l arı· 
nın i'.İyaret )eri - Çiçeklerin dili, muhtelif rtnkte çiçelı;lerin 
manaları - .\ ~laıı ağıının aşk dilindeki ifade~i 

------~ 

İstaııbulda yalnız bir pazar bi· 

Yazan : SADUN TANJU 
renk 'e kokunun hakim oldu· 
gu bu tipık pazarı geziniz; çok 
hoşlanacağınızı tahmin ediyo
rum. 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(Ue ·~ 
~ °:. .... ____ _ 
Ali Rıza Paşa 

kabinesine dair 
~ 

lıyoruın ki, se\'Sili oku~ ucu· 
!arım, orada, alış veriş ederken 
küfürlere, bağırış çağırı~laı·a, 
terazi hilelerine \'Cya Asabını· 
zı bozacak her hangi bir ~eye 
rastlamıyorsunuz. Burnunuza, i· 
çinili altii t eden kokular ye· 
nne, bilakis mis gibi gül, ka· 
ranfil, hatmi, fesleğen 'c daha 
şimdi isimleri di limin ucuna 
gelmeyen yüzlerce çiçe•: kokusu 
doluveriyor. Önünde durakladı· 
ğınız veya aralannda dola§lı· 
gınıı satıcı tipleri :..ize, s:ıir ııa· 
zar yerlerinde karsıla~mağa a· 
lıştığınız inşanlardan bambaş. 
ka geliyor. Bu yüzlerde, haka· 
ret, küfür \eya tcca,·üı etme
ye hazır olanların asabi, koı'· 
kunç hatları yerine, bir yumu
şaklık, insana emniyet ,·eren 
hır müliıyemrt görebilıyorsıı· 
nıız. 

Öyle bir asırda y:ışıyoruz ki, 
artık ne penr.erelcrimizin öniın 
de her sabah \e her akşam 
sulayabilccrğimız hırkac;; saksı 
Yar; ne de bahçelerımizde, ye· 
tisınls olnııılarınclan haz duydu 
ğumuz birkaç kök çiçek bulu. 
nuyor. Yeni ncı;il, bugün ken· 
dilerinden sorsanız, pek az çi· 
çcği tanıdıklarını ifade edecek 
tir. Zam:ınımız tabiate olan has· 
retiınizi o derece artırıyor ki, 
artık nerdeyse •Onun varlığın. 

elan üphe ediyorum • diyece· 
ğlz. Çiçek, bizim için, bahçeler· 
de, saksılarda ve evlerimizde 
rleğil de, bir teleııgin üzerinde 
\ eya selef on kağıthıra sanlı O· 
!arak çıtckc;i diıkkiınlarında; 
pah:ıca yanına yakla:ıılmaz bir 
ne.ne olmak ı tıdadıııda bulu· 
ııuyor. 

Acaba Ali Rıza Paşanın ingi lizlere karşı takip ettiği 111 
.• 

m~şatkôr politikanın müsbet bir tesiri olmuş ınıı ~ 
Hıç zannetmiyorum. Buna dair bir çok misaller ver 

)lcrakınır.ı daha artumamak 
ic:in söyliyeceı;im, burası Çiçek 
Pazarıdır. 
Eğer e,·inizde ycya ap:ırtma· 

nınızda bir ,·eya birkaç saksı· 
~·a .seve .seve yer veren o eski 
zevki muhafaza ediyorı;anız, bu 
pazarın nerede olduğunu öğ· 
renmiş inizdir. Bahc:ekapıda, İş 
Bankasının arkasındaki sokak 
ve meydanlıkta, daimi bir çi
çek pazarı kurulmaktadır. Çiçek 
yetiştirmekle gec:inen mahdut 
bir zilmre, her ~ün, bin bir e· 
mekle yeti~tirrliklerl J?Ulleı i. 
karanfilleri. !'ebboyları, begon· 
yaları: sümbiil, yasemin vcyıı 
menekseleri oraya getirir \ e sa 
tışa arzederler. 

Çiçek meraklılarının 

ziyaret yeri 
p azar, günün her saatinde, -sa 

yıları pek de çok olmayan· 
çiçek meraltlıl:ırının ziyaret ye 
ridiı·. Kimi c:ok güzel bir pal
miye önünde durup p:ızarlığa 
girisir; kimi bir gül fidc::oini, 
kimi bir begonya saksı ını •U· 

cuzca• almı~ olmanın memnu 
niyetiyle pazardan çıkar .• \'el· 
hasıl burası, görülecek yerdır. 
Niyetiniz bir fide wya bir sak· 
.ııı almak olmasa bile, tn\Siyc e· 
derim ,bir gün oraya gidiniz; 

Yıllar ) ılı, kapısından hir 
gonca giıl, bır sapı kmk karan. 
fil veya bir kır menekiiesi gir· 
memiş; evlerimiz henüz çok ::ü 
kür pek az, diyebiliyor mu· 
yuz'.' 

Halbuki biz, insanlar; bir za· 
ınanlar ı;-içckleri ne kadar çok 
~e\'ınişiz! Se\ gi!iye verilen bir 
beyaz ı:;ül, cumbadan atılan bir 
pembe karanfil, J;it:ıp ~ayfalıı· 
rı arasında kurutulup saklan3n 
hir mor menekşe insanlara ne· 
1cr söylcmczlermis .• 

Çiçeklrrin 
d illeri 

B ugün pek az ki,i, çiçeklerin 
dilinden anlıyor, onların mli 

nalarına nüfuz edebiliyor ,.c 
mesela bir beyaz sümbülün •Si 
2i ~evmck benim için bahtiyar
lıktır• manasını ifade ettiCini 
bilebiliyor. 

Bu işin eskiden :ıdcta bir i· 
lıın h:ıliııe getiı'llrliğiııi belki 
siz de kitaplardan okumuşsunuz 
dur. Bütün çiçeklerin a~k ede· 
biyatıncla ve nazariy:ıtıııda ii· 
zerlerine aldıkları mühim rol· 
fer varmış. llir genç kıza, ren
gi ne olursa olsun, bir lale gön· 

( Deumı Sa: 5; Sü: 6 'fa> 
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• Ali Rıza Pasanın 

1'1ccli kürstisünden 
Beyanatı 

M eclisi Mebusan açıldıkt:ın 
sonra ılimat reyi alan Ali 

Rıza Paşa kabinesi sbasetini 
de~iştirmış değildi. Yani gert!k 

1 

Sultan Vahldeddin ile taraf
tarlarına \'C gerekse İngilizle· 
re kar~ı müına.atk~r olmaKta 
de\'am etmişti. ::\leclis kür~ıi· 
;;!inde yaptığı ilk beyanatta, 
milli kuwet \ e teşkilatın !\le' 
rutiyet kanunlarına muhalif 
olduğunu söylemiş, sadrazamın 
bu sözleri milli cephelerde ve 
le kilatla hüsranı mucip olmak 
la kalmamış, ayni zamanda me
busların maneviyatı üzerinde 
de menfi bir tesir yaratmıstı. 
Beyanatın harici siyasete tc
m:ıs eden kısımlarında .ise, f z. 
mir ve Adan:ının fiilen lş6:t· 
!ini hiç bir zaman t:ınımıyac:ı· 
ğımızı ileri siırmesi Uizım ge
lirken, bunlardan bahsetme
miş, mütareke hükümlerine s:ı· 
dık kalacağımızı söylemekle 
iktifa etmlstl. Acaba Ali Rıza 
Paşanın İngilizlere karşı takip 
ettiği m!imaşatkar politikanın 
m!isbet bir tesiri olmuş mu 
ldi? Hiç zannetmiyorum. Bu 
hıı~usta birçok misaller ve:· 
ınek miimkündür. Ben ancak 
birkaç tanesinden bah~cdece· 
ğim. 

Ali Rıza l'a~:ı 
Kabincı.inin i tifa ı 

İngilizlerin tazyikı üzerine ka· 
bineslnin en mühim azası 

mümkündür. 

\'eni Sadrazam Salih Pa~a 

olan Harbiye Nazırı Cemal 'e 
Erkanı Harblyei Umumiye Rl!l 
si Ce\·at Paşaları feda etnıış, 
20 ocakta Cemal Paşanın isli· 
fası kabul olunmuştu. Bu m:ı· 
kama eneıa \'ekftleten Bahriye 
:-Jazırı Salih Paşa getirilmi, ve 
bilahare 3 subat 1920 de Fenl 
Paşa (rahmetli !llareş:ıl Feni 
Çakmak) tayin olunmuştu. 

.:'.\Ieclisi :'\tebusan riyasetine 
intihap edilen Reşat Hikmet 
Bey tevkif olunmuştu. İstanbu· 
la gelen Müdafaai Hukuk Ce· 
miyeti liderlerinin de ayni A· 
kibete uğrayacakları şayiaı.ı 
dolaşıyordu. 

lstanbulun güya Tıirkiyeye 
bırakıldığı bildirilerek, muka· 
bilinde Ermeni kıtali ile Y:.ı· 
nanlılar da dahil İtllftf kuvvet· 

Lastik alırken mutlaka en iyisini almak lazım~ır.ı 
Her mal ı n muhtelif cinsleri ve bu cinslerin 
muhtelif f iyat l a rı olduğu gibi otomobil, 
kamyon ve tFaktör lôstiklerinin de muhtelif 
cins ve fiyat la rı vard ı r. 

On bin kilometre yapan bir lô stiğe 100 liro 
verecek yerde Otuz bin yapaca k d iğ er bir 
l ôstiğe 150 lira vermek sizin menfaatiniz 
iktizasıdır. 

lôstik mübayoo ederken cinsinin iyi oidu· 
ğuno, çok dayanacağına, aldanmadığını zo 
emin olmak isterseniz. 
GOOOYEAR'ın dünyaca meıhur S UPER 

GOODJiEAA 
SIJPER/CIJSHION· 

En emsalsız lastiktir. 

ROAD-LUG KAMYON LASTiKLERi 

O~nyo11111 htt bu 
torolındo oldu011 
9 ıbl "' • mle l e · 
t iml ıde de b11 
18 ıtıkler hem iyi 
yollordo htl'I d• 
boı ulı. yollordo 
fewkol&de netı<•· 

• 

CUSHION lôstiklerinde bir lôstikden bekle
nebilecek en yüksek kaliteyi bulursunuz, yu· 
muşok olu~u her bir lôstikden. fazla konfor 
temin eder. Durması pek çobuk olduğu gibi 
gayet uzun ömrü vardır. 

Bunların hakikat olduğunun isbotı ıudur ı 
Dünyanın her bir tarafında herkes en fazla 
Super - Cushion lôstiklerini olmaktadır. 
Otomobil fabrikaları yeni imal ettikleri 
otomobillerde büt ün markalardan fazla 
GOODYEAR'ın Super - Cushion lôstiklerini 
ku llanmaktadır. 

ZIRAATTE KULLANILAN LASTiKLER 

• 
leı .. r mııtı r. Ko

lon doyonıl l ı hu· 

'"" ••l li b.. ı e •. 

COOOYEAll ' ın Supe r- S..te · Grip 18tııUerl 
en loılo çekme kuneti temin eıııO i için 
çılıçllet torofındon dil er morlolordon ter. 
cıh edilmektedir 

Zirol .,olı.lnelerd•, traktör orkotlndo çeki· 

len a robolordo, lomyonlorınııda yol •e 

toprolı teroitin• ;ore muhtelif modellerde 

GOOOYE:Al l811iOi vardır. 

L~ıtik olem ln in en bGy ii lı. 1&1111 alon 

GOOOYEAR'ın dünranın en ı,ı 18ıti0 in l 

imal etmelıl• olduiunv hatırdan çıkarmayın • 
tıO• çok uzun bır 

. o mur teının eder 
Troktor l&ıtikle rinııin uıwıı ömrunii temlıt 
İ\ın '' ' de COOOYEAR"ı te"ih edınlı. 

GOODJiEAR 
Llstik aleminin_en _bUyük ve töhretli ismi 

......c-ı. ..... hMr.eur •• (;;rt •• a....a....-1' M. •TIL•C~IVTııt-4AaMıw~.A.Ua.OllM 

dı' 
terine karşı tarafı!11ııeıı 
pılan harekatın be!11

3
rtll 

aksi takdirde sulh ş ıe 
zın değişmesinin ın.u~~tL 
lunduğu tebliğ edı! ı:tl J' 
nanlıların birçok tu~rıııt 
tikleri ,.e hiç bir 
öldürülmediği dfinyac~r~ 
iken, Türkli suçlu ç~,ıı 
çin her ne\'i Utiral r ~ 
nilmemişti. Yunanııla ıırıJ 
raftan ta:ırruz için hS f1" 
parlarken, diğer ta~~d 
Rıza Paşa kabine~uı ~ 
cephede bulunan ını e 
!erimizin üç kil~ınel~i. ı;: 
alınmasını istemışler 11'' 
bir şeyi yaptıraını)·acs s 
lıyan Ali Rıza Pa'.3' 1111ı 
1920 de 'istüasını ' er 

Salih Paşa 
Kabinesi 

. ti!'sı Ali Rıza Paşanın lS pi 
rine ayni gün, ııl • 

Naıın Salih Paşa ye e 
meli kurmağa meın~r ~ 
ti. Sultan V:ıhidedd11111ııı 
ye mebuslardan kitnSCçŞ 
mama 'lnı bas katibi 
ihtar etmişti. Kabine fi' 
tan mütesekkildi. 1-

Sadrazam ve BahrlY
0 

vekili: S:ılih Paş:ı. ·d' 
Şeyhülislam: }la) 

İbrahim Efendi. ııı 
Dahiliye Nazırı: ıraf, ~ 
Har~ciyc Nazırı: saaJı.<C 
Nafıa Nazırı ,.e ~ 

zırı vekili: Tevfik BtS· Ş 
.:'.\laarif Nazırı ' 0 bd 

Devlet Reisi vekili: }. 
man Şeref Bey. ~ 

Harbiye Nazın: fc ~ 
Adliye Naıırı: şo~~ı 

mülkiye dairesi itın 
Mehmet Celiıl Bey. S 

Evkaf Nazırı: Esba!C ~ 
isliım Ömer Hullısi J:f N 

Tic:ıret Ye Zir~at··rii 
Defleri H:ıkani mudU 
misi Ziya Bey. • ıs 

Yeni kabinede pc~ ,rt 
şiklik vardı. Bazı ~~ııl 
de vekalet suretile !ı:ı> )'! 
pılmıştı. Biluhare şO{ 
Jet Riyasetine cemi ııt 
Bahriye nezaretine e ~ 
Ferik Esat Paşa, :'ıfa11!tı 
reline maliye müst~lııııı 
het Faik Bey geti~ı :ılı~ 
Yeni sadrazam. padıŞ c f. 
rine uyarak kabinesin ~ 
!ardan kimseyi aıına~10 
ki'.ımetin uzun ömü~l ı1'· 

~ 
Silifke' deki 
Kazada yedi 
Kişi öldü 4~ 

B ıuıut '1 uı,ııbfrf,,.lt f; 
Adana 27 - Silifke • 

yolunda bir taşıt k~tJISI f 
yedi ki~i ölmüş, dığel' ıte 
da ağır \'e hafif sutC etJf 
!anmışlardır. Hadise S 
aldığım malumata gôrC~ 
den 24 volcu ile rııaR 
mekte oian bir kaın)'O~d' 
freni bozulmasından yo 

11 miş, üç taklak attıktıı ııd' 
kapaklanmı~tır. KaınY0 st! 
nan eşyaların ve karo tıt 
tında kalan yolculardsıı i~ 
hal ve al! ır yaralılardall 61~ 
taneye nakledilirken ıı 
dir. Diğer yolcular yarıı S 
maktadırlar. Yaralılar 11, 
Mersin hastanelerine 
mişlerdir. ~ 

-o----- b~ 
Çekoslovakyod0 ıJe~ 

gazeteler tek ~ 

idare edilit0' 
Jl 

Münih, 27 CT.H.A·) ~I~ 
rupa Radyosu - Ce 111 
dan firar eden Prağd• rl 
bir gazetenin yazı i~~nıı 
rü, Prağdan maoda b ,ıet 
lovakyada yayınlanan '·siııl 
komünist partisinin r~ 11ıı~ 
nı olan •Rude Pra,·0 ' ı:ıil 
resi altına alındığıııı 
tir. ~ 

sJO\ ~ 
Buna sebep, ÇekO ~U· 

nında ı-on ıamanlard3ıcı ııe 
tenkit eder mahiyettc1eııt 
tın artmış ol masıdır. ı:olll 
hammiilü olmıyan ııl # 
bütün gazeteleri dcrh rııı' 
bir idareye bağJaın•şl ıe' 

Bu kararla komUnl~~,6~ 
lefetln son silahını 0 

dırmışlardır 
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Eski Kral Faruk ' un eski Kraliçe ile Küçük Kral da 
günlerinden inhbalar Mısır' dan ayrıldılar Beklenen Renk ve Kokunun 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Şehirden Röportajlar Evita Peroıı 
öld .. ı.• ::•k birbiri _CBı l ı. rfde) l\1ısırlılar kU\"etllye (Baıı ı. rld')I GldiE Akıbet h"'kim olduğu yer erlnı desteklerler· it atk:Ard l 

~ a ır Baebakan Ali l\!alıır Pııı n Kahire• 27 (A.A.) - Kra <Rıııı ı. elde) <Raıı 
4 

iinrüde) CBl!$I ı. cld ı ı Ur . 
.. ~ll ~ tlliakiırının neticesi $ımdl Faruk memlekotten U· s6n günler zarfında hılk naza· Faruk Mısır topraklarından il'· Jetin nrlık hakkını husu l çift· Peron, kabine Uyelerl Ye ~ m. 1 \ıjnntin gaz.ctclcri bugün yal 
ooı1.ıı, bır baırku1tun bugünkü duru· z.akla~tığına göre menllekette ka rında bir kahraman ı.eviyesine rıltrJ.:en ıozleri va~annıştır. Knl illi gibi kullanan hl'r kudret U· derebildiniı mi, en kudretli lıir Mık riıtbelı memurlar hastanın nıf altı \e sekiz salfa olarak 

~ ı lll~re ı .endi meydana \"erilmcmektedır. ordu ıııkı bir • ın bugUn de b r niyabet mec lerınde 204 ulız: "oturmektedır ı r n tı tna ı rısıklık cıkacağına pek ihtimal rUkselen Muhammet Necir Be Fa~uk ''e e~ı. Nl'rı~ı.n he_raber· ı hlblnl hekllycn mukadder akl· ıısk mektubuyla ifade edemi) e· bulunduğu Buenos Alres cl\•a intı ar etmi lcr \C olilm haberi 
ı. hır net~a ıştı~ı tuzakların ta J • • betP. nlhıı}et n!ramııtır. ceğiniı bütün duygu arınızı, ya rındakı Palermo YlllAsına gel etıafınd bUtlln te crr a \er· 
..:llli ıceUdi şekilde kontrolu elinde tutmak hsi tesisi etrafında çalı5mnlır· ler. Arkaııından i\lmrıtn kimse ağ nıp tutuşm~tarınııı ·hem de en mi$ bulunu~orlarrlı. mek ıçın lıUkfımeltcn lzın almış. 
t,,,_n ~ 1lnt'k r. Mu\azene}l tftdır. "lısır halkı ku•"etı" elı"ndC' da bulundukları bıldirllmekte na.bakan Ali Mahir Paaa dtin Jamı•arıktır Çu-•·fi milletin hu·. '·b 1 kli 1 1 t 1 lfi h b · 1 d R d 1 t 1 üz"k ı:;ıııı ıııuad lllak adıyle Faruk .. " • • k 1 dir. K 1 F k' . d 1 . ~ ti J • '"" ma.. u şe y c- an a mı o ıı Baj<ıın Pero!l'un o m a erı •~ ır. a yo a von arı m ı 
~ l?:~htetırettenberi mcmlrkctte· bulunduranlara karşı ço • taat· ra aru u uç e A zı)are e, )Ük kısmı la•kınl klarıhn heı 1 )Ormııpunu1" Tarihimizde Ltıle ni \eren tebliğde hastalık ~e u~ınlarını kc erek m tem ha· 
t -<rı tıbi Partileri ndetA dama kardır. Ordunun Fillıııtinde Ya Bu arada •El Ah bar• gaıet el feragat ':e Mısırdan a~ nlma ~e· ı mletlr. F.skl knlılan nlmr.t go· DP.\TI di)e anılan bir çağın, ·o air şartlar hakkında teferrü t \ aları çalma\a ba lamı lardır. 
da~<t ~n· hOYnatmıı \"e bunları hudılcre kar~ı mu\ ffakı~·et el· kral hakkında ılk ağır tenkld· ıelelerını uzun uzadıya gor_fif 

1
ren mldr,dlerc, hııliı Urlara \C zamanın İ tanbulıınu demiye. açıklanmamıştır. Dc\lct rad~o unun bu sabah 

~ e de edememiş olmasına rağmen leri ıhtıva eden b;r basmakale mUc ''e ne .suretle harek-t edılc· men uplarR griinre, hu glbill'· Iım de; Hallcini· nasıl aşk l'e Enta Peron geçen rıl Nev bıldırdı~ ne gore re·mt cenaze ~~~kİarınr ::s~~nal~~~a:·dk~alk~ orta halli l\Iısır halkı ordularını )"&yınlamıs ve bu suretle bu yol ctıtınln biltün tefcr~at.ını Kral 1 rln ciblllh·etı, gideni' ağam, ge· liİİr ülke~i hal!ııP ızetircllği ni sorklu bır kanser mutehassısı to eni 29 temmuz salı gtinU ya-
<s "A ı. çok sc\·erler. Ordu)"B muhalif daki kampan) anın ı;ah'o atesle· ıle hirlıkte te bit etmıstır lene efendim demektir. \'eni Nedımden ôğrcnmedık mi? tarafından ameliyat edıldığ n pılacaktır. B an Pcron'un mu· 
~ 3' ""a~ 10·2 d bloklar iktidarı ele almak itin rin_I açmıstır. Bu gatete maka· Bunu milteakip de 1600 ton· kudret ı;ahlıılerlne çatmaktan \e 1 Şaır N'"dimn bu kad r ı: ıh 'e denberi tam m~nasi)le iyileşme \&kkaten ı "İ Federasyonu bina· aııııııınd;, e bils ilk Kabl· entrikalara ba&lamaz.larsa ordu lcı~ıne . şoyle baslamaktadır: luk hususi yatın &k&ama hazır. menfaat , e nufuı dolarlnrını çe 1 hu kadar çapkınca siirler y ı· ı mlştl. ının parkına gomuleceği ,.e 
4 l?ıın tahtı an sonra Veft Par· tnU\'atene~ i idAme ettircbilır. •Tarı~ bugün ?espotlar a.rasına lanma~ı emri \'eritmiştir. , irmrğe yeni çarelpr aramaktan dıran şev, 1 le tarhları arasın· Bayan Eva Peron'un ol Um ha bılAhare k ndı ne bir anıt • ka-14ııt•rıı1t bu tehdit ettiği tannı Bö)le olmakla beraber ordu yeni hır tanesınln,. gayrı Ad ıl Alı Mahir Paşa i!P General baıka bir ll'Y ) apm:ılıın bl'kl- da dC'la<•rken, yiıılcr<'e hinler· ı beri bıldirıldıkten sonra başkıın hır ~ ptırılaca~ı devl~t maka~· 
t.ı '1Urnı4r Partiyi kanun dışı tarafından te is edılecek ı;h-11 \ e baskı taraftan hır kralın is 1 tahttan fnagatini bildiren ,·esi· I nl'm!'z. Her nP.' i ktıılret ah iple· ce sc\"gılinin füını aşkına ken lık binasını muhafaza altında Iarı tarafından da teyıt edılmış-~ '1 ·ırda b ır. Bu tarıhten ı;on· hilkılmet tok milhım dahlll me· min.ı yazmakta.dır. Bu kral hal· kavı hazırladıktAn 1:onra Nh·a· rinln. ,;iılünç bir gaflet' e ~unır dısini muhatap ııdd,.di\"crmesi t ıtan polisler halkın bura.} a top tir. 
ttd ba·ıaınıiaibakanlar resmlge. selelerle kar&ılaşacaktır Halk ~a ıha~et Ptmış, halk~ al?at~ış bet Meclisine ayrılan il~·eleri İs· lçin!le ~adık blrrr kul snn!lıklan olmu~tıır, zannedi ·orum. nıı lımma~ına iz'n vcrdıklerl zaman Ölıım amnda lıulunanlar 
~rı :ııılııı kral '~ nlhal et Faruk kütlelerınin son derece fakirliği, \ e halka hak~ızlık etmı.s hır kral krnderh·e, e rllvet etmişlerdir. l '"e him8'"e rttiklrrl klm&elerln: arada si1e. l~lrnin 'l'ilrkiyeve vıllAnın onü birkaç dakika içın Buenos Aıres 27 (AA.) _ ts-

llı ltarıısınd~ e~h;arı eleman. hayat sartlarının çok pahalı olu idi. Bu kral memleketı esarete Krııl Fııruk'ıın tahta çıktı~ı hunların. ayakları ka ar kaymaz. f ranrian ~eldığini \'e 1554 de de bln_lerce in<anla dol~m~t~.r. tlhharat Bakanının bildirdiğine 
ltefab lef u mustur. §U, Mısırın baş ihraç madde~i pa ,.e ~efalete sevketmekten baska 193ff st'nP~lnde dP başlıakan hu· kendilerine ilk ta•ları atan R· bizim ,asıtamızla Vi~·anaya gö· . H!ikum"t memlek~ttekı. bUtun göre \"efatı Anında Eva Pe· 

h?ıte Yaıayan &on ı muk fıyatlarının ~ fikselmis ol· bir ıs yapmamıstır.• lunan Ali Mahir Pa~a. Kralın l\fı ılamlar nldıılkarı her zamıın t:ö· tUrii!rlüğünli de söyleye,> im. tıyatro. ·ine~~ \•esaıre gıbi eğ ron'un .>anında ze\ ci Ba~kan 
t, ... ı.. llküındar ması bu meselelerden biıılannı Veft partisi nrganı elan •Al sır toprak!Anndan ajTllışından rılle:Plmlştir. lence Yerlerını kapatmıştır. Bu Peron. anne ı Mme. Duarte, kıı 

~ .... , d 11 
'"'• 1 p fiili, Sümb!il, · I k l t 1 e ııı o.,u k 11 teskil etmektedir. Mısr• gazetesi de haberi m,.m. P.vvel ı;:azPtecilPre \"erdiı!i bl'ya. l\Tımila kurulan .,ec p a•a • ,un. ~apı ma~ı ·arar aşırı mış lardccteri \ ı nca ,e Ilermlna, 

de Uaıtaın b" ra arının refah Veft Partisi lıderlerl pamuk nunlukla kaynettiktPn sonra şim natta ezcümle öemlstir kı: ı Ali hihr l'aEa rrjlml, nasıl bir Karanfil btitiln spor mlisabakaları da te erkek "'karde 
1 

Juan kendı ıni ıe ~t•ıaYan ır zenginlik için· fiyatlarını, kasden ~ ilkselt.ırek di yapacak cok muhim işler ol· c Üç günden beri ne\"am et- iılart'ılir? İçte \ e ılıştıı nP. gibi Çiçeklerden bahsedilirken ak· hir edılmiştir. davi eden doktorıa'r ve birkaç 
de tıı?. 'I"ab• ton hükümdarı ol· çok mühım ~abst kazançlar te· duğuna lfarPtl" herkese irade, mektP olan buhran, hükümdarın rnlll'!r oynıvnrııktrr? Buna hÜ· ıa ilk gelenlerden biri, hat· Bayan Peron'un cenazesi ya sı~ ıısl ~h iyet bulunmakta idi. la Q •detı t aSlndan bırinln elin · ı ı · T b 1 ' ~ ~o"ukkanlılık ve ölruJU harpket b ld · t d"l'I" d" t k e»i miimkiin kılacak C 1 B k 1 ,. b" h "'de le"-e ?rla aldığı Neriman mın etm & eraır. 1 m n.ere go ~ c. ~ u yo a gos er ıf;ı ıraye ve um arm !!i tA birinci;! glll oluvor. Bu ha· ın ı~ma a an ı.;ı •nasının Mme. Eva Pcron'un \afatı a· 
"' ııt '"'

11 ı I> i re ~ımdi Krala aıt gcınıı ar zlye etmelerini tavsiye e'mektedir. \'atanse\·erlık orne:ı say sinde ıaman hPnliı gl'tmcnıistlr. Fa· rıkulade çiçeğin, koı;koca hir altın salonuna ~ erle~tir lecekt r. b rını alır alınaı bUtUn Bakan· ~t~. kadar er maullarıntfa \e büyük malikhanelere elkona· Gazeteler &imdi kral HAn e· •ona ermiştir. Hllkümdarın bu 1 kat enl idare huglıne ka.,ar 'r. tngiliı İmparatorluğuna Otede'I flav,n Pt>~on'un, hayatta ik•n lar, sı\11 \e a keri ~üksek sah· 
llr ""llitır Dtiıneraklı safhalar cak'•r. Bu r;at:ede nellr ka,'?lak· dilen altı aylık Fuad"ın nP. za. kararı Niyabet l\Ieclisi tarafın. karla, ltldal!P., bn~trf'tle, ulmlP bu salonda t~ ... i Send kaları nrn l rd 1 tik b k k~ da bu"ı eun merasiminde y J " J 1 k t d. ıti h h k t 1 ti j 1 1 t t heri milli sembol olarak sedl· sı~ et er, o ıp oma - aş an· 
"lt! L una d lan bir derecele kadar ıslah e· man mem e e e onecec. usu dan dP.rin bir sure•te takdir edi· are et e m ~ r. & er n 11 umn diğini biliyor olmalısınız. Gill. ıı re 'ler rı kabul et tığı ve bu • daıre ine gelerek Başkan 

" koııu n ıplomatlardan dılebı"lı"r. su üzerinde fikir yürütmekte· lecektir.11 ıimlt \'e güven ll''anılıracak tan r tlı ko1"1d terini dınlediıti bildı • b ır.ıııı. d •~!il egı.ı nıSUrken Faruk, karı· 1 1 Tğl . rloğnıd:m do~nıva aşk timı;ali 6 Perona a~sa6 c.ı tcmcnnısın e 
"!Ye "' &anı k 1 dirler. Bazı gazetı>lf!re göre YPtkıli bir kaynaktan öğre- ılıııhr. ıı~ır millet ntn vı ' nı clir. Eh, İp!?iltP.renln de bli ıl'l rılmekterl;r. 1 bulunmu lardır. tı ll:ıUkt ı ını astederek Be11ba katılacak iC) er Fuat 5 ya~ına geldiğinde, dığer· nlldiğıne gdre Kral .Faruk Mar· lstlyen ,.e bu mühim ,.e guzel ' dünyau olan -aşkı malQm .. Rı> Arjant '1 genel İsti Konfede -------------ta~ lerınıse~r olduğumu onla· Mısır ordusunun yaptığı hU 'erine J!Öre ancak 7 yaşınıla ol· sil~ a'va gıtmektedır. Oradan u· mP.mlek"tin mukıuhlnatına ha 1

1 

yaz gül, yanıp tutuşmı1ya, pem rat onu b:>$kanı radyo ile mem ııı, deınılit~uğumu ıannedl· kılmet darbesi kuvvetli birer or· du~u zaman memle ete döne· çakla Rirlesik Amerikı'ya hare. I kim, ınunP.,·ver hlr l\tısır lrlarl'· he gul aşk yemininP, çay reıı gl lekr•tekl bti'ün i~çilere hıtap ( H p MeCIİSİ 
t 11111 • duya sahip dığer orta doğu m m ceı.tlr. Yeni kilçtik kralın ne za· ket edecı-ktir 11foln Ortaşarkta o' ıııyacajlı Is· gül çapkınlığa ,.e kırmızı gUJ ederek m·tem df')1a) ısiyle ikı • ' • 

}{tını ar te JckJ lptll4sı leketlerinde de akitlıor yapııbı!lr man Mısıra !ad• edileceği hak· fcfercP. Amerlkaya tlkrRrlı rolıin kı' mf'tlnl • bilen glızellık \eya sidıiP.tlı aşka d~ Un mOdd•~le tatil yapılacajtını 
tıt11ıe ara Pek dil•kU 1 İran, Irak ve Urdun gibi mem 1 .ında resmi bir acıklamada bu· glıh~hllecrk hlr ılost knmtıı ı.ıfııtil,., hız im ıaıet eöern1i•. Flu""~·uk pembe h 'dırm!tt T nuter taraftan bil 
he 

11 
tgLI v n ° mıısına ı b bl d • • • t ll k .. ı huhın!lu511 .. " J hf"ll · d ki d 1 Olıııa " kralın i ki il b leketlerde de u gı urum.ar .unu.marn S ır. Washlns:ton 27 • (A.A.) - r ıı anar mıırı z "' gul ise, kalbe hakimi.} et demek kCımet ma ı P.rın en açı. an ı lrıılfd dıtı soy le ç e a~ı mel dana gelme~ı mümkündür. D .. n ge~e ordu makamları Fa merıkan sn·a~I çe\Telerinde 1_ kP.' fi " taskın lıinrrdıın dnlnı ~ına gd~e r•tml matem 30 t!tın 

<Bası ı. elde) 
\ erml&lerdir. Vilh ctlerdrn ge. 
len delcgrler dün \"e bugün bu 
mevzu li tünde durmuşlardır. 
parti mallarının i tırdadının 
partıd"ki milcadclc umlni kam. 
çıla.} acağını belirtmislerdır. Par. 
tı Meclı inin )arınki toplantı
sında da ayni me\·z.uda durula· 
cağı anla ılmaktadır. 

tlııdeQakı eıı lUk nnıekt~y~~ ~e ı İran Şahının .Musaddı; ha' '·ınca · nık'un memleketten yalnıı ba· leri ~UrUldU~ilne &öre sabık Mı- Iısır mllletlnl'i Jl"t'_1'1~ 01~11~. d~r mis. deva:n e~•~ııı··· r. 
b ht kbır tolunu gec~lbr fd e· ki kararsız.lığı İran ordusunu bu sına ııvrılmıs olduğunu bildir· sır Kralı Faruk. icap ettiği tak· n yeni Mı,ır rejımıne buyiık Sümbillün ilk vatanı olarnk Bayan Peron, kendi vasiyeti 
Gir. p-~ es llrafınd~ns~ııın:ekf~ &ekılde bı~ harekete tevessüle m.5Jerdl. Aradan birkaç saat dirde Blrlrşik Amerıkada kendi· ba§arılar dllrrlr.. Cenubi Afrika gosterilijor. O· lizerine, b r et :ı 
~t l'Uk lerek kend" 1 k se"·kedebilır. Yalnız ıu var kJ, ç ıKt n sonra ayni makamlar sine bir mPlce bulabilerektir. Ahmet Emın YALMAN radan bUtUn dun~ aya ya,·ılmı~ .. Aires limanı r arı'lda yenı ın'J 
111 ı l l~ek&e A 

1 
mem c e Iranda Rum.arayı " Suriyede kralın karısı \"e kücilk oğlunu Bu zarif çiç•ğin, aıık dilinde. edılmiş olan İ~çi Federa<;) onu 

!,D ,:~11h ~etlt' ':udtıaknın tanıkn· HUsnil Zaimi oldilren suikast kur da beraber göturmUs olduğunu Kahireden &elen haberlere eskiden m!lhim bir m"' Joi var· '>•na~ının parkına defnedılecek 
llt to~ll! ırtısu:ın le~ gece u 

1 
şunlannın bır hükQmet darbesi l llAn etmışlerdır. r::a~P~i~:~t~nmi:r~~~~ı l~~~im~~ yaşamak mPcburhetinde kalmış mış. 'UesclA, beyaz sumbill ocı ~-~ 

trtıııa •ıkı •hb nt ~ ir zaman yapacak askerr Iıderleri de oı. •El ~hsr• gazetesinin bıldlr· yeceğl ı;anılmaktadır. tı. Hfılen 60 vaşlarında hulun:ın zi sevmek bahtiyarlıktır• mfı· 
!\it 11- nla evle apdı etml tir. durmesi ıhtimalı olduğunu orta diğıne gore kral Faruk Mısır ana krallçenın fion umıınlarda ı nasına gelirmı~. Ma\-:i sümbill 
~~r:'trfer isınnı.rnnd en e:"el An doır.u memleketleri ııs'-ert "elle· topraidarından &jTlınudan bır E<ki Kralın, Anupanın siya. sıhhatinin bnztılmuş olduğuna .,·erdığiniz limitle me~tim •; 
~ ~ır e Pansll es 6 r-- ... 1 B b k Ali 1 \'e sosyal havatını karakter ve k d" 1 '---.~..c;; ___ __:~'-._..~ tıL hrkıcı k zl . : ri dikkatle hesaba katacaklardır. kaç dakika evve a: a ın . d h b 1 • da a~Tica i~arr.t edilme ·te ır. pembe veya kırmm sümhUl •aş T 
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1 d • ' ettı~i h ,ı ~ hır haylı Mahir Pasaya EU sözleri soyle- mızacına ıı a uvgun u acagı i- kınız çiğerlme işledi•, sıırı ı;Um 28 'mmuı - ' , • 

BULMA CA 
~· erkesın malılmu mistır: leri silrUlmektedır. Ra1haknnı 7j)aret bill · a~kımla mes'ut olacağını· tSTA~BUl. 

~;r tı llıtkaı R k f •Muvaffak olmanızı Ye mem· Kral aile~inin Birleşik Ame· fskenderiye, 27 (A.A. )- İn· z.ı temın ederim• dtırnekmie.. 12 sr Acı!, ... Prozram. ıs.oo Ha N • 
C~ı~ece I k !)! Y~zan muhabir üyam 0 ras ( leketin ha~:ına işler ba~arı_nanı· rikada muazzam bir servet topla glliz buyilk elçıliği maslahııtgftta Karanfılin ötedenberi, &Ek di bulu. ·S 15 T.ıırküler. ıs SO Georrn 
li! <ıer,11de enderıyenln en kibar zı temennı ederım. Bır ınsan dığı da iln\•e edilmPktedir. rı Mı<'hael Cresswall bııglin .Mı linde, ~iddetli isteği ifade et· Rou anror n orımuuındın ı:::arıaı\: .. 
b ~t~eıı ~ bırınln salonunda 0 M 'd mukadderat karsısında boyun Feragat name sır polis '"e askeri subayların mu tiği hilinmekteriir. E~ki aşıklar HAfıf ıuıı.:. ıs ~5 suı:' r - Oku· 
I 'l.l !! l:oın{al Faruk açık yaka· armara 1 eğmesini bllmelıdır. Allah or Kahire: 27 (A.A.) - Vellahıi hafızası altında l\lı~ır Bashakanı beyaz karanfılle sevgilerinin ranlar: l:i.rlr ı•tnn, !!t:ıınro Tn111r. 
1 llluarıyı ek \e nıeshur siyah memlekette kalmayı tercih et· Prens Ahm,.d Fuad l\lı<ır \·e ı Ali Mahır Pa~a)'l makamında z.i· ~iildetinl, pembe ve katmerli Çalan•ar: :s. T•J..-r•r. K. E:tn~aıu, s 
'alt laloııu e oraya gelmi tir. Fa ( Bası 1 lnclde> sin.• 1'udan Kralı ılAn edilmiştir. Bu· yaret etmiştir. karanfılle ~iddetle sevdık!\rini orak u 20 Da•:ıs ... Cu llıtt l 
it: tdan bn arka tarafındaki ma HAşim l\Iardın \'e arkadaşları A)-ni gazetenin bildirdiğine na alt be\·annamıo metni şudur: İngiliz filolın , e koyu kırmızı karanfille ne u 45 6ab t• Tudan Sul..,;ar. ı~ oo ., 

"tlık eırıne oturmus, orada rıhlıma çıktıkları zaman kalı· gore Faruk 204 barul tutan 11 Kral Birinc.'i Faruk'un Veli· Bır kaç zijnden beri İstanbul se\"ildıklerinc inandıklarını söy 
a tatır drn gliz:el bir kızı ya- balık halkın tezahUratile kar$ı §ahsl eı~ asını da yanına almış· ahdı Prl'ns Ahmed Fuad lehine da bulunan 1nı:ıliz fılosu Anı bir ll'mek isterlermiş. Şimdi öyle 

e ~uıı~ ~~k ona sarayda ha\8· lanmıslardır. Mısafirler şerefı· tır. Eskı kralın memleketten ay. tahttan feragatla Mısırdan uırıl emirle diln ı;aat dortte istan· mı ya:' Bıçağı çekiyorsunuz.. 
0

• 

ı deı ~nı okurken ııic:anlısı ne Turing Klllpte bir kbkteyl rılmadan kıı kardesi Prenses dığı bu ı;ırada, Bakanlar Ku· buldan ayrılmıştır. Filonun muh tomobile atıyorsunuz., ,.e~a kanlar 
C~ oı ı anıının bir uçak· kata· ı:erllmiştır. Kotra saat 10 ao da Fevııyel e hitap ederek isterse rulu maje t,. Ahmed Fuad'ı Mı· temelen Mısırda \Ukubulan son l iı;inde ~ere seriyorsunuz; oldu 
• nu ~Ui .olduğu haberini gor İ tan bula ayni evgi teıahilrle· kendisıle beraber gelme~lni SOY· lltr \"e Sudan Kralı ilan ed~r \"e h dıse do lal ıslle İskenderi) eye bıtti. De\Tİmizdc ~iddl'tli aşlnn 

t ~ Ok ildırnııs ,.e kızın omuz· rilc ufurla1UJ11'tır. !emiş, fakat İran Şallının e ld kendi saltanatı de\nnde fısır miltcveccıhen )Ola çıktığı tahmin ifadesi budur. Bir hal 1i deği· 
~ hlıtın 1Yarık onu teselli etme Dandll'ma 26 (Husuı;l l\lubabl· karısı olan Prenses Fe\'?lye 1 mılli mukadderatının tahakkuk edılmektedlr. &ik, değıl mi? 
l:rt tlın~ lır. Sarkıcı kız: bu ha· rimizden) - Bugün Banöırma· memlek~tte k_al!"'layı tercly et sahasına ula~masını allahtan dı· 
d tl41 ha tol: nıiıteessir olup da bulunan IIA~im Mardın'e alt tığınl bıldlrmıştır. lerııo Kıbrısta Ronı Çiçeği, Menck5e, 
~ tcıır nınaan anılmış bun· ·HARAN• sılebine \"erılen bir Faruk'un diger kıı kardeşi Kral Faruk'ıın Veliahdı lehi. Nikos~a (Kıbrıs) 27 • <AP)· Kamelya 

l" lffaJc~ Fa_ruk da 1aktlğınin telsize gore Bandırmada •HA· F_ai~e, kocası. F~at Sa~ık .~eyle ne tahttan feragatini bildiren ve- Bu:adakı İnglhı Hau Kuvvet· Boru Çiçeğini tanır mısınız? 
rertı. Yetıızllğe u radığını RAN· ve ·RUyam• ın ;IJirleşrne· bırlıkte Helsınkıde Olımpı~atla· sıkanın metni dP aşağıdadır: lerı komutanlığı Kıbrısta bulu. Eskiler, bir aşk mektubu· 
'11. can ııkıntısını glz:liyemc 

1 ıerinden ,.8 ıgeçılmiştir. Kotra rı takip etmektedir. , ı ~lılletinıln refah ,.e huzura ı nan blitun subayları ve per.sone· nun başka ellere gecligını ifade 
\ tıij l{ bir yıldıt poyrat içi~de yoluna ·El. Mısr.~ gazetesi, ,lıfısır an :ı ka\Uen~a~ını ve mP.mlPke_tirı:tin li derhal karariAh~ muracaat et etmek için 6e,·gilılerine bir Bo 
k'!lıatba talın Avrupada bUj llk devam etmektedir. Sıddctli rUı nelcrıne gore. Faı:uk un askeri halen ıçınde bulunduğu .:lıçhlk· meye davet etmletır. ru Çiçegı ) ollarlarmış. BPlki 
~!teı:ı~ıelere de\am etmesi, gArdan l e~ken kullanılamamak· lhtıra_m. merası.mi ıle uğurlandı· !erden kurtulmasını hakikaten zannedildiğıne göre bu çağrı brıylece, baskasının dıline düş. 
~ hu,,cı, 1 

l\raliyct Otomobil ta 'e motorle saatte ancak 3 • 4 ğın~ k_a) detınektedir. .. \'e cidden arzu eden. ben, Mısır l\lısır'daki buhranla iliili bulun· tüklr.rini, bunun boruyla tıleme 
c ~es ta~ 8~rılmaması Mısırda mıl katedılebllmektedir. '.erılen haberlere g?re bazı \'e Sudan kralı birınci Faruk, maktadır. yayılacağını iml etmek istiyor· 
~ r. atından bilinen olaylar •HARAN• sü,·arisi Bedii Er· imtiyazlı paşalar Faruk u~t m~~ mılletlmın dılek 'e iradPsine uy 1 . f h b ·1 !ardı. 
ltııı... ba .... ı "emıde ~ı. a.ret ettım. Fır. leketıen a,yrılmasını m . ea ·ıp mak suretıle \eliahdım ıırens . Dığer tara tan ~ er .'·erı: . k 1 
ta""ll le\ J .. ~ • ~ Mısırdan .;açmak istemı~ler e Ahmed Fuad lehıne tahttan fera dığine gore İngılterenın suratlı l\lenek§e, ·askımıı gl:ı:lı ·a. 

ltaı tııtt n e dı5takl maceralın •ına şıddetU olduğundan mo '), de buna mAni olunmuştur Bu k 1 b k harp gemilerinden HMS l\lanx- ı;ın• ın ifadesi addedllırmlE. Sik 
~ L.~lltr nınenılt>kct dışındakı ıç.nde sırılsıklam hır hale gel· arada kralın kuz:eni olan A.bbas gate arair fverm s B,·e buk·araArıl~ man burada lımanlardan birinde Umen ı~e •ınızelliğiniz. beni ii· 
l 'ld e ait hab ı h dı"m d l k t ıcra ve n ar.ına aş a an 1 ı · t i l""' dü il fi d m•k • • ar l\ahır er _er er · . Halım Paıanın a meı_n e ·et en lahir paşayı memur etmie oldu yapacağı dort gün tik zıj aret mı s z. ıı,e s r yor• e ~· • 
t it ıı o.a d ede s nsure tAbı Bandırmadan krom ~ Uklemış ayrıldıktan birkaç dakıka sonra ğumu bildirtrım programından Anı elarak \'it ge. mlş. Ya o mini minicik Yase 
ijl~ dtttlı~ a halk rabancı rad· olan •HARAN•, hareket etmek geri çevrıldıği bildlrılmt'k edir. 26• T ıır2 1 çprek dün gece Mısır'a doğru minin şebe\ i aska delAlet et· 

t htıtı.'tı .~~e~ krallarının pek Uzere idi ,.e ı;aat 'edide Rli Abbas Halım Pa~a. Fılistln Kral Bir~~~!ru/ denize açılmıstır. Gemi karada me.;ine ne demeli? F.~klden bir 
4ıllııı ~~ıl\da kıt ı:ecırme usulle j"&m kotracı Hora açıklarında harbinde l\lısır orducuna kusur. izinli bulunan p rsonelin hepsi. beyat yasemin alan nsık, ~ev-

i 
1•lttdır etraflı malumat C· bulunuvordu. Alınan telsitden lu malzeme satmaktan sanık ba 1'"iyabet Mecliıl ni almadan hareket etmiştir, gılisinin •ha\·di beni se,inlı· 

1~1 'tııle1te · anlaşıldığına göre kotrada nor I zı ~ Ukı;ek rütbeli subay ve me Nıyabet illeclısl asağıdaki ze. 
1 

, deml'k istediğini anlar ve ona 
~ 4e Uz t dahilindeki macera mal bir hava hüküm sürmekte murların mahkemesinde mil· \"attan teşekkül etml5tır: l\ alta da gore hareket edermis. Hrle bu 
~ 4alaıın~n 7aman ağıldan a.Cı· I dlr. Kotra salı gUnü saat 171 dafaa tarafını desteklı~ enlerd'"" Ba~bakan Ali )!ahır Paşa, Mı. ~~lctta (Malta) ~ 27 (AP) sarı Jıir yas!'min ı;içe~ı olursa, 
ttı lflevz en hararetli dedlko 1 de Modada bulunacaktır. Ban bu i&1e ilgıli olduğu ı;oylenenl~T sır ku\\etlerl başkomutanı gene- İngılız Akdeniz fılosuna men· müthi&'· ÇünkU &evgıli • her ıe· 
~ '114ttr.U~rından biri haline clırmada kotranın geleceğine in den birıdır. ral l\lohammed Necip, l.UUi El sup Birminghar~1 _krm•azôrü bu· yiniz olmak istiyorum. diyor. 
~da )ab u ırada bir gün ya. tizar edenler bir karşılama me Mısır ordu makamları bu mah Sayed pa~a. Kahire ılnh"ersitesi rada bulunan Ingıitcre ana va· Kamelya, eski aşıkların iU· 
)oı~' ltra1~ncı bir kadın olduğu raslmi hazırlamış .bulunuyorlar. kemelerln tez elden neticeye eski rektoril \'e Arap lisanı aka. t~n. ham. sm·ari alaylarından hl- rur &emboltiymilş. La clame ıux 
cı Uzett Yet otomobıli ile tol dı. bağlanacağını ve suçluların tes dC'misi bafkanı Abdurrazz:ak San rını hamılen bugun oğ1eden &on· Camelius"yı ı;iz de gençliğınız 
~. ıı birı '::!e l!liderlerken gazete bıt edılerek hükilm iiyecekle· turl paşa. ve Ayan ü)·esi. ra meçhul bir i tıkamete doğru de okumuşsunuzdur. Birçokları 
>ttl'ıı.~ derh alın re mini çekince ı .1 • S d 'k 1 rıni açıklamışlardır. Başbakan Ali Mahir pa:a, Ni- hareket etmlstir. mız. kamelyayı P.ncak oradan 
~ bu~ilk ~l arabadan ınmiıı, ga ŞÇI en 1 a afi Mısır ordusu eski Başkomuta yabet meclisi ba~kanı seçilmie- Son yirmi dort saat içinde oğrenebilmisizdir. Beyaı kamel 
~ltıfotoıra.f ır hiddetle gazeteci· 1 ld ) nı General Muhammet .Maydar tir. l\laltadan doğu i5tıkametine İn· } a •askımı hor görüyorsun-. 

' t. ınakinasını parçala· <Bası 1 
ne e Paşa lskenderiyede tevkif cdıl· l\fareıalJikten feraıat gıliz donanmasına mensup bir kırmızı kamelya •en güzel sizi 

~lllr{j2aınanl 3;4 delegenin istirakıle, diln sa. mıştır. Diln ıık;1am ya.} ınladığı bir krm·azör, iki destoryer \•e dört buluyorum•, pembe kamelya f. 
"t ~lversı~: .El Ezber l\ltisli· at 11 de, eski Eminönü Halke· Komutanın 1eYkifi meclisin be}·annamede general Moham. fırk~te,•n ile bır tank cıkarma se •afkınız bana &:urur '"eriyor• 
tıııı t lar ilnu s~ne mensup &eyh \inde toplanmıştır. kralın memleketten ayrılmasın· med Necip. kral Faruk'un ıki gemısi hareket t'tmlştlr. m~nasına gelintılş. 
~•\ d~&"h r et; : bile macera~a İdare he;> eti raporile hesap dan sonra ) aptığı ikinci toplan· gün en·eı kendisine tevcih elli· Burada bulunan bir 1ngıliz. a· Aslanağn 1 

e lı.a Uyan Fa \ten büyük hır reporunun okunmasını miltea. tıda açıklanınıstır. ği maresallık rütbesinden ''e Ba· na '"atan hafif pivade taburu~a 
~l! rı )atının~ geçer. Yt!l~rd~ kip, soz: alan delegelerden luet Haydar Pasa eski kral Faruk kanların maaşlarına tekabul e· dıin gece •hazırol• emri ,·erıl· neyi ifade eder 
~ ~dt buıund eııuUyetlerını go Çılıngır şunları ı;o.}lemı$tir: ile sıkı munasebette bulunan drn maaştan \'azgectiğini bildir. ml5tir. Bu taburun bu sabah de. F akat ı;evııli okuyucularım , 
~1'4 ıaın bir ~rarak nı betrn •-İdare heyetindekiler partıli bır şahsiyet idi. Komutanın ne- miştir. nlı yolu ile SüvP.yşe hareket ene aslanağzının a-k dilinde Ar· 

~~ıs \'e ka~~;at. ı;t.ırmeye olduklarından, &enın partııı, be- rede muhafaza edıldıği açıklan· Grneral Necip, Siyasi buhran ceği zannedılmektPöir. ıuyu ifade etmesine ne dersi 
~.dedı~~·ı ııartıı ~n~n dıploma· nim partim dl) e ka\ ga etmekte· mamıştır. sırasında hu teklifi kabul ettiği. tngllterpde nlz? Rahmetli Orhan Velinin 
~altı Oduıarın ~ın e krala 8· dırler. Bitl tem· il edecek olan Ef1anui ıernt ııı, fakat Kral 1"aruk'un tahtın· Londra. 27 (T.ll.A) - Sal~· • Iki elin kanda olsa gel diyor 

ı m; Bir ı:ıt""'°a '1 - Sö:: Bir 110•1. 

8 - :B r TIU Uma. 

Yukarıdan Aıd ı: ı - Dunreı 
Rad,.oın Danı OrhıtrAlın G• -1 l!oU : - Mahsul, Bı.nınm bir kı&· 
21'1 00 ISarlcılar - Olnı:ı-an: TOrkAn A· mı 8 - H&fıt t!lakl \:, Bir nota. 4 -
r~~ Calanlar• R. Re•al, Y. !lAta 'l~ 

F'. Kııtlnf. 20,H Rı1;o Gawesı 20 
sn Xıaı Sıhir Haber1nl :ıo 11~ Tuıl 

H•1•U. 20 4 • 01im1117at Rab!rlerl 

~.~.:11R~roı.:0k:~:n !u~0;.::sFaR:d;: I 
nik :ıı !O Şan So'olan. 2ı .as Danı 

Muı .t 

Sami Toku· ('a•a:ı a• : S Iult.7 H 
Rı·ı S Er~ntr. Y. Ruaneı 22 $0 

Ua!taıım \ ırt n•ıı . 22 45 Kamb ro -
Borıa Prorıaınlar n Danı h!ı tı 

U 80 D nlı iti Jı••kl•• - X:Uııl: Ba 
ıı ltlı :ı 24 00 Ka:ı~n ı 

A~KARA 

Ha&lahldarla zı:urul o'aalardan biri. 
.S - Cıll'eli Uru; Zamanın kısımlA• 

ruıdan. l! - B r av ,.eri 1 - Gökten 
- Dan1: 01. 

E'" elki gunkü bulmacanın halll 
dan Sa.a ı - Tambura. 2 -

• 8 - ~ alpa 4 - Et ; Rtra. ş -
~ti l! - :Mor. T - 11; AJl. 8 -

Antmon. 
'inkarıdan Aıılt7a 1 - Teyelli. 

2 - Atl. Ll S - !lal !!- 4 - At. 

5 - t"Hrt S 6 - Rı; İtmam. '1 -

Ala . 

Aumkürdl Gırla, ( ı.: r AUma Biu· 

7 2 Attlıı n l'ronam. ık - 'a ılır. 19.00 :U. S. Aurı ... 
s A ın. ':' 31 " ibik _ , .• ,1 u roı Hıbn tr lD U Tar ben Bo.r Yaprak 

U 20 Mu k - Gııa rDutlindın Me· hlar. 7 45 H•"orlır. B 00 ' :!\; -
lod tr. 111 SO Kö1ıın FaaU - Y11rttan l;arlcı Tt Turkültr. S 2g Hau Raııo 

rn. s so lı!fh!I< _ Or•rtl Potı>nrCt Sulu lı•irak ı). 20 ı Radro Gaz•· 
rl. g 00 Gunnn Prozramı .. , J.:aııa · tul 2(1 80 ,\J il<. :ıı ış Xonu:ma -

n •· 
Rad o Hattaaı. Konu.an: ltimtu Fa· 
k l"en le. 21 SO llhlk - hlbllt Turk 

12 ıs * 13 SO A"-EF:R SAATİ Mu• ti J:orcıu. İdare Eden: Ruıen 
u '" 611 • 11810 /(e.. r . A . T" am 22 00 ı ı 1' - DA"J M ti 22 '5 

Eııo Z>algıı Poı•a1l:1l• 111ra tr :\! S Aran ,.. Haberler. :?3 00 Pro

Ta:nn. r;ram n Kapanı 

12 15 lhı!tlthttın Stllm. 12 20 
M•ml•kttı St im. ı 2 80 Ordudan Ha 1Z411R 

U .55 Ac ı u Proıraııı. ış 00 Xl1 btr •r 12 4S • k- !n Eı.r orl 
Cılınln (' 111~ Orh n, "•'he Dar· ık uz Eserleri Ca!an'.ar: Ali Da,-ar
ral, Cnd•t Xouııo:ln ıs OO M. a ar !.hhmet KaHba Bth ç t:ık tlar
Ayan ,.. Rabtr tr 1! 15 tih!k _ fla lı Baki Dıı arlar. B ın t:'ludat ı5.l.5 

ear1c;11 r. - Oku an' F'ilcrt• Karahan. ton Orkt1lrau ('alU"Cr. ıs M Öf ı Ga 
Ca aıılar Ali D ar ar. Bt!ı ~ Üıltli· utnl. ıa 4~ Mudi< - Rlfıf Eulcı 

ıar. 1'.00 Han Rıponı, Akıam Pro· darl .ıll • l udat ıs 45 Salon Or 

rramı u Xaııanıı . 

H.SS Acı!ıı. Pronam ,.. M. ı; 

kttlra ı ıoı ııo Z btklu Oetiyor -
Calanlar Eıttıne Oöıılildtıı, Mehıııet 

Bth c t: ıktıdarlı. 11! 80 Bea 

ııllııı~~ Ortadan ~~~~ ğ h:m~.~ !ar particilikten vaz~eçip, bizle. Eski Kral Faruk'un muau.am dan ''azgeçmesi neticesinde bu hi~ etli resmi revrclerden açıklan telgrafın• mısralarındaki butlın 
lf lt•ı~· ı ı es ı ri de si~ asi emellerıne Alet et· se~~e~i ~~ı~::~:ı~ olarak kralın sıfatı muhafaza\ a sçbep kalma- dığına gure. İngiltere hnklımeti m~nA bir aslanağzında milnde· ıu,.t Orhon N•edıt Varol. R.anp Tan 

ta .. ııır h ltrııdın ıoğumuıtu mesınler.ıı • kendısi de dahil olmak üzere dığını belirtmi~tlr. Mısırın dahili işlerine kallyen l:a miç... Jn _ ı. P•ım. 
2

• Yosarı Aıım J.r. 

~tu ı:!kı ılk zamanlar Kral Bundan sonra söz:alan Celll hıç kimse bu efsane\1 servetin 1'·ı~u Pa a Mısıra dnnllyor nşmak niyetinde olmailığını bir Velhasıl, ciçekler hakkındı *OT Sna!ııak Earln. (Ayrı o ıı m Sn 

Arırı. ı; QO l!öıı - Sarkı'ar ı T 90 

l!iz!lc - Eaı)'1u: Olcnyanlar: F k 
rtt l'fnrlu. Ha'll Atlar. Cılanlu: Cb· 

lot r ~tfı lllekle beraber geçen Beyaz: ise, idare heyeti raporu· miktarını tam olarak bilmeme:. Parıs, 27 (T.II.A.) - Mısır Krıı defa daha açıklamıli bulunmakta. yazabileceklerim &imdilik bun· ditlmd•nl. a Mnu Snr•na R•r. sn 
~llıııuııar~da ondan hır hı~lı nu, delegeleri aldatmak için ha· tedır. l~ Faru~un tahttan feragat etme 1 dır. . . lardan ibaret. ı nalc Sarıcı. (Seıı.slı G•c•lor Gottl Hı a P Yornlmu. Caluılar; t.U Durar· 
~~teıen ır. Ocak ayında \'U· zırlanan bir oz.ürname olarak "'· Tahminlere göre nakit olarak sı uzerıne eski basbakanlardan Ancak. son hAdıselerın muh· r& lt ı •>. 4 . •rııı•ata ?;t.fu "'"· Sn ar. B•h c t:ıt arlı I ıuu l'lndaı:. ~ rcı, l{~ldı t>lerde halkın &O· sıflandırmıştır. bu servet 143 mılyon dolar ka· Nahas Pa~a, .Mısıra don~eye ka 1 t~mel inki aflarına karşı İngi· Sadun TANJU • ntıc Eırlcı, ıt m t&b B r S•T ti•>. ş 
~~İti te aı. aleyhinde &arkılar Bırlık başkanı Mehmet İman· dardır. rar vermış_ \e beraberınde Fu, lızlerln canlarını -~ e mall&rıı~ı l.tmJ Adı L'rsk Earkı. ıt m dm tıı 
~ '1'ıı l< •bıt edılıni tır 1 "d h ti dına delegelere Verılen malQmata gdre mUn at Seracettın Paşa olduğu halde kor.umak üzere Su\eHteki fngı· •- İran milleti hükümdarla· 
ı.ı:. ~encıi!~ı. Faruk hıç ·bir za· c

1

~,~:r,ee~~:tlr.a bit Nıl kıyılarındaki bereketli a bugün. ucakla Kahireye hareket 1iz orclusu tetıkte bulunmakta· rına asıktırlar. !uhafız: kıtasın 
~ ~ t•~ nı hakiki bir Mısırlı . "d be razinin yuzde otuzu krallık mili etmı§tır. dır. dan 400 kişinin isyan ettikleri· 
L.•~. "11eınitU Bundan 60.nra ~enı 1 are · k d :Prenses Nuh Çıkabllecek herhangi bir hfı. ne dair Tudchçilere mensup ga· ~bı.ı h konuıuİrnrd Sara)da hiç yeti ıle ha~sıyet didnı seçimi Une dahildir. Faruk'un Mısır a Bef\"erly Hılls (Kaliforniya) 27 di~eyl' müdahale P.fmek tızere zetelerde de yazılanlar yalandır. 
•ta~ •• tr ıa-1n

1T1ü~ı buna mu sapılmıı \e dılekler ıörUşUlmüs· ddrt muazzam sarayı vardır. (A p) ... ı k b d 'falla ,.e Kıbrıs acfalarınrla hıııu' nıı•kı"s hepsi de Şaha ı;adıktır.• ••1t11,j~Ca it ... rkçe ''eya tU Bunlardan bir tanesi 400 odalı · · - .nra Faru · ur:ı a bu '' f " 
l{~tı bııonuşuiduğu herkes ta r. Abidin sarayıdır. lunan annesi Mısır ana kraliı;e<i nan ngiliz harh s;:emileri l'e 13 Bununla heraher ortada dnla· 

ı '~ O n Hava• rı - Ca1anlar: İb

ralı m Kara•ıa. M ılıat Guk. H!ianil 
dli Artık). il 6t .. kı .Rt.!I': l."uak Earl<ı l ndat 10 00 Habtr r. ıo ıs Dan1 
(Yad ile Gttti Zaırınunl. T M ı - Tanro Rumba Te Samba· 

h,~ 'lldigı,. 1 1nrnektedir. h yerlerince isçilere verilen Faruk'un sahip oldutu otomo· Nazlı oğlunun tahttan feragata teıık. ili a.'·.cı uçağı bııglin s __ ıivcyş şan rivayetlere halolacak olur· 
••cıı. ~ e ö 1 1 ff d 1 i b d"I · h b · · bil ··ı. t k f 1 k •h t sa, geren a'-"aklanmalardan heri lcnlln - 1 E••kı 8 •1. l'uAk Şarkı un YaMan Ca'aıılu. t:mıne Gön 1· ttL «<r "' i rü;mUe olan ya· disip ın ceza arının a e ı mes billerin sayısı da gayet kabarık mec ıır e ı mesı a erını yu.;: e ı ngı ız ararg., ına mu en~c ,, J 

ı . .. I" .. •ruı1 " H 1 . Gürbü t f d Ü . tU ·ı k 1 b" 'h h k t t . t" Şahın s~rayı sıkı ı;urette muhıı· (GG!ıara ~uar Kılıhm). 2 ee .. ıcı 'llt7 dın JJth.'n t Kuabah. 2ı.ao Prosram "M. Jl •nl r;Un mali l•lerden için. ı mı z ıra ın ın tır ve bunlar en pahalı araba· zun ı e arsı amıs ,.e • ıı cı en . are e P mıs ır. " 

t'uık S•rl,. (Ynrtı D lbtr T6rü) tar. ı!I 80 Tımı 20.15 Rady0 Gue· 

18 00 StrbMt Sut 18 U Moıık - t:ar tul 20 ? Oda l1 jl. - Marta A· 
blor. Oktı,.an: MııaT!A Mnkt der A· matı Keman-r ınoıia !lamı Sımth. 
talı:an . Ca'anlar; Vtdıı Tıncc•l>tc Ha 2P M R nr Rennu Trt acundan SH 
Jil Alc&or, l)mn Al••t. Zuhtti .Rarda kılar 21 00 Sarin ar - Ol<urııı: Sn· 

·"' ld 
11 

" 1 idi i dd tt b . C 1 1 f .1 faza edı"lmekte, hatta tanklar da t"'uı1c tarırı. (Hutuı nZuınım \:ofa .. , Kapanı& Dl.ıh llıUL.. ı.,ını ve bu bahis venlen takrir kabu edl 1 n· tardır. Eski kralın yabancı ban· miı e en erı ena ıey er o aca ranııa • " 
L ~ .. &.. '"nıın 1 1 ır. b b ır. b ki" d d · T h 21 (A • ) S • emre haıır beklemektedirler. Mabnııuınn. 3 Monlr Nnrtttln 6• --------- - --Q L 

41ıınu e bir mütehassıs den konıre baikan lal u UJUS· kılardı dı milyonlara varan ı;ını e ıyor um uten• emıs· a ran. . ." - aray na. 
~. q" ~Yle 1 ki ll tl k ti Hü AJ• g t 1 e A'.""ıca komünist gazeteler. Şah cuk, t:'nak tarı..,, (Sör!• Snrtll So1 lmttut tabibi: SİNAN l!.ORl.E ~ b• •Uııı.. • r er. Bunun ıebe· ta gere i m racu arı yapıcı • nakdi parası oldutu kat'l olarak r. zırı se)ın ... aze e er • 
L. lıl •ıtsı· An K ı· Nazl b d d 'f d ki d ır.· "kl"k h kk ale'-'ht"ndekı" tahriklerine de\•am lı). 4 61ikrii T"lll!lr. t"ue\; eul<ı (Ör Neırtvatı llllen ıdarf' eden 'I •• tııı. 11 '" Yabancı bankalar- tır. bilinmektedir. a ra ıce ı ura a :ı· •• ısır a eır.~ı ı · a · ın· ., 
,,. ·~... " kuııı d k ·1 b b k d h U tr rı l" t ı etmekte \e meml-kette cumhurı· ı. Ct'kt m ırı. C•'•l . .s s.~ı Rou•ı Van lslet1 Mliılürü ''t •vttıcı Yelli nıı"ktarda· 6 Eylulde lz:mirde to"lanacak Resmt bir makamdan açıklan ma ı ve mı e era er yaşama· a en z e a ı na uma ama- • 
~. lt ı.. ır ı.· • ., d" . . dır... lb 1 b h h •et 11•nını istemekte, Tutehden J.rom\ürdl $arkı fAıkın il• Gün!! ' MF.: l.fH \'ESER "4111 1aarı · nendısinln umumi· olan Konfederasyona <Türk-İş) dıtını ıöre Faruk Mısır toprak· tadır. Bilin ıfı gıbı kızı Prenses 16,nı bu it ar a u ususta er ., " 
ııı.ı1•01duf~'n hoş sohbet bir a· ı ıl~ecek deleıelerln seçimi yapıl tarı üzerindeki biltün mallarını Fatma atalete mensup bir kimse ban~~ bi~ miltalbde b_:ılun~anı_n olmayanlar dı, Şaha mesrutl bir Gm Olnuım :thı:d mı. ~ Rtfı'k Ftr ı \ ' A ı AN ı r:urtt!tllik "" Mıtha· 

r ttıı· u da biltün diplo- dıktan sonra korııreye son veril· devlete devretmiye razı olmuş· ile evlenmedi~i. alellde bir izdi· ~evsı:nsıı olacatı.nı goylemıı: 'e kral olması taYsiyesinde bulun· j ••ıı. P:c•ı:ık rı!ı E:arkı, <R&zıtr l"111· arılı• T A 1:1 - htıınbal 
lftl ederler. miştir. tur. uç yaptıfı için Mısırdan uzak sözlerıne ~unları illve etmiştir: maktadırlar. mnı J.1 DatJTor). T. Nulbiıı 1Jıhmtt, \'ATAN MATBAASI 
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. HE.L s İNKİ= 
OLiMPiYATLARINDA 

Greko • Romen güre, 
takımımız elimine oldu 
Dün sabah son güreşi yapan 62 

Rus güreşçisine itti fakla 

kiloda Hasan 

mağlUp oldu 

Bozbey 

He! inki, 27 (Hu \1 ı • uretlt• 
ı:onderdiğımiz. arkada ımız. Se
dat Taylan tel izle bildıı ıror). 

Bu abah Gr('ko-Ronıcnde 
on güre ımizı 62 kiloda lloz· 

bcv, Rus Jakov ıle ) aptı. İlk 6 
dakika herabcre bitti JI:ılbukı 
Bozbe\ 5 ıncı dakıkadıı r:ıkibı 
nı tu ·a getırmi ti. İt:ıl~ an h:ı · 
kem her zamanki gıbi gorme 
mf?71ıkten geldi. Kura ile Hu 
ıistte giirc tı. Birşey )apamadı. 
1tahan hakem hu ırada Bozbe 
) e sebcb iz iht:ır verdi Bıııı:ı 

ınukabıl Hıı un muhtelif fo\ ul 
lıi h:ırckctlcrlnı gonnenıczl1k· 
ten geldi. Son d:ıkıkalar kar ı. 
lıklı ııtakl:ırl:ı gcçtı. 

Neticede Hus ıttifakl:ı galip 
ılan <'dıldi. Bu) lece Grcko-Ho 
mende t:ım:ınıi~ le elendik. 

Bu gurl'"Sleroc Macar hakem 
Jcr kadar İlah an hakemlerden 
de zarat gurduk. 

Rugun ~ :ıpılan maraton ~arısı 
na 64 atlet gırdı ve 54 kı;ı bı
t ırdi. Bızını Ahmet A~ tar m:ır:ı 
tonu bıtıremedi. Bıı incıligı nıe 
hur Çek Lokomotıfı dı~c anı 

l:ın :Z:ıtopek :ıldı. 
B:ı ka ):ıp:ıcağıınız mii abaka 

kalnı:ıdı. İdareciler donu:ı ha· 
zırlığına ba ladı. 

B<ı) lelıkle kafıle iki dünra 
bıriııellıği 'e bir iiçiıncilllikle 
~urda donnıüş olac:ıktır. 
l>iin ~ aıııln ıı ıligrr karşılasnıalar 

!i2 Kİi.O: 
J:ıko\ l'unkin (Hus), imre 

l'ol) anı Olar:ır) ı, Go ta Ancleı· 
son (İ \eç), ll:ılıl Tahayı (l.iib 
nan) ı ) cnmiSlerdir. 

:;; KİLO : 
ign:ızıu F:ıdn ( İtııl)'llll), Lro 

Honk:ıla~ ı (!"in) ititfakl:ı Bori 
Gurc\ iç O:us) Lco 1-Ion alaj ı 
Fin) 3 O ~ennıi !erdir. 1''in t!Li 

rccçbi Ilcınkal:ı elemine olmuş· 
tur. 

Gi Kİi O: 

imrc Kcddo ''l:ı('ar). Z:ıh. r 
'. !•:ılı < Lubrıan> a ittıf:ıkl:ı, 
Lubnanlı gure çi elenmiştir ) 

.\ı1cnı 'frr)an (F:u ), llubert 
J'r:ıı ~on <J"\ eç e ıttifakla galıp 
"elmı,lerdır. (İ 'cçli clınııııe 
olmıı \ur > 

Z:ıhaı ~ :ı Ş:ıhab (l.ubnan), Ar 

tem Teryan (Rus)u ekseri)clle 
yenmlştır. 

':'9 KİLO: 

Axel Grnnberg (lS\'CÇ), :--:iko 
la Belovu (Ru:.) 3/0, Kalcrvo 
Rauhala (Finlandıya), Gjula 
Xcmeti) i (Macar) 3/0 ycnnıi . 
krdir. M:ırar giır<\çici elenmiş 
tir. 

A(;IR '°llKl.EI': 

Josel \hıız • (Çeko lovakya), 
Will Wnltner'i (A lmanya) :ıo 

':ıııiycde tuşla, (J\lınan giıreşd 
ı-i t•lr.nıı11stıı·). Zoz('f Rmid.:ıı 

( f'r.k). 'l'runo Ko\'31ll'l·ki <Fin); 
Gu,l:ıf Freij ( lıweç), .\'ikul ıs 

tana O\ u (Çekoslo\•ak~·:ı); Çal 
va Çiklatz (Ru ), l~rik i'\füonu 
(İS\ eç) mağlôp ctmi !erdir. 

--o--

Bazı neticeler 
Belli oldu 

I 

llclsinki, '.!7 (,\.l'.) - Gre.ku
HıJmen giireş karşıla malarında 
on netkeler şöyledir: 
nııs JakO\' l'unkin, Mısırlı Ab 

diil Jta~idi, Ru Arteın Teryıın 
'rarıır İmrc Hoclds'u, nu~ Ça· 
,am S:ıfin is,·r':Iİ Cust;ıf Frejji 
mağliıp etıııişl('rclir. 

Fıııl:ıncliyalı KalrrYo Hauhal:ı 
nus Nikola J!elnrn 3/0 rnağ!Cıp 
ctrnı,tır. 

Greko-Homen giircş nııi ab:ı 
kalarınd:ı 57 kiloda deıece nlan 
lnr ~unlardır: 

1 - Boris Gııre\İç <Tlu ya). 
:? - İgnazi Fabrıı (İtalya}. 
3 - I,.eo Ilonkal:ı ffinlandı· 

''3). 

62 Kir O: 

1 - J:ıko\' Pıınkin mıı ya). 
2 - lmre l'olyak (.Macaris-

tan). 
3 - Abcliıl na it (J\lısır). 
4 - Umbcrto Trippa (hal· 

ya). 

,'i - R. Brn:ıtrnt•r (A\'\I tur-
~·a). 

6 - H:ısan Bozbey <Tiirkiye) 
;g Kİi.O: 

1 - Groınberg Clsveç). 
(J)iğeı led m:ıliını değildir). 

\hıntl Ştnol \e hnıt.l Atlı 
Hel iııki, 27 ( \.P.) - Olim 

piyat güreş c:reko-Honıen kar 
ıla~maları neticelerinde 13 ki· 

loda. Ahmet ~enol :ıllıııc:ılık, 
87 kiloda d:ı hmct Atlı beşin· 
cılıgı el<lc etnıi leı dir. 

1i 01demirle 1\l~t ar giirt <'isi ar.1!lndaki karşıla maılan bir görüniiş. (TeleCoio A. P.l 

' Giireş('llerimi1. diğtr mii,abakaları takip edi~ orlar. 

Olimpiyat atletizm 
müsabakaları 

Dünkü yarışmalar heyecanlı oldu. 
meşhur Çek lokomotifi diye anılan 

Maraton 
Zatopek 

koşusunu 

kazanda. 
J>rJ.;ııUon: 

Hclsinki, 27 (A P.) - Ame· 
rik:ııı atletiz.ın takımından Ro· 
berht ::'llathio~ bu gece kendi 
Diin~ n Rekorunu kırarak Olinı 
piyat Dekatlon şampiyonluğunu 
kazanını tır. 

Gene Amerikan takımından 
W yaşında bir öğrenci Millon 
Campell ikinciliği, Simmons 
Floycl i minde ba~ka biı· Ame 
rıkalı da üçünciıliiğiı kazanmış 
lıııdır. 
4X100 metre hıı)rak ko~u u 

final: 
1 - Amcrik:ı 40.1.-
2 - Husya 40.3.-
3 - Macaristan 40 .• '5.-

4 - İn~?illrrc 40.6.-. 
5 - Fr:ıns:ı 40.9.-
6 - Çeko lovakya 41. .-
6X ıou ınetı e ha) rııı. llnal: 

ı - Jamayka 3.03.!l ()eni dun 
ya ve Olınıpiyat rekonı· 
tlıır) 3:08.2 olan e ki re· 
kur 1948 Oliınpiyallann· 
da Birlesik Amerika t:ı· 
kınıı tarnfındıın te is e 
dilnıişti. 

2 - Birleşik Amerika 3:04.0 
3 - \lm:ınya 3:0G.6. 
4 - Kanad:ı 3·09 3 
5 - İngiltere :uo.o. 
6 - Fı·nföa 3:10.1. 

Maraton finalleri 
1 - ı:mil Zapotek CCckoslo 

'akya) 2:'.!3.03 02. Bu da 
) enı bir Olimpl~ at 'e eltin 
:;a rekorudur. Eski rekor 
1936 yılında K. Son isim 
li bir Japon tarafından 

te is edilmiştir. 
2 - Reinaldo Coı-no (Arjan

tin) 2·25.35.0. 
3 - C:u tar Janswn cf sveç) 

2:26 070.0. 
Diğer neticeler ~uıılaıdır: 

1 - Peter Gorge~ (Amerika) 

127,:S kilo (Orta sıklette). 

2 - Raı:ırı <::'llı~ır) 117,5 ki
lo. 

:i - Seıneeken" ( llollaııtla) 
l 15 kilo. 

4 - Gratton (Kanada) 11'.!,5 
kı l o. 

5 - Kim (Koı·e) 112 •• 'i kilo. 
ft - ı.aham (Lübnan) 112 

kilo. 

Halter kaldırma 

müsab:ıkaları 

Basketbol neticeleri 

llelsınkl, 27 CA.A.) - Dün 
yapılan ba ketbol maçlarında 
~urprizli ncllccler alınmıştır. 
Teknik netıcelrr a~agıd:.ıdır: 

C,:ekoı;lo\akya 61 - J\lac:ıris 
lan 39. 

Bulgarıstan 63 - Fiıılaııdi· 
y:ı 6i. 

'.\!ısır 66 - Küba 55. 
l~ran :ı 52 - Şili 42. 

Jlcl iııki, 27 (A.P.) - Halter 
ıııüsabakıılan neticeleri asağı· ~~· 
ılndır: !il! 

Bu ınusahakaların lıafıf \'C 

orta ~ıklct kategorilerini Aınc 
rlk:ı ıı atletleri kaı.ınıııı~lard ır. 
Ameı·iknn takımından Kono 

Tomnıy :ır.2.:1 kılo k.ıldır:ır:ık )t> 

ni bir Olimpiyat rakın u te is 
etnıi tiı-. Eskı rekor :ı52 kilo 
ılı• Mısırlı "cınsi 'dt• buluıımnktll 
idi. Kono Tomıny kavrama srrl 
sinde de ~·eni bir di.inHı reko· 
ru te l ederek 117,5 kilo kal 
dırmay:ı mu\•affak olmuştur. 

nu suretle Rusların halte.r 
müsabakalarında altııı madal;; a 
~ ı elde etmek limitleri tama· 
mi) le • u~ a dii mu tlir. 

HELSINKI MEKTUPLARI 

OliınpiyatlardB 
kıyafet 

!
----- ~ 

Olimpiyatlarda kıyafet bir propaganda 

meselesidir. Esasen bütün gesit resimle· 

! 
rinde kıyafete büyük itina gösterilir. ev 
mühim noktayı hasis bir düşünce ile rıcı· 

~ate almamış bulunu~ 

Hebinki, C Sedat Ta~ l.ln 1>.l raf et tesbıt edilcbilird1·, ~ 
a;ri) Ol") - Xeden~e bir :\·eni· o muhte,em bayr:ığıt11l ,e 
lik \"e bir tlef!i ikllk yapnı:ısını kasında lfı.ch ert raı.:et 
sevmi)orıız \'eya dii~ünemil'O· pantolon . ilinİ\'er<li. {c: 
ruz •• . 'l'anı 28 sene <'\'\"el Pa Olimpivallarda kı)ll ~ 
ri·te yapılan 1924 oliınpiy:ıtla propagan.da me~cıcsid•~t 
rına i-tir:ık ettiğimiz nnıan sen bütun geçit rcsinl;ı; 
sporcularınıız.ı Iaci\'ert cak~t kl\·afete büyük itina "' 
,.e gri pantolon ile göndermiş li;. Bu mühim nokta:• d 
lık •. Ondan sonra liç ofüııplya bir düşünce ile nazıı11 ı; 
da daha istir:ık ettik, l ine ili te almamı<: bulunuyor~ 
eh ert caket ve gri pantolonla is bir dü<:ünre diyorıt , 
gıttik .. Bu sefer yine koyu !fı kü çoeukl~ra verilcll :ıııı 
cherd caket, ko)u ""ri panto bılannın bir kısmının .. e 
lon .• Fakat ç6cuklara, daha hıı gün içinde altı u~t0nc fB 
reket ederlerken bunları giy· Dört 5cnede bir de ıı 
dırdik, burada günlerce bu el· lan Ye bütün devıeııcrı !11 
hise ile dolaştılar, bütlin sözler rak ettiği böyle mııııııı'ııı 
bu kıyafete alıstı \'e tabiatıylc gö teriye katılırken: b 
geçit resmiııcle bir hususiyet zihniyetini bir an !çın ~ 
arzetıncdi.. Halbuki diger mil· nara bırakmak ıa.zıındır;ıı 
Ietlerın sporculaı ı geçit .res bu v:ıdyet büyüklere ~·· 
mindc giyecekleri elbiselerle mı· obaydı, tasviple 19tı 
hiç dola~madılar \'e ancak bu nacağı muhakkaktı. !\0

10 gün tertemiz sırtlarına geçir· dı .• ,\zanıi iktı:;ada gıdı 
11 

diler .• 'fabiatıyle geçit resmin· nak:ısa suretiyle yapıl;dı 
de ~İJ ilen bu elbiseler halk ret bundan iyi oıaına t c 
iizeı·inde husu i bır tesir yap· IJiatı~ le ölçülü hareke b r 
tı. yerindedir. Fakat bil p 
Dıkkat ettım. geçit re~mine p:ı"anda menuudur \ c l 

i~tıı·ak eden butün de\letler. ~anda iclerlndc böyle 
1
: 

kı~ afetlerine büyük hır titız· necck masraflar nazar 
liklc ıtina clmi lerdı~ Hepsi le alınam:ız... re 
bilhassa göz alıcı olma~:ı dık Göniil islertli kı P~d 
kat etmiş I?ulunuyorlarıJı. nıız Helsinki oliınPI.) c· 

Tclsizimdc de .Plltlir:.iiği m lırken vapılıın geçrt r ıı 
gibi bu kı)afet me\'Zuıında yal muhteş~ın rengiınizc 1' 1 
mz birkaç devlellc biz sönük bir kıyafetle saha) a ç~p ı 
kalım,tık.. Halbuki kırmı.:ı ü fnsallah gelecek oh 19 ı 
zerine ay yıldızlı bayrağımmn hıı mühim aksaklıgı it' 
~iizclli~i ile ınülenasi r> hi r kı riı. 

1 
i' f'J 

l't'knik Ünİ\ erı.ite ~Iimarlık l'.ı 1-iılte~indc r;,ki-.elıir ~ \r'ı~· 
projelerinden İnurt'likcp hir ~er~ i açılmıstır. Yukarıdak• 

·~~h~u_s.,gM<'1 prnj<- ""''" ifoi ••:lü> # 


