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ferf i ;,ıeri görü,üldü 
~rgeneral Nuri Yamut'un başkanlığındaki dünkü top
Ontııarda, emekliye ayrılaccak generallerin listesi ile, 
~~ terfi konunu tasarısı da tetkik edildi 

Denizlerin • 
Akıncıları 

4J. \'AZAS: 

'J'itk :•t Ernin YALMAN 
"Ch lı~•iını ta ı)an <Rünm) 

-....~ •r\ · 
~· laattaı otra; \lkyanushm 
.ıı,_ •tl'lııiı '':' tehlikelere ıö· ı 
f...,tt lıey~ •nıaıara njramı , 
~ lılfa ~11h Vf martnlı se· 

likir leli rı ıle bitirerek, çot 
t~l ı:ete kavuşmuştur. 
't~lt ~rı ı'nbu~ sularında se· 
~ kotra 

1 aınagı beklediiimiz 
~ bir ~;ııın dünya ölcüıiyle 
~ ... • lttıii er kaıandığını, ma· 
t~'41tıı } ı~t ve teıebbÜ! bı· 
~~. iddia eıı rekorlar turdu· 
~'"\'!Ilı teıı11 ~derek değiliz. Daha 
.._ı.... teke erte denizlere, fırtı· 
"-'••. llııc ba3lanna meydan 
ti....~bİtı:ıı eradan mare.ra~ a ko· 
~t. il er \'alıit ntit ıörül· 
~ltlıeı·'"'~nla beraber kendi 
~l kıt::lzın hesabına <Rfi· 
~ 'tard51111

". temin ettlii bir 
, ...... lıi ır lıı o da Türklerin r:: Ve ~ 111'Ydanlırında değil, *• Ptlı , •rera ıhalarında da 
l 1111 dıııı e cesur in anlar oldu· 
'rlı '•>a ·ı· ~ a1ı1n~ı ı an tlme i ve 

ltıı.~ilı \ah ruhunu bilhassa de· 
~Iİdir asında yeniden ateş· 
•ıı . 

kaıt tk l'lıilJ • 
il ~ıııııat flt, kb;ı :ıamanda 
ırı'111 ~ı,ıtı' kendisiyle iltri me· 
.,_,, taar,ı,r· arasında peyda olan 
ı,~•dadı~ ~.~·tadan kaldırmak 
lııt te lttı.hz 11~ le gaJelere, risk· 
'il\ lllaat he lltdan kaçan, dar 
~ luı11k Sl_Plarına dalan u~ u· 
'' ltrj \e hır ~uhla varılamaz. 
~ •la11 f lehtıkeleri resaretle 
"'1 lıaıİa 1'd:ı 'ndi~e i le mah· 
tı h,r ::n ıkınrı vl' atılıın 
~ tardı kitten ,zi) ade ihtll"a· 
tı:' lıltr r. 8u da ınt:alt ueh 
:'4fi s:ı> • 
it 11tıı. lllar/Sinde temin edilir. 
dı~ ~lıe .. ,. ın ve arkada lan fc. 
·""' "'ll)'le b • ·~ ~tr 11lar, ti ır örnek kazan· 
ııı, '-h•da skıe~ n tehlikelere 
tt tı llıalıb P'rvasızu göğüs ver· 

~"tflı öııc:~I ~utacak bir çıjınn 
•r.ıi.. . erı olmuctardır .. aıı . v • 

~ hbııv tsı, kırınetli, rür'ttli 
«.ıı lır . .;:tıf'r Hti~tirmiş bir 
"ı.-ı biri, 11 •!lenin mensuplann· 
~litı~t ~llh;' de gtnç .\lüdr 
Lı - 1 sıraı ar Pa anın bu u I 
~ıııt ı. •He ,... k 
llııı11 ~Ura1ı " . ur · Rus hır· 
tıtrı 1taı,1 1 

tnıı • hiç de nıile· 
btı.~tdt do~ llladıiı hıldt ön si· 
r~ar lopı a~arak heyeunlı in· 
•ir 11ttııa ~ınıı Ye bu intıbaları 
'tt11'1trıe 1 

~l«'nler> adlı nefis 
•iı· rı.ı~lih ' ~<'ek ne İllf're ak· 
ı. 1~ "· Rır d" • • · -.:ı-tt t ttsu ııerı, ılım ,.ı. 
~~-l taı,bt r tıkı lan olan, bin· 
4iır· 6l4•dır '~ti tirf'n Profesör 
•ı11 111 babı; ftı~~t Hasim ::War· 
-.11~ ~ra l,.~1 Oıner Feni :nar· 
•ııı~'•ta»a 11''Vetıer1Jle irtibatı 
~~tıı 111 ınenuır bir kurmay 
~~li• •tıyıe Ramldlye kru· 
~ .,.., llaık!•nla Seferine ı,tirak 
11-~tta• b~ llarblnde ,·üzümü· 

Genel Kurmay Başkanlıiı iklnd başkanlığına Orgeneral 
Okan ta)i• tdilmişti. Kendisi yeni vazifesine başlamı~tıı·. \'uka· 
rıdaki resimde Orgentral Zelıii Okan makamında görülü~·or 

lluı 1 ıı 1 • • ı Şuranın konu~aca~ı nıcnular 
Ankara, 28 - Yuksek Askeri ara ında, bu sene 30 Ağusto,ta 

Şüra bugün Jilli Sl\'Unma Ba· ı terfi edecek generallerimizle e· 
kanı Hulıisi Kö) menin ba~kanlı· mt'kliye ayrılacak generaller ıue· 
ğında saat 17 de toplannıı~ \'e elcsi \'ardır. Şura bu mc\Zuda 
müzakereler 18.30 a kadar de· kesin bir karnra ,·aracaktır. 
vam elmi~tir. Diğer taraftan. birkaç ay e\·-
Şura toplantısına Genel Kur· ,·el hazırlanan ycnı ordu terfi 

may Ba.kanı or,eneral :'\urı Ya. kanun ta arı. ı )lccfüe sevkedil. 
mut, İkinci na~kan Orgeneral mlstı. Ilakanlık bu kanıınıın ba· 
Zekai Okan. Kara Km·,·etleri Ko. zı ınaddt'lerını daha İ\'i bir hali' 
mutanı Or:;:eneral Şükrü Kanat- gt'tirmek ve umumi bir revizyo. 
lı, Hu·a Kuvvetleri Komutanı na tabi tutmak için ~eri almış 
Orgeneral :\luıafier Göksenin, bulunmaktadır. Tasarı . Şuranın 
Deniz Kuwetleri Komutanı Ko. bu toplantısında yeniden gözden 
ramiral Sadık Altuncan, Yük3ek gecirilt'Cl'k ve ;\leclisin kı~ de,·· 
Süra Başkanı o.r~encral l!'-lel Ak re ine yetiştirilecektir. 
salur, Birinci. fkinci \'e Ür;ilncil Şüra toplantı,.ı muhteml'lcn 
Ordu Komutanları iştirak etmiş· bir haftadan fazla de' am ede· 
!erdir. reklir. 

~l'lsıaı,rirt\ büyük harekt" 

~r ..__. 'AlatdliıaU olmustur. A•erika Bar• Baıklnı il. G. Slerey diia beyanatta buluaurkea 
!lıı --~~ı n; ne kadar <'P. ur • 
~ ~bıaı •ldutunu, ıigortala· 

s; taer1:!"'edlklerl riskleri Aınerı· ka Baro Reı· sı· 1t1.::. ""•ıelb alank, ltoreye 1 
~it iti esi taıımak n bu 
~ '>'•Paa ıemileriade 
'ti Ur. llaak auretiyle ispat 

~.~ttde t i 
te .., •e ha '• 11 ettlii para, ı. 

bir konuşına yaptı 
~ l.:.• itf11 ~ bir tekilde ze,·k 
~ ,""WYle Ullaaıcak ,·erde 
~~~erteı.ııkeıı bir ma~era~ Ser/inden dönen Amerikalı hukukçu 
lt,~tn ••nıına ıöıe almıı. T .. le/ • le .. • le le k S lie, 

1 
ıeçırme•ııı bir ur erın omumzme arşı oyma 

S~._eııa•ı~'~1 ınirettebatıa, takdir edilmektedir dedi 
lıt, 8...~ it : tertlbattvle Ok· 1 

Storey, 
gayreti 

~"'ntaer~ lllaktan yılmamıı· Amerika büyük elçisi 1\k. I 
~il ''Yı~ bakımından çok Ghee'nin misafiri olarak ~ehri· Çag :i••&fetı• 
s..~ıır 11• ıemlcilere nice mizde bulunan Birlesik Ameri·, ~ 
~ o~a~ralar saklavan ka Baro Başkanı Robert G. 
)~ 1-ra ve •11u11ında, IMitin Storey dün s~bah Haberler Bü· 
~~ ıı.1 .. ıorıu1ııara ntmea, rosunda bir basın toplantısı yap S 'te ...._lif, tewebbiiıünü mıştır. Storey ezcilmle demi~· 
la.&· · rı ile aoaa erdir· tir ki: 'le 'llrıı •- Berlinde çarşamba günü 
'ttı.:."-•h Dılllet ıe•isl de baılıyan ve hali devam eden 
"-""' •tı~e cesur maren H· Htlr Hukukçular Kongre inden 
~ 'etlıı ,~ıı, kızıl MMkoflu· dönüyorum. Kongrede kırk iki S t_u..1)' tı tehlike kallı· hür millete mensup hukukçu· 
~ ~'lı ıt~k uyuıuk bir iç !ar mevcuttur. Almanyanın Sov· 
~ıı l~llllt 1 ıncı ruhla harf!· yet bölgesinden kaçanlarla ko· 
~ .. ~~ 11 zamanda havsa· nu3tuk ve tetkl,Jer yatık. Kon· 
S~tt a •~ak kadar ıenit ferans esnasında Sovyet radyo
ıle;• ~tnı ~~~iftar. Fakat &0nn !arı. kongrede bulunanları • Ka· 
~' 116~haatahtının bir nunt ı,:angsterleru olarak vasıf
~ '1.ı. ilıti tmesı liıerine !andırdı. 
~ ~· ;.•• ve vehminin Toplantıda bulunanların hep· 
ı_ ~ Yhtt11ıı taya oturnnq, si Dr. Linse'nin kaçırılmasını 

· ...,.-....,. ,,:ur. hayret " e elle karşıladılar. 25 

_J 

irtiköb ve irtişa ile 
mücadele programı hazırlandı 

Necip Paşa, babam olsa aff etmenı, dedi. Saray 
alındı. nıensuplarından mühim simalar gözaltına 

Vaft Partisi yeni idareyi destekliyor 

İskenderiye Üniversitesi talebeleri « Bey, Paşa » 
unvaıılarının Iağ,rıııı istediler. Farıık Kapri'de 

kollarında ta ınırken 

1 
Auocüıteıt Prı11 ı zetccilere demistir ki: 

~-----"' Kahire 28 - ':\Iısırın en bil· •Allaha bin ~ükür milletimiı 
>-ilk siya i grupu Vaft partisi, imdi değel'li ordu komutanı. ve 

1 

bugün Ba~bakan Ali :\tabir Paşa büyük \'atnnsc\·er <ieneral Mu· 
ile General Necibi de:;tekliyc· hammet Necibe emanettir.• 
l'eğini bildirmi~tir. Bunu, par- Karargahtan ayrıldıktan sonra 
tinin ileri gelen bir mensubu Nahas Pasa gazetecilere General 
öylemi lir. \'aft partisi son ge· ='ieciple görüştüğünü söylemi' 

nel ~e~imlerdc büyük bir r:o· \'e demiştir ki: 
ğunluk kaıanmı. tır. •Memleketin kurtarıcısını zi· 

Vaftlı .,ahsiyetm beyanatın· ~aret etmem vazifemdir.• 
dan bir iki saat enci, bu parti· Diğer taraftan ·El Mısri• ~a 
nin lideri l\iu~tafa El Nahas zete i buglin, 1skenderiye Üni
Pasa ile genel sekreteri Sera· ver ite i talebelerinin bir be· 
cettin Paşa Kahireye varmışlll'· yanname•ini yayınlamıştır. Üni
dır. Her iki~i Avrupada tatil yap versiteliler .\hsırda •Bey, pa§ei• 
maktayken Kral Faruk'un tah· ~ibi biitiın üm·anların lağ"ını is 
tından feragati üzerine derhal !emişlerdir. 
memleketlerine dönmeyi karar· İrtikap ,.e irti~a ile mücadele 
la~lırnııslardır. Xaha.s ve Se· programı hazırlandı 
racettin Pa~alar uçaktan iner in )[ısır hükümeti Başbakan Ali 
ınez ordu ~enel karaı-~ılhına git Mahir Pa~a ile Necip Pa~ ara-
mislerdir. Nahas Pa~a aland.a ga <Devamı Sa: 5: Sü: 5 de> 

' Prof. Beh~et Kaınay 
Akadenıi üyesi oldu 

İranda yeni hadiseler 
bekleııiyor olması 

Profesör, hayatımda en büyük ve tek 
ihtirasım ilim ihtirasıd1r, dedi 

Bl:IW \~ ARPAD 

Geçen ay ajans haberlerı ara· 
s~nda sıkışıp kaybolmuş olan 
bırkaç alırlık bir yazı, herhal· 
de pek az okuyucunun gözüne 
çarpmı tır. Gazetelerin birinci 
plana aldıkları cinayet haber
leri, spor ve "iİres haberleri a
tom \•e hidrojen bombası 'ha· 
berlerinin bilyük ve heyecanla 
başlıkları arasınd:ı bu birkaç sa
tırcığın göze çarpmasına da e
sasen imkan yoktu. Amma bu 
bizler için öylesine bir haberdi 
ki böylece sıkı ıp kaybolma ına 
da gönül razı değildi. Zira son 
.rırmi be~ yıl içinde, Dr. Akil 
l\luhtardanberi ilk defa bir i
kinci ilim adamımız, Milletler· 
arası bir tıb akademisine asli aza 
olarak seçiliyordu. 

lron Parlômentosu Başkanlağma seçilen Hasan 
Cenevreye gitti. Govom'm iktidara gelmesinde 

Eşref'in rolü olduğu bildiriliyor. 
Prenses 

:\"a11:ı Al""" 
Lundl'a, 28 - •Daily Telegra 

ph• gazetesınin Basradaki muha
biri Colin Reid :Yısır hadiseleri
nin İranda ciddı tepkilere yol 
açtığını,, Iran ~arayım sar:.tığını 

ka:rdctmekte 'e şunları llhc 
etmektedir: 

11 Musaddık hiikumetinin. her 
ne kadar Sarayla dostluk bağla-
1101 muhafaza etmekte olduğu 
müşahede cdıliyorsa da, yakında 

Gromyko'ya, Londra' da, halk 
<<memleketine dön>> dedi 

Sovyetlerin lngiltere yeni Büyük Elçisi, 
memleket arasında dostluğu takviye 

edeceğini söylüyor 
A11oelatı.t Prtı• 

ilci 

Londı·a, 28 - Rusyanın yeni myko, memleketine dön• diye 
Londra büyiık elçisi Andrei Gro- bağırmıştır. Polis derhal hareke· 
myko bu ak~am başkente gelmiş le ger;miş e de, basın muhabir 
, e Victoria demiryolu istasyo- ve fotoğrafçıları Gromykoyu kar 
nunda komünist aleyhtarı göste· şılamağa çıkan komünist memle
rilerle karşılanmıştır. İstasyonda 1 ~et~e:e me~s.up ?i~lomatla~ . \'C 

kayna;şan büyük bir kalabalık Ingılız Harıcıyesının temsılcıle· 
derhal Sovyet elçisinin etrafını il ri karga;salık. içi~~e s!kışıp ka.1· 
sarmıştır. Göstericiler bir taraf· mışlardıı·. Bır gosterıd teYkıf 
tan Gromykoyu risale yağmuru· J edilmi~tir. Bir şahıs, . Gı·omyko 
na tutarken, birçok kimse: ıGro- CDevamı Sa: 5: Sü: 6 dal 

• 

'ahın kız kardeşı Prense E.,ref' 
e karı harekete geçmesi muhte
meldir. Verilen mıılıimata göre. 
Prenses Eşref, tatilden Tahrana 
döndükten ı:ok kısa bir ııım:ın 
~onra Ga,·am başkanlığa getiril
miştir. Prcn~es ı-:ıırefin bu ta
yinde rol oynadığı ve Musaddık 
aleyhinde bulunduğu söylenmek
tedir.• 

1\Iusaddık'ın simdi salıdan 
Kız karde~i Eşrefi memleketten 
sürmesini talep etmesi ihtimali 
muhtemeldir . 

Diğer taraftan Bası·:ıya ~el· 
mckte olan yolcular. son karı
şıklıkların tahminlerden de fe.:t 
olduğunu anlatmakta \'e yeni bit 

ı Devamı Sa: 5: Sü: 7 deı Profesör Behçet Kamay 

Günlük politika ccrc)allların. 

dan \'e her tüı·lü Söhret ihtiras
larından uzak olarak yıllardan· 
beri mütevazı, fakat hakiki bir 
ilim ihtirası ile çalışan bu değer 
li \'atanda ımızın adı, Ankara 
Üniversitesi Adlı Tıb ve so~)al 
Tıb Enstltfisii direktör Ye pro
fesörii Dr. Behçet Tahsin Ka· 
may'dır. 

Prore ör Behçet Kamay·ın as· 
<Denmı Sa: 5: Sli: ı det 

"Rüram,, Kotrası bugün 
İstanbul' a geliror 

Cumhurbaşkanı, kotradakilere bir mesaj göndererek, 
bil-kendilerini saat 14 de Florya köşkünde beklediğini 

dirdi. (<Rüyam» saat 1'7 de Moda koyuna demirliyecek 

1 

•Atlantlğl aşan ilk Türk kot. sundan dolaprak Maltepe is. !!"'"--------·--.. rası• Unvanını kazanan ·Rii- tikametine dönecek, Bostancı ,. 

ttelsinkiden 
İlk kafile 
Yarın geliyor 

1 

yam•, uzun ve yıpratıcı bir de· Fenerbahçe sahilini takiben sa
n iz yolculuğundan v~ türlü teh- at 17 de .Moda koyuna ul& acak· 
likelerle geçen uzun bir seya. tır. 

hallen sonra nihayet Marmaraya 1lgililer. kotranın karşılıınma
~irmiş ve sert bir rüzgara rağ· ı için bir program hazırlamış. 
men yoluna de,·am ederek lsıan· ıardır. Merasime yelkenli ,.e mo
bula raklaşmıştır. törlü vasııatar, deniz klilpleri 

Bütün dünyanın takdir ve a· Ye halk iştirik edecektir. Ayrı
lakasını toplıyan kotl'3, Canak· ca Denizcilik Bankası: karsılı· 
kalede merasimle kar~ılenmış ma merasiminde hazır buluna
ve bir müddet limanda kaldık· cak basın temsilcilerini Modaya 
tan sonra 1stanbul:ı mütevecci- götürmek üzere &ehir hatlarının 
hen yoluna de\'am etmiştir. Emir"An vapurunu tahsis etmiş· 
Aldı~ımız telsiz haberine gÖ· tir. E~irgin vapuru bugün saat 

Helsiakl Olimplyıtlanna re • Rüy:ım• bugün saat 17 de 15.30 da Galata rıhtımından ha· 
lttlrak eden sporcularımız· limanımıza girecektir. reket edecek, Yedikule açıkla· 
dan ilk kafile yana 411ehri· Kotra ilkin Florya önlerine rında •RUyam• kotrasını selAm-
mlıe gelecektir. Gelettk ka· gelecek ve .ı\tlantik yolcuları, lıyarak, Modaya kadar kotraya 
file, futbolcular, iiç atlet u saat 14 de, Florya köşkünde refakat edecek, oradaki mera-
üç güreşçiden mütqekkildir. Cumhurbaşkanı Celil Bayır ta· sim bittikten sonra da davetli· 

son ıelen resimler Spor say· ceklerdir. Kotra, bu kabul res- tir. 

S tt.ıııa lae~lni sabır azlık· temmuzda bir Sovyet ıazete in· 
-...'- lll1t1t; .. ler\en, içimde• de çıkan bir makal,de doktonın 
~ ~""-•• ~tk 11tlllet ıemi· kendi isteji ile Rusyaya iittiii· 
~1-tı t "•lrıı •~r. bir hale ıel· belirtiliyordu. Ma1'alenin sonun 
""~ liditını .1hkametlenleki da doktorun ste.#ıosunun i~ası 

)•111141,d le11ı baıtaa ele vardı. Linse"ıı'1 kac;ımlmastna 
ır. ( Dfıyaaı Sa: 5: i: ili da) 

Buıi• İlllllrden ltoreye hareket edecek ola ıubay ve astsubaylarımıza Belediye Fuarda bir 
çay ıiyafet,j ,\·ermiştir. Rtslm Xato temslkllerlnln de baıır bulunduğu ırupu göstermektedir. · . 

<Tafıllit ve Helslnkl'den 1 rafından kabul ve tebrik edile· !eri tekrar köprüye getirecek-

famııcladır.> minden sonra tekrar yoluna Emirgin vapuruna, san kart 

------------- deumla Bllyllbdanın doğu. hamili gazeeciler d•wellidirler. 

• 
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4nayasa tadilinin 
hazırlık çah,maları 

M
ayıs a- f y .._ _______ ""'\ ba~lıca selahi· 

azan: l 

~ntrepo darlığının 

sebepleri nedir? 
yında g:ı yetlerini göste-

:ı:etemizin yJ. L HUSUll Refik Ertııg"" ı re~ ~~~erk de· son yıllarda İstanbul Giimriifüne gelen ithal mallarının 
ne bu su tun. mt 0

1 
a 

1u .. on-1 ,.okluğu gerek toraj ve gerekse hacım bakımından eski yıllarla 
lannd "ikan ro m e .... ese· ı ~ ' 1 a " ı.. .... ______ _.......,.,..,,.,.,.,.,_ ________ ====""'""'-' sidir. Bu mües- kıyas kabul etmeyecek hir nı~hetl lıulmu~; hu sebeple kapa ı ve 
iki yazımda. ı · ı t 
Anayasanın muhtemel tadil ve sey mi (mesela Fransa"daki seselerin tabi olacağı ~arUar, 1 a,..ık sahalara olan ihthaç llci~ hır mahıvet a mı• ır. 
ıslah Iaalıyetlerinde ne gıbi Cumhurı)et Kon.e}'i gibi) du· Anayasada yer bulursa, meclıs I 1938 de, İstanbul Liman Islctmcsinin elinde 70.515 metreka-
hususların goz önunde bulun- §unlilmektedir? Bunların hiç hayatının daha ziyade emniyete re kJpalı ve 4'.J 145 metrekare açık saha mevcut bulunuyor ve 
durulması lAzımı;rldıgı nokta- hırı kabul edllmiyerek, bazı kavusacağı dtiauniılmektedır. yılda 484.000 ton nrnl g<'lhordu. 
larına temas etmıştim. · hallerde ve muayyen &artların (Madde: 22). . Bugün ayni Liman İ•Jrlmesinin elınde 63.151 met:ekare ka· 

Zaman zaman günlln başlı. \ ucudu aranılarak, Cumhurbaş· 11 - :Millekekillığı il_e Hukü- palı ,.e 61 535 metrekare açık saha vardır ve yıllık ıthal malı 
ea ıç polıtıka konusu haline kanının sclahiycUerile Hukfı. met ~emurluğunun bırle;cml· yckfınıı 'asatl 792 000 ton mannda hulunmaktadır. 
gelen Ana~asanın tadıli, bu sı- metın selahiyetleri birleştir!- !feceğı _şUp~csı.zdır: Fa~at baz.ı Bu vazivet lstaııln•l limanındaki lıkanıkl•f!t a"1k olarak iıah 

d d n Unutulmu~ lıp bo··,ı,,ce bı"r mu··vazene kuv ehemmı,ellı sı,ası vazıfcler ı- ' . . . . ·h· 
ra a ne "nse, :ı;ı c .,,. " " · . . ı·" h k., .. 1 t cdebilmckt,.dır Son ) ıllıır ırınd<> ıthalfit 'e ıhracatta mu ım ın-
bir aı:. geri plAna gcçmış bir \etinin tesisL mi tercih oluna. çın ıs ısnaı u um er anına. • ~ . 1 . b 1 hald!d r. .Mamaafıh bu gôtiış, caktır? maz mı? (Madde. 23). kiş:ıflıır kaydedilmiş olm~sma ragmen, p•nı arık sah_a ar ~ u-
mer.elenin ı;hası mahfillerdeki 2. Anaya~amızın 4 Uncil ve 12 • Te~ri organının selfıhi- namamıs. h•ına mııkabıl c~ki sahadan 21J.27;i ıni cıheti a~kerıye-
\·e ga?ete sütunlarındaki akisle- 5 incı maddeleri, Büyük lıllet yctlerjni sayan 26 ncı madde, ye, Tophanede 6 300 1112 saha antrrro yarılm~k tizere Ba•nndır-
ri bakımından doğru olmakla .l\Ieclısınln umumi selahlyetle· yeni icap \'e jh!iyatlara ı:öre, !ık Bakanlığıua, Kuruı;eşmede 11.57'i metrekarelik tıir saha da 
beraber, ilim çenelerinde '8· rintlen Mhlstir. Bu maddeler yeniden kaleme alınabilir. sahiplcriııe terkedılmi~; bu suretle ihtiyaç daha had bir dereceye 
ziyet boylc değıldır. gozden gq;ırilirken, ikinci bır 13 - Ara seçımler mcselc ... ile ~ ilkselmi!itir. 

Kanunların Anayasa hliklim meclıs kurulup kurulmaması ilgllı olan 29 uncu maddey~ ~a- Bugün limanc!a yf'vmin: ortalama olarak 2'i00 ton mal bo· 
!eri bakımından miırakabesı meselesi, yani Tek Meclis • Çift rahat kaz.andırılması zarurıdır. lt 1 kt h } l k ambarlardan ancak 700 ton mal cekil· 

k d " el' u k bi ı· A ·mı · . h 1 ea ı ma a, una mrşı ı 
imkAnlarını ara~tıran ço e- ,ue ıs m na ·asası r ne ıceye ra &ecı. erının, er y~ mu· kt er B U ithal edilen mall3r mütemadiyen ambarlar· 
ğerlı bir kıtap (1) ile bir hA- bağlanmalıdır . ayyen bır ayda otomatik bir mf' e ır. u sure 0 

• •• d 
kimimizın, Anayasaya aykırı 3 . Hakanların milletvekilleri surette yapılması temin oluna. ifa lıirikınekh dil'. Denizcilik Bankasına aıt 380 vasıta bu l uz en 
bulduğu bir kanun hakkındaki rasından scçılmesi mecburiye- bilir. sahil ambar durumuna ııirmiş bulunmaktadır. 
kararı, Hür Fikirleri Yayma ti devam edecek midir? (Mad. 14 - Cumhurbaşkanlarının 

Prof. Gökay' ı n 
Yugoslavya 
Seva hafi 

Cembetinin Anayasa üzerinde- de:7). tek dereceli olarak vatandaslar 
kı çalıgmaları bu meuuun, si- 4 • Yargı hakkına sahip mah· arasında doğrunan doğruya se· 
yast mehafıl dısındaki muhit- kemelerin ve hAkimlerin istik- çimi \'eya bugünkü gibi mil-
lerde daıma canlı bir tetkık lal ve masuniyeti meselelerini letvekilleri arasından seçilmesı 
konusu halinde muhafaza edil- Anayasada daha etraflı ve sa- usulune sadık kalınmakla be. 
etiğini gostcrmektedir. rih hüktimlere ba~Jamak Iüzu. raher dort yıllık devTenin yedi 

Bulun bu çalı~malara yar- mu da tetkike rleğer bir mese- yıla çıkarılması gıbi ihtimaller 
dımcı olacağı. dilsilncesile, biz. ledir ( !adde: 8). hatıra gelmektedir (Madde: 31) Vali \'e Belediye Baskanı prO· 

fesör Dr. F. K. Gökayın Yıı· 
goslavyayı ziyareti ve zıyaret 

tarıhi kat'i surette belli olmuş· 

de, Anayasa~ ı bastan asağı ta· 5 _ Secme ve seçilme h:ık ve 
ndık; tAdili, ıslAhı, jkmali, sernhivetıerile secim sisteminin 
kaldırılması ve~a aynen muha- Anayasada vüzuhla belırtilmesi 
!azası lAıımgeldiğinc dair ka. hakkında da bir karara varıl. 
naat hrnl eylediğımiz madde- m:ılıdır (l\Iadde: 9, 10, 11, 12. 
lerf ve hükümleri bir fihrist 
halinde tespıt e}ledık. Bu fih· 

13>. 
ristin muhtelıf şahıslar ve h"· l\Ieclısin yılda iki ay 
yeller tarafından yapılacak Udi! toplanması fikri 
çalışmaları itin faydalı olacağı 6 . Baı.ı hukukçularımız, mil-
Umidindeyiz. let vekilligini bir mes-

Sımdi, bu yoldaki dilştincc- lek ve geçim halinden çıkar-
lerimizi, .Anayasa maddeleri Sl· mak lAzımgeldiği mütaleasın-
rasına uygun olarak yazıyoruz: dadırlar \C bu sebeple, mecli-
<Cumhuri)etin Ana sin yılda bir iki ay toplanmakla 
?llüessesesfl vazife germesi icap eyledi~ıne 

1 . Bugün, Türkiye ~.umhuri: 
yetının ana muessesesı 

\'e de,,letimizln temeli, BüJük 
Millet Meclisidır. Tesri ve İcr.ı 
Kuvvetleri bu mecliste toplan
mı$tır. Bu tek-meclıs rejimi 
de\·aıy edecek midir? Gerek 
Halk Partisi de\Tinde, gerekse 
bugün cı:ekserıyet hAkimiyetio 
iddialarının ileri silrulduğilnü, 
bu kuvvete karşı bir muvazene 
unsurunun ikamesi zaruri oldu
ğu miıtalcalarının sık .sık tek
rarlandığını hatırlamamak ka
bil midir? cıMüvazene unsuru 
olmak" \'azifesini hangi mties. 
~eseye \'ereceğiz? Te:ıril selA· 
hiyetleri haiz ikinci bir meclis 
mi ihdas edilecektir, yoks:a 
mahdut yetkileri bulunan ve za 
man zaman toplanan bir kon. 

kanidirler. Bu kanaat taraftar 
kazanırsa, Anayasanın 14 üncü 
maddesinin de ele alınması i
cap edebilir. 

7 • Teşrii masuniyet (Millet
\eldllıği dokunulmazlığı) mü
essesesınl tanzim eden 17 nci 
madde bastan ba~a ıslaha muh· 
taçtır. Tesrii masuniyet zırhını 
alelade suçlar lçin kuşanma 
ımkAnının kaldırılmasına taraf
tar olanların sayısı çoktur. 

8 • Anayasanın 18 inci mad· 
desi, lüzumlu ~örülmemekte
dir. 

9 • Ic tlizukte yer alacak 
meselelerin nelerden ibaret O· 

lacağı, Anayasada tespit olun
malıdır (Madde: 21). 

10 • Soru, gensoru ve meclis 
roru~turması; teşrit kuvvetin 

Cumhurba5kanına alt 
selAhiyetlerin foialtılması 

13 • Cumhurbaşkanının seli- tur. 
hıyetlerine mütedair o- Profe::;cir Gökayın Belgradı zi· 

lan 32 inci madde, gayet muh- yaret tarihi 7 ağustos olarak tes
tasar \'e mtiphem olup, bu ma· bit edılmişUr. 
kama mahsus selAhiyetlerin ye. Diger taraftan öğrendiğimize 
niden tespiti ,.e uç, bes madde ı;öre, Yugo·Iavyanın Ankara el· 
halinde etraflı bir surette tAyın çi i dtin valiyi makamında ziya· 
ve tahdidı JAzımgelir. Hele tek lrc~le. kendisini resmen davet el· 
meclıs sistemi muhafaza edile- mıştır. 
cekse, Cumhurbaşkanına ait Motörhi Emniyet Birliği 
selAhiyetlerin, ehemmiyetli su· • . 
rette tezyid cdılmesine tııraf. teftış edılecek 
tar olan hukukçular pek çok- Emniyet l\hidürlUğünlin motör· 
tur. lil ekinleri \'e son zamanlarda 

Keza Cumhurbaşkanının bu kadroyu takviye için verilmiş 
mes'uliyetinden bahis olan 41 olan motorllı ~asıtalar \'e perso· 
inci madde; ehemmiyetle ele nel yarın saat 8.30 da Taksim 
alınıp (Kabine Sıstemi) yahut enıni~et Amirliği hına~ı onunde 
(PresidenUel sistem) den hangı Vali \·e Belediye Başkanı tara· 
si seçilecekse, mes'uliyet esas. fınclan tefti~ edılecektir. 
larının ona göre tespıti tavsı. 

yeye değer. ,---------, 
Cumhurbaşkanının af selA· 

hiyeti haklpnda fikir yürlitmc:
ği, kıymetli ve tecrUheli brr 
cezacıya bırakmaktayız (Mad
de: 42). 

17 - Hükümet kurma reji. 
minde, (Kabine Sistemi) kabul 
edilecekse, Bakanların, ,·atan
daslar arasından da seciminc 
yol açacak bir imUn, Anaya. 
uda bulunmalıdır C\ladde: 44). 

18 • Bakanların \'aıifc ve 
mes'uliyetlerine mütedair olan 
46 ncı madrle, daha geniş ve 
vAzıh hükumleri muhtevi bir 
hale getirilebilir. Bu takdirde, 
47 inci maddeye lilzıım kalmaz. 
Bu iki madde, bir ,·eya bir kaç 
madde halinde, başkaca bir ka
nuna ihtiyaç bırakılmıyacak şc. 
kilde kaleme alınabilir (2). 

19 - Bir zatın en çok kaç ba· 
kanlığı deruhte edebileceği, 
bakanlıkların boş bırakılıp bı
rah,lmıyacağı ve muhakkak dol 
durulması lA?ımgelip lazım geJ
miyeceği, Vekalet usulilnün ca-

<Devamı Sa: 5: Sii: 3 rteı 

Birinci Cihan 
Uarhinin ilk 

ateşi 

O.Pazar sabahı erkenden, sa- ·~ 

at beste henüz uykuya dalmıs· ~ 
tı. Çok heyecanlı olduğu için .. 
bütün gece uyuyamamıslı. Uy-
kuya ancak daldığı bir sırada ~ ıJllof 
hapısının hafifçe tıkırdadığını g. 

Zahire ve 
Yağ fiatlan 
Yükseliyor 

Ye~ilköy i\IctcoroloJi istas 
~onunun tahminlerine göre, 
bugiın 5chdmizde 'e clu
rı!1da ham aı bulutlu, 6a
bahk~ ın ctenız ) uıü puslu 
gq;et ektir. Ruzgar gıınduz 
guney batıdan, gece ııoJ raı· 

tl~n orta ku\\ ette csetrk· 
tır. SırııJ.:lıl\ artmakta de
,·.ım cfleceJıtır. Gunıın en 
) ııksrb &ır;ıJ.Iığı golgede 
28 santigrat d rece civarın
ıla kaJrlerlılefektır • 

Dun §t:hrimızdP ha\·a kıs· 
nt"ll hu1utıu getmiştır. Ruz. 
gar po) rar.rtan km' etli l'S· 

ml§tır. Gtın•ın en duıiık ın
ra!ılıgı 15.3, en 311ksek sı· 

rtıl l•ğı Z6.8 santigrat derece 
kaydedılmi5tir. 

KUÇUK HABERLER 
TARSUS YAPl!RU 
11.E Gl:LENU:R 

Rüşvet a'an .. 
Oğrefmenin 

Duruşması 
Bundan bir müddet önce tale· 

besinden rüşvet aldığı iddıası 
ile mahkemeye verilen oğret
men AH Uh•.i Teomanın durus· 
masına dün devam olunmuştur. 
Durusmada oğretmeniJ1 avukatı 
Edıp Bllener; son imtihanda 
mtl\'ekkilının. t,tlebesine iyi not 
n:rip \'ermedlğınin, not defte· 
rınin getirilmesi &uretı~ le tesbı. 
tinı >e yapılan cürmıi meşhutta 
bulunan bazı şahitlerin celb•ni 
ıstemıştir •• ~yrıca Ali Ulvi Teo· 
manın talebesine •Serafettın 
sen sınıfta kalacaksın• deyip 
dernedıgnin tesblti de avukat 
Edıp Bllener tarafından isten· 
mı&tir. Bılahare vasıta olmaktan 
sanık Hıcrınln tahliye talebi de 
şimdilık redrlolunmıış, dıırusma 

1 başka bir gıine talik edilmiştir. 

Valiye gönderilen 
mektuplar 

Daha sık, 

Daha sıkı 

12 E 
Dolgun Para 

ikramiyeli Tasarruf Sistemi ' 
Gelecek Çekiliş: 25 Ağustos 

duydu. Gözlerini açtığı zaman ş , ~ 
Fredayı gördti. Sabahın alaca~· '-" 
karanlığında 1'"reda bir gölge 
gibi ka~ısında duruyordu. Bu 

l 
saatte orada işi neydi? Hem de · YAZAN~ FANNY NUllST ÇEvıREll~ 'REZZAN A.E. )'ALMAN 

VERASET ve iNTiKAL 

VERGiLERi BANKACA ÖDENiR. 

KOD AK 
YERICHROME 

FiLM 

ne halde idil l\Iutlaka başına -
müthiş bir şey gelmiş olacaktı. • 
Solgun bir hayalet gibi yata-
ğın yanıbaşına dizcokmü5tü. hale gelmesi ıcın mutlaka ba· 
Her zamanki gibi, gevezel.k et- filna bir feltıket gelmi$ti. Ara-
meğe gelmiş bir hali yoktu. larında şöyle bir konuşma baş· 
Hem sabahın beşinrle insan ge- tadı: 
vezelik etmek için birisini uyan· - Gel, yatağa gir .. Korkma, 
dırmaz. Acaba başına ne gel- konuş. 
misti? Ray dedi kı: - Ne yapacağım, Ray? Şim· 

- Freda, beni korkuttun! di ne yapacağım:' .. 
Gel koynuma gir. Nen var? - Evve!A ııu yatağa gırıp ısı-
Söyle .. Haydi gel.. nacakısrın. D ı· 1 

· .. . - ayır, yapamam. e ı o a· 
Ray'ı~ bu sozlerı ce~apsız cağım. 

kaldı .. Kar~ı~ığa rağmen l reda- _ şu yorganın altına gir, 
nın tıtredığı anlaşılıyordu, İn· sonra anlatırsın. 
lcr gibi bir ses çıkardı. Ray, ya. _ Ne yapacağım, Ray. Ne 
t~~lan fırladı. Uzu~ ~ollu gece· yapmalıyız? 
lığı, omuzlarına _dokülen saı;l~· _ Yapmış olduğu fenalığı 
rıyle her zamankınden daha gu· tamlr etmeğe onu mecbur ede· 
zel ve genç duruyordu: ceğiz, Freda ... 

- Nen var canım? Haydi der Tıpkı tiyatroda gibi konusu· 
elini anlat, kardeşim .. dedi. yorlardı. Zaten btitiin hayat bir 

Fakat her şeyi der:ıal anla· faciadan ibaret deoğil miydi? 
mıştı. Alaca karanlıkta titreye. - Sen gidip hemen onunla 
rek inleyen kadın, her zaman konuşmalısın, Ray. Kaybedecek 
ıormeğe alıştı~ı sarısın ve mu- bir tek dakikamız yok. Hemen 
nis genç kız değildi. Onun bu gitmelisin. 

20 
- Ah, Frcda, bunu nasıl 

yaptın, yanum? 
- Oldu iste .. Ona bu halde 

olduğumu dün akşam söyle· 
dim. 

- Hugo'dan, değil mi? 
- Evet, ona haber \;ermek 

liızım geldi. Eweıa bekledim. 
Belki değilim, diye ümide dils· 
tüm. Fakat nihayet olduğumu 
anladım. Annemın bu halimi 
sezmesinden evvel Hugo'nun 
bir şey yapması !azı il\. Eğer 
yapmazsa, annem onu öldüriir. 
Annemi bilirsin, Ray! Hiç mü· 
samahası yoktur. Ilugo'ya bun· 
!arı söyledim. 

- O ne dedi? 
- Çok garip bir tavır takın· 

dı. Yüzünün ifadesi değişti. O 
hali karşısında öleceğimi san· 
dım. 

- Ne söylediğini hana ay. 
nen· tekrar et, bakayım. 

- EvvelA yüılime tuhaf tu
haf hııı.:tı. Ray. Bıı bakısının 

manasını sana anlatamam. İfa
desini hiç beğenmedim. Aman 
Yarabbi... 

l'rccla hıçkırarak ağlamağıı 
ba~layınca, Ray onu şu sözlerle 
teselli etmeğe basladı: 

- Ağlamak para etmez. Ba· 
na her şeyi olduğu gibi anlat. 

- Aramızın iyi olduğunu bi
liyordun değıl mi, Ray? 

- E\·et. 
- Gtiııün birinde artık bizim 

c\·e gelmek isteınerli. Oturduğu 
muz odanın kapı ve pencereleri 
hep acık duruyorrlu. Annem 
balkondaki sallanır iskemlede 
oturuyordu. Henı~n hemen hiç 
) alnız kalamıyorduk. 

- Evet, öyleydi. 
- Ilugo heni bir takım yer· 

lere götilrme~! teklif etti. Hani 
~u senin gittiğin yerlere ... 

- Hayır, hayır, ben oyle yer 
!ere hiç gitmedim. 

- Bana çıl..,ınr~ ~eyler sôy· 
lüyor, çok SC'\'liil~ini, hensiz · .............................. ._.._. .. ._.,_, ... ,_,._. .......... ......... 

yaşıyıımıyacağını tekrar ediyor 
du. Nihayet başka bir şeyler de 
istedi. Bunu o kadar ısrarla 
söylemeğe başladı k!.. 

- Sen ona hu tarz bir kız ol· 
madığını anlatmalı.l dm, Freda. 

- Anlatmağa çalı~tım.ama .. 
o hep ısrar eaiyordu ve diyor· 
du ki.. 

- Ne diyordu? 
- Sen Öyle bir kız olduktan 

sonra ben neden olmıyacakmı· 
şım. Ray ile kardeş değil misi
niz? diyordu. 

- Benim ö)·le olduğumu mu 
söyledi? 

- Evet, sen o kadar çok kişl 
ile geziyorsun ki, haşka tiirlü 
olmana imkan yokmuş. Öyle 
rlerli. Ben de inanrtım . 

Karşısınrla duran bu sarı~ın 
kız, yoksa bunu bahane ederek 
mi kendisinden yıırdım umu
yorduZ Başka tiir!il olursa bir 
SPY yarmıyacağını mı sanıyor· 

rtu? Rav. 1'ir ~n l:ııınları ıiilşün-
~~-........................ --
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PiŞP~ 
Mısır nereye 
Gidiyor~ 

Yazan· E T 
traı Faruı.• • • 
~ ııı,te un tahttan çekil· 
1 hı Olan nıecbur katması H· 
ırak ~ı otutunu da yanına •· 

le b sırdan 
~ u ıııeınl a ·rılması üıerl· 

40tır,t lla ekette )akında cum· 
de l?ıtğ. b 11 olunarağı iddia e· 
,, bııı1111!:f1anınışıır. Bu fikir· 
l)~ >ısır :r diyorlar ki: ·Bu· 

111 otıu Ar:ıı, Faruk'un altı 
t ~ tuaı g nıeı Fuattır. Ah· 
k ı r "' ertı henuı pek ku· 
1 '

11diııııı11 rc,ıt olunca;) a kod ar 

* İtalyada bir hldrÖJen 
bombasının infillk etti· 
rildiğl bildirilmektedir. * Mısırda lrtiUp " irtişa 
ile mucadele için bir 
program haı.ırlanmııtır. * Birle$1k Amerika So,-yet 
Rusya)a bir nota \"ermiş· 
tir. * Korede sa\'a~lar &lddetll 
yağmurlar altında devam 
etmektedir. 

i:mmm'I 
Aınerika Rusya'yı 

protesto etti 
Havacllık bayramı münasebetiyle Moskovada 

duvarlara Amerikan uçaklanm takip eden 
ı Sovyet uçaklanm gösterir afişler asılmış 
1 "/ı.'tlflfl A/flHt 

1 
Va§ington. 28 - Birlt:§ik Amerıka Dı§ İşleri Bakanlığından 

açıklandığma gbre, MoskoHıdaki Amerikan bü~iik elçisi Kennan 
dun So\"·et hukümetıne F>ert hır nota tevdi etmi~tir. Bu notanın 
''erılm0!ine sebrp su hAdi•c .olmııstur: 

J ıü ıı. ha\•ar.ı!ı'i hayramı müna ebetiyle Sovyet başkentinde k~ llecusı'azifcıerlni bir Naip· 
lt~ijk de 

1 
gorecektlr. Fakat 

b 'liııtte ~sa bir kralın mem· 
r~lq Ahııı0.;~rınası Uzım<lır. Hal· 

111 lb.ıatır , Fuat l\Iısırdan •Y· 
b,;1111,~te e kıltük kralın bu 
ııı IJ defildi~e zaman drineceğl 

, ___________ _. hazırlıklar yapılmı& 'e hu arada du\'arlara, meydanlara afisler 

dd,ı d • Bu \'aziJ et uıun 
il ı t\anı d 

lfıı •tr tar f c emP.z. 
ltr de lıaıı,: tan Naipler tecil· 
taıı hıııu 11 nı ana men up .kimse· 
lıt d r. 1'u anıası da dikkate ea· 
tıı1111ll>etıe ~hl meclislerde U· 

dttılı bir ki ~edan trkAnından 
tdn~· ~lıstrd nln bulunması A· 
~~'hılıtir 11 bu kaide~ c rla ·et 
to 1!1 IJe • Bunun mAnası ha· 

111 lııııda oı.:'linasebetıerin pek 
~l!tre bakadığıdır. l\le\·cııt all· 
111.:ı ttııı illarak yakında cum· 
l~ Yı111ı1 b~ edilmr.•inl hekle· 

ile llkırıda1ıı ır tey ıteğlldlr.• 
ıııı Cer,ce hllkmiın hıkikate 
lJ/OfUı. t U) iUn olduğunu bil· 
htııhaıı,daıı •kat l\lısırda millet 
'-llbtlıı Ptk arasındaki münase· 
it: akkılıtı 'olunda olmailığı 
il: U !lıııbt r. l\lısır hanedanında 
~· taııaı ~enı 'ahsb etler nr· 
'-:btrı de aruk'un on altı yıl· 
a:, • ldar,:ıarn eden •arsız ço· 
~ bil halk ile hanedan 

1lııı~ •tbeıı Y0~k soğukluk girme· 
~ l idare ınuotur. Bu J llzden 
>t~fırtdaıı 111Irı tamamen mlllP.t 

tr tota~ e alınmasını tsU· 
So nıata bı$lamı•tır. 

)ar ıııtıstı 
rıı~~lı oııt ınaııerde sarayın da 
h 1tdı11 b~ unu. yapılan \-Ur· 
ta lııtlkaı 11Hik kısmının sara· 
ıı/d r. sıı:ltiğlnj iddia edenler 
b11'11•1trı11 b sulistimallne bau 
'tb 1ddıaıa adlarının karışması 
ftıı tp olırı~111 kU\"\etlenmr.slne 

114akı taht~~r. Suiistimal etra· 
olıııakı at henilz lıltme· 

Cı~ lııııak~ herabl'r halk ara· 
1111 ttnı an kulağa şa) lalar 

t-~ıı •lel~~te, bu şayialar ha· 
tıııtlt ndekı cereyanı kö· 

- edtr. ~ıı~•ıtdakı 

Kore' de savaşlar 

Y Bğmur altmda 
Devam ediyor 

.. ul>N'•d Pru• 

Seul (Kore), 28 - Kore'de tu· 
fanAsA ~ ağmurlar, kara 'e ha,·a 
harekAtını fiilen durdurmuşıur. 

Kore ~ağmur mel'Siminln baş. 
langıcına delil olan bu yağmur
lar Cumartesi gUnü öğleden son. 
ra bir müddet hafıflemlelerse df' 
.sonradan vine başlamışlar Ye 
;; • l/2 ınc kalınlığında bir ta· 
baka teşkıl edebılecek bir kesa. 
fette ya~mıelardır. 

Her iki taraf da çamur içinde 
mücadele etmektedir. 

Hemen hemen bütUn hava ku'\ 
'etleri usıtaları ha,·alanamamış
lardır. 

Dün fırtınaya rağmen Batı Ko 
rede komülll!t ıkmal hatlarını 
\8 asker topluluklarını bombar. 
dıman için İngıliz. uçak gemlle
rınden ha\·alanan av • bombardı· 
man uçakları Rus yapısı tepkıli 
kızıl uçakların taarruzuna uğra. 
mı~tır. 

--0-
Karı'a hava seferleri 

yapılacak 

Kars, 28 (A.A.) - Devlet Ha
vayolları. hava seferlerini ~ehri· 
mlze de teşmıl etmek üzere faa· 
liyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 
münasebetle del let Havayolları 
genel mildür yardımcısı Rııa 
Çerçel dUn saat 11 de bir )oku 
uçağı ile şehrimize gelmi5, mu· 
,·akkat olarak haz.ırlanan Kars 
hau ma\'danını tetkik P.tmlştlr 
Kar lılar· şehre gelen ilk ~oku 
uçağını tezahUralla kareılamış· 
lardır. Me~danda toplanan genç 
ve ya~lı Karslılar lla\'ayollarının 
bu karanndnn dola)1 sevinç ite· 
rlsindedirler. 

Pıt Glerııı:eğlşikliğln dış po· 
~111•t na geıı e ne &ihi tf~slr ~ a· 
~ btr :ııa nı.:e, hunıı anlamak 
«a · ltaa111a{ta hekleml'k IAıım· 
4ır ı\11 aıahılh hukCımetln başın· 
~tııte tenı1ı·r l'aşa gibi mukte· 
lı ıı111 buı ınıı bir hilkıimet a· 
~ Core11 Unnıa ı l\tısırın uıa· 
ııı~ ed,ttrcaııu bir siyaset ta· JAzımdır. Halbuki eski meclis 
~e ladır 

8
1ne IÜph~ bırakma· kral tarafından fe"htdilmi ti. 

'd' lılı~ıı ·Ilı u 51) aselln tnglltere Şimdi bu mefsuh merlls mi iç· 
lıt~ fbtııarilddefünbcrl dennı timaa dnet edilecek, yeni ıe· 

1 
sı l!ıubn hallini kola)las· çim mi yapılacaktır? .. Hu hu· 

ıı_ aalltlfıb teıneldlr. sutla bir karar vermek icap 
~tlıiııt 1 Cekı limdllık iç \'BZİ~ e· r.dlyor. Gelen habcrlt're bakılır· 
llıı· l~tıınd lnı almasını bekle· sa ·eni seçim ıpılmHı lhtlmıll 
~; >lpa

11 
~r. llukumct darbe· daha kun etlidlr. u halde bir 

"''aııııa111,iJ ecip Pasa neşrettiği milddet bu seçim faaliyeti her 
~11.Q doııuıe e ~"Şruli idare şek· şe) e hAkim olacak. ancak ondan 

llıı iri ceı,:ını blldirmiştl. sonra kat'i kararlar arllecrk· 
n meclisin toplanma ı 1 tir. 

asılmı~tı. Bu afişlerden çoğu, Amerikan i~aretini taşıyan av uçak· 
!arım takio etmekte olan SO\·yet avcılarını gfütermekteydi. 

Bunu!! iızerinedir ki. Bırle~ık Amerika bilytik elçisi Udiseyi 
Sov~·et hi.ıkfımeti nezdincle protesto etmıştir. 

Dun Stalinin dP hazır hıılunrlıı~u törenlerde batılı büyilk 
e!c;il"r. afışleri protesto maksadı~ le bulunmamıslardır. Yalnız 
batılı hava \"e kara ata~ııleri gbsterilere gitmişlerdir. 

Stalfn"lıı resmi Pra\ dı'da ·ayın landı 
:Moskova 28 (A .P.) - Pra' da gazetesınin bugün bassayfa . 

ı;ında )a~ınladıJ(ı bir fotoğrafta Maresal Stalın'le diCer Sovyet 
Jidcrleıinin ehin Tuchino ha,·a alanında yapılan ha\•acılık eöste· 
rllerini se}rr.ttikleri sıöriılmektedlr. 

Resimde Stalın tablatiyle ortadadır. Sağında, askeri liderler, 
Mııres ı Budenni " Huls;:ı:nnin, General Zlgaref, Sokolo\Ski ve 
Al'T'lıal Huznetsof durmaktadır. Solunda sıra ile L. P. Beria, G. 
.M. M!lenkO\', V. 1\1. i\lolotov, L. ~I. Kagano\iç, A. t. Mikoyan, 
f . Y. Kurşev, A. Andrev, N. M. Ş\'ernik, A. N. Kosigin, l\I. A: 
su~ıov yer nlmıslardır. 

Tunus Beyi 
Fransll teklifini 
Kabul etmedi 

Tunus 28, - Tunus Beyi ile 
Fransıı Genel V.slisl Jean de 
Hauteclocque aruında bugün ce 
reyan eden münaka~alı bir ~Ö· 
rilEme sırasında Bey, Fransanın 
runus protektorası iı;in derpiş 
ettiği reformlar programını ta . 
diktan imtina etmiştir. Fransa • 
Tunus miizakerelerinin bu şekli 
alacağı e asr.n grı;en hafta tah
min ediJmlşti. Filhakika Tunus 
be) i geçen hafta m{ızakerelerin 
"k ve idaresi şeklinden eikAyet 
etmiş 'e Fransız Cumhurbaeka· 
nı Auriol'a bir protesto göndcr
miEIİ. Tunus Be~ i prote~tosunda 
bU noktaları belirtmiştir: 

Başbakan SelAhattin Baçuçıı 
mOzakere etmesi hususunda Tu
nus beyi tarafından yetki "erıı. 
memlştır. A;?mca. derpiş ediltm 
reformlar hakkında Tunus beyi· 
ne danışılmamı~tır. 

---0-

Tayland Kralının bir 

oğlu oldu 

Bangkok 28 . (AP> - Tay. 
land kralı Phumiphon ıle kraliçe 
Sirikit'in bugün bir erkek çocuk 
ları dunyaya gelmıştir. 

15 ay evvel İsviçrede blr kız 
çocukları doğmuştu. Fakat bu. 
giln doten bebt>k Siyam tahtının 
varı ldir. Do~um. halka 21 pare 
topla ilAn edilmi tir. Devlet dai
releri 3 ~ün tatil yapacaktır. 

İf alyada bir 
Hidrojen bombası 

İnfilak ettirilmiş 
..ıuocialı4 Pruı 

Roma 28 - ·Giornale D.İta· 
lla• gazetesi bugün bir İtalyan 
bılgininin, İtalyanın ilk hldrır 
jen bombasını infilak ettirdiğini 
yazmıştır. 

Hilkumet taraftarı gazeteye 
göre bu hidrojen bombası atom 
bilgini Uhaldo Lo~chi tarafın· 
dan geliştirilmiştir. Losr.hl. Prof. 
f;nriro Fermı"nin yetiştirdiği ta 
lelıelerdr.ndır. Demirperde ge 
risıne kaçtığı zannedilen İta! 
J an açıllı İngiliı atom bilgini 
Prof. Bruno l'ontecorlo'nun sı· 
nıf arkadaşlıırındandır. İtalyan 
gazetesı lnfılAk hakkıııda şu laf 
silatı 'ermı:tır: 

•Deneme mahallindeki bir 
noktadan havaya b\h ilk bir alev 
sütunu ytikseldı. Bunu muauam 
hır lnfılfık gürilltUsU takip etti. 

!ev .sfitununun tepesi ) esil 
renkte idi.• 

Gazete, naklet tiğl olaya dair 
3 fotogr:ıf yayınlamı~tır. Bunlar 
dan birinde bir infılak, ...... ne!· 
sinde bazı Aletleri kont.rol eden 
bir teknisyen görillmektedir. ü. 
çüncüsU Prof. Loschi'nin bir 
portresidir. 

1940 dan 19-17 ye kadar İtal· 
yan ordusunda hizmet eden 
Lo~chi, sıvil hayata avdetlni mli 
teaklp topçu Generali Luigl 
hncı ile beraber ilmi etütleri 

ne yemden ba§lamıştır. Gazete 
)"e gore Basbakan De Gasperi, 
keffın öncmıni idrak ettikten 
~onra Pro. Lo~chl ile meslek· 
daşlanna mUmkun olan hUtun 
yardım ve kola)lıkları teşmil et 
mıştir. Giornale D'İtalia gazete 
sıne göre, deneme, İtalyada b r 
topçu atış sahasında yapılmış· 
tır. 

--o-
Olimpi)·at mallllbiyetinden ı;onra: Prof. Kamil Sokullu 

~lal. Peı 

kaza geçirdi 

Ankara 28 (Hususi) - Pro· 
fesor Klmll Sokullu, Atatürk 
Bulvarında bir taksinin çarp· 
maslle sırtından hafıf yaralan· 
mı~tır. Şofor yakalanmıştır. 

Pirinç'in taşı 
Kala kala bir &por 1 lerl. 

mlz kalmıştı, Allaha ~ükur 
gaıeteJerlmizden bir kısmı
nın gayret ile onu da politl
kaya 60ktuk. 

4 Gure§çimizin profes~ o· 
nel oldukları iddiasına kar
Eı yapılan neşri at ,.e bu ıı. 
rada resmi ağulardan çıkan 
beyanat o karlar politika ko
kuyor ki, tahammül edlle· 
meı. 

Ha) ır bir ıey dt'ğlJ, biz 
daha Amatör, profcs~·onel 
dhasını hallf~fmf'rlen bir dl' 
ba§ımıza pnlitlk sporcu da
\"ISı çıkıyor. 

Artık &e)"redeblllriz güm. 
bürtuyı.i ... 

ECYET GÜRESİ"S 

Harp Akademisi 
Komutanı 

İngiltereden döndü 
Harp Akademisi Komutanı 

Korgeneral Fevzi l'ıfenguç bera. 
berinde Akademi Deniz talebe. 
teri olduğu halde dun uat 15.3U 
da hususi hır uçakla Londradan 
~ehrimlze donmiı5tur. 

Kendisıni karşııayanlar ara
oında. Denız Tuğamirali Fahri 
Komtürk. İstanbul l\lerkez. Ko
mutanı 'l'uğgenertıl Re;it Erk. 
men, Garnizon Komutanı ve A. 
kademi erkAnı bulunmaktaydı. 
Kendisıle görüşen bir muhabiri
mize general Fevz.I Mengilç de· 
ml~tlr ki: 
«- Bundan {iç hafta evvel 

giden Akademi Deniz. talebeleri. 
ne Londrada iltihak ettim. İngU. 
teredeki bOtUn deniz tesl•lerlnı 
gezdim. Yeni usuller \'e eğıtJm 
!İstemi hakkında izahat aldım. 
Bu seyahatler akademi talebeleri 
için faydalı olduğu kadar askeri 
mUna!ebetıeri de takviye etmek
te<lir.n 

Belediye, 
Kabzimalları 
Toplantıya çağırdr 

Mııhtelı! hblgelrrden meyv~ 
\'e sebze getırılme~ıne de\'am O· 

lunmaktadır. Dün de l\Ier~in, 
Trak)~ \e dığer i;tıhsal bölgele
rinden 5 ugon. 31 motor \8 45 
kam\On mal gelmiş 'e toptan fi. 
atlarda hıssedıllr hır dU~me gl!. 
rülmüştur. 

Halde son toptnn fiatlar do
mates 5·25, patlıcan ıo..ao. dol· 
malık biber 20.ao, Ay~ckadın fa 
wlyesı 35.40, şeftall 30-100 ku
ruş arasında tehaliıf etmektedir. 

Toptan fiatların perakt'nde.ye 
tesirini tf'min ga~ esi ile bclecliv.:? 
meclis binasında bugtin saat 15 
de İktisat mUdürltitU tarafından 
bir toplantı tertip olunarak kah. 
zt-mallarla görtiştilecektir. 

MEVLiDi ŞERiF 

Merhum Tahran sefiri. Bulga. 
rlstan Komiseri ve Haricı' e MUs 
teşarı Mehmet •"ehil Bt'y mah· 
dumu, DilrUba Ertok'un karde· 
~i. muharrir arkadaslarımızdan 
Huse~ in Şehsuvar'ın amra:ı:ade· 
si l\lilAno :Başkonsolosu: 

FUAT !\Enli, F.RTOK'un 

,·efatının kırkıncı gününe mü· 
sadif 30 temmuz. çarşamba gil· 
nU oğle namazını mUteakip, aziz 
ruhuna ıthaf edilmek ilzere Goz 
tepe camilnde mevlıdi şerif kı· 
raat olunacaktır. Kendısinl ta· 
nıyan ve sevenlerle arzu eden 
dın kardeşlerinin teşrifleri rica 
olunur. 

ht hbııı ,:k &u liinlerde ban 
~ ttirltrt ıetelerinln bas mu 
b 1'11, :1ıı hurrbet mersi· 
tıı lııti3 tt k Utriyeı ne5ldeleri, 
,~ "uı oldltidelerl yarmakla 
ltr ettrnu, Uklarını !iÖJ lu) or. 

---------------------------
iııd .. 11 b haHtında gorduk· 

1 l3en .,, ahısıe di) or lı.t: 
ıı 4 Ürki d 'tc 01ınadıa :Ye e hilrrlyet o-

l tubeıı ını ınünaka~a eden 
\> 0tııın 'l arkada&larımııa f3 
:rdır. ' UrkiyeJe hUrriytt 
"le • anı 
dorf'ia &lbı a. 0 memnu hır 
t 11tıındacı Yük ek bir ağacın 
dan l•tnıan ır ve ona çıkmak 
1 ruer, Ya b:nlar Ya kendileri 

~l~r. catından çekip dU 

deııı ır ıne 1 
ııı~ Okta..ı rn ekettc hlirrıye:. 

1 - IE 'llL ARANl\OR lft\/ 'H•Aıt 
L-------ı 

dl;)Ot ki: 

Polis Koltjlnln yeni mezunları yapılan törende lstlklil mar&ı söylerlerken 

C. D. P. Meclisi bir 
teblli yayuıhyaeak 

Dünkü toplantıda, Halk Partisini borçlancluma 
kanununun, bir bahane olduğu belirtildi 

Dıuu.tl l/utııblrl · ıu4t" 

Ankara 28 - U«; ıündenberi tır. Bu kararda, son kanun tek· 
toplantı halinde olan C. H. P. lifi ile Halk Partisini borçlan· 
meclisi. partinin menkul ve dırma gayretinin, bugünkü lk· 
gayri menkul mallarının mtisa· tidarın münferit hAklmiyetini te 
dere5i hakkındaki kanun etra· sis için bir bahaneden ibaret ol 
fında mUzakerelerinl bitirmiştir. duğu helirtllmekte. bu haklka· 

Bu mevzuda muhtelif vllAyet· Un mlllete du)-unılması !Uzumu 
!er delegeleri konuşmuşlardır. anlatılmakta , HaJk Partisinin 
Bugün genel ba$kan ismet tnö demokrasi rejimini müdafaa için 
nil, genel sekreter Kasım GOi ek var kuV\ etile ve bütün aımıle 
ve meclis grupu baskanı Faik mUcadeleye deYam edeceti ill· 
Ahmet Barutçu da ayni mevzu \e edilmektedir. 
üzerindeki görüşlerini iz.ah et· Parti meclisi, gündemindeki 
mişlerdir. diğer meuular da konuşulduk· 

. Teticede: parti meclisi itti· tan sonra yarın veya öbUr gün 
fakla mücadele kararına varmış . bir tebliğ neşredecektir. 

Eva Peronun cenazesr 
bugün kal ırılacCık 

Nôşı on binlerce kişi ziyaret etti. Büyük izdiham 
neticesinde bir generalle birlikte 8 kişi öldü 

2500 kişi yaralandı 
Bueno.;. Aires. 28 - E'a Pe- j Akşam geç \'akte kadar E\a j 

ron'un 'efatı uzeruıe, dUıuanın l'eron'un naşının bulunduğu Pa. 
butUn başkentlerinden Buenos. lermo Vıllftsını ziyaret edenlerin 
Aires'e telgraflar gelmektedır. görülmemls derecedeki kesafeti 

Başkan Truman, Başkan Ju. ~Uzünden polis villayı kordon 
an l'eron'a gônderdiğı mesajda, altına almış \'e buna rağmen in. 
gerek kendi \e gerek refıkıısı a· lizamı temin etmek mümkün ola· 
dına taziyetlerde bulunmuştur. mamıstır. 

Beyaz saraydan. Hueno,, Ai- I C:tnaze merasımi bugun 
res'te ki Bırleşık Amerika bti- ı Buenns Aires 28 (AA.) - E 
yiık eltiliğıne gönderılen talı· va Peron'un cenazesinin Cum· 
matta, başkan Truman ,.e refı· hurbaekanı derecesinde askeri 
kası adına madam tva Peron'un merasimle yarın saat 16 da kal 
tabutu üzerıne hır çelenk konul. dırılacatı resmen bildirilmiş 
ması istenmıstir. Ur. 

İngiltere kraliçesi Elısabeth. Fe\'kalAde bir toplantı yapan 
Franı:a Cumhurbaşkanı Vıncent Arjantin parlAmentosu, 27 tem· 
Auriol İtalya Cumhurbaşkanı Eı- muz gfınilntın milli matem gilnü 
naudi, başkan Peron·a tazl)e me olmasını kararlaştırmıştır. 
sajları gondermışlcrdlr. Arjantin P. T. T. Bakanlığı 

zı aretcller tarafından bildirildığine göre. 
Buenos-Aıres, 28 (T.H.A.) - Eva Peron'un resimlerini havi 

Bu ı:abahtan ıtibaren onblnlerce tam bir pul semi bastırılacak· 
Arjantinli akın akın Cumhurbaş tır. 
kanının karısı En Peron'un na· Bir sene içinde başka pul çı· 
şını ziyaret etmektedirler. karılmıyacaktır. 

Kalabalık o dertce fazladır ki, Yeni pullar yakında satışa çı· 
izdiham neticesinde içlerinde bir karılacıktır. 
generalin de bulunduğu 8 ki~ı ı 1 centavo \'e 1 peso'dan 45 
ezılerek ölmüs. 2500 kiii yaralan I centavoya kadar. muhtelif kıy· 
mı&tır. metlerde 22 pul ç•karılacaktır. 

Atlantikte şiddetli Gaıiantep'te 27 kişi 

fırtınada ölenler oldu sütten zehirlendi 

«Ulus» taki yangın 
Tahkikah devam 
Ediyor 

llu1Uııf Jlulıfl?ıfrC'>llz4f'l 

Ankara 28 - Ulus ıuetesl 
ile HaJk Partisi binasınıi.t cık411 
yangın tahkikatı son gafhaya ıel 
mlıtir. Hldisenln bir kut! ese
ri mi, elektrık kontafı neticesi 
mi olduğu hususundaki k~rınn 
bugünlerde matbuata verıleceli 
umulmaktadır. 

Bilirki$iler bugün de parti 
santralının bulunduğu sahada 
tetkikler yapmıflar, santral akü. 
mülAtorünün bir kontak y.ıpıp 

l·apmadığı meselesi üzerinde dur 
mu61ardır. Heyet, SelAhattin As
tarın .:Plu.s11 damında bir adam 
gördüğü iddiasını da. binanın 
catısında bir ke~if yaparak tah
kık r:1mistir. Çatıda temsili ola· 
rak dört sahıs dolastırılmıs \'e 
bunlır SelAhattin A$ara ıiisteril 
mistir. Selahattin. bunlardan iki
sini te~his eclehilmlş, J)rejitktd: 
aydınlılının klfayet$itli;i dolayı.. 
$ile diğer ikisini teıhis edeme· 
mlştir. 

NATO heyetiyle 
Temaslanı 
a ~andı 

llıuutl .tlıı~o~lriııt!z44ft 

Anknra, 28 - Dün şehrhnite 
gelen Nato Akdeniz. donanma~ı 
kurmay başkanı Tümamiral Mc. 
Lcen·ıe llareklt "e Pl&n dairesi 
bazkaııı Albay Utter bıııün De
nlt KU\ vetleri kıırmay başkanı 
Tümamiral KemaMtln Boıkur· 
dun riyasetindeki Türk ukerl 
heyeti)le temaslara baslamıştır. 
l\1uzakereler Uç gUn devam ttde· 
cek, bu müddet zarfında Nato 
Akdeniz ku\"\Ctlerınin yı:pacağı 
müşterek manevralarla Nato ka· 
rargahının kurulacağı mahal hak 
kında müzakerelerde bulunulaca. 
ğı tahmin edilmektedir. 

Arkadaıını kurtarırken 

beraber boğuldu 
Balıkesir 28 CHusust) - Gö· 

nenın S3rıköy bucağından 15 
yaşlarında Hamdi, yıkanm-\.."ia 
olduğu çayda boğulmak tehlike
sıne maruz kalmış, feryadına 
Bostanrı kôyUnden 18 yaşında 
Hasan Çılga yetişmiş "e kaza· 
ıedeyi kurtarmak istemlstir. 
Hamdi su içinde Hasana sımsıkı 
sarıldığından ikisi de boiul· 
muşlardır. 

Boston 28 CA.A.) - Mas Gaziantep. 28 (ANKA) Gazeteciler Sendikasının 
sachu:set eyaletı kuzey uhllle· Şehrjmfıde mühim bir zebirlen· daveti 
ri boyunca şiddetli bir fırtına me vak'ası olmustur. HAdise SU· 
hüküm ~urmektedlr. Birçok klı dur fahallede sUt satan bir fi· lstaııltul Gaıetedler Sendikası 
çük tenezzüh gemileri batmış nıstan sUt alarak içmek suretlle Ge(iri İdare Heyeti Bıpanlıtua· 
tır. Şimdiye kadar 6 kisi blmils muhtelıf mahallelerde \'e muhte- dın: 
tür. Birçok insan kaybolmustur. lif nılelere mensup 27 vatanda$ 5953 sa>ılı kanuna istinaden 
Sahil muhafaza gemileri 100 kisi .ığır şekilde zehirl,.nmiş \'e bun kurulan İstanbul Gazeteciler S!n· 
kurtarmışlardır. ıardan on kadar \"atandas hasta. dıkası iza kaydına ba~lamııtır. 
~öktur uç. akları geliyor ı.aneye kaldırılmış, dığerleri hu. Talepnameler her gün Gazete. 

sus! doktorlar tarafından tedavı eller Ccmbeti binasındaki mu. 
İstanbul. 28 CA.A.) - l\lüte· edilmiştir. vakkat merkezimizden ıılına8ilir. 

Eebbls yurttaslarımız tarafındın Kendıltrlne talepname gonde-
memlP.ketimizde ilk defa kuru· Senatör Mac Mahon öldü rilememlş olan zerek cemiyet l· 
lan o.Gokturıı hususi havacılııc Vaşington 28 (A.A.) - Par zası. ierekse cemiyette Aza bu· 
şirketinin m· iiç uça ı Londra' l:lmento atom enerjisi komi~yo lunmayan meslekdaşlanmızın, 
nın en bil} ük Ticaret ha\'a alanı nu baskanı A~·An Oyesi Brian bir an evvel talepname ve nl· 
olan •Croydonl) dan kalkarak Lı. Mac l\lahon bu sabah amııdufı. z.amnameyl muvakkat merkezi· 
on· :\is • Roma · Bari · Atına yo- karisinde yapılan ameliyatı mil· mızden aldırmaları ,.e iki re~ım. 
lu ile bir kaç gün içinde Yesll- teakip Yışingtondki Georgetow le birlikte sendikamıza \'ermele-
köve gelecektir. hastanesinde ölmüştür. rini rica ederiz. 

~------- ------- - - -----
~a~ c dcıu~ hak 'e hakikat 
~hllıılarııı ddernek itin bunu 
~ı ;ı! "' h tğlt, lnsanh,.ın 
ter llıdır t; aırnetrnlş olmaları 
~ 'ır . st tarafı laf ve gü-

arızları onun ufak bir po:.ta 
memurlutundan yeti me ol. 
masını ilen ı;Urerler. Tallt Pa
şa hakıkaten küçuk bir postı 
memuruydu; fakat onun aklı 
"e dıra~ eti nadir l etısen Sad· 
rAzamlardan daha UstUndU 

• l'u\•arlanacak rejimlerin 
gozlerıni gaflet perdesi ortme
sı ve kulaklarının hakıkat ses
lerine tamamile ukanması an. 
taşılan so.5) ıl bir kanun ma. 
hl~ etındl' olacak ki. butlin u
~ andırmalar ve dürtmeler hiç 
bır tesir yaratmıyor 

HOŞ MEMO · Komıunun boncu§u komıuya para görünür J t 

UP,~IYET 
'~ 'ttıı. l{ı\ 't \•ı:: 

\1<1<1 s 
Ilı ıı etlaı S!nı . 
~b a ~b tıı a,ı 23 Temmuz 
4e11tfnın ~ T•IAt Paşanın 

bahısı 1 
Yaret edllme•in 

a~İttıhat di.>or ki: 
t•f aycı 1 Sve Terakki ruhıı 
.\ıı~a o kadıYuk Atatürk. f't
~~ıı doıuda ar vatanpcn eri 
C:eıı Culllhu topJıyamazdı. Bu. 
t•~ 1 l:ıa. a/~~6ka1 nımız Sa:1- 11. 
~!: <ı.n n rıoı 1 e ltıhat ve Te· 
l' ııo ıtılı; 8 ındda ka,·namıŞ 

a ~t P acıdır. 
aşa 

merhumun mu· 

İttihat 'e Terakkinin lide· 
ri Tallt Pa§a bil~Uk bir \'I· 

tanperver. bü~Uk bir SadrA. 
zam ve btiyilk hır inkıJApçı) · 
dı. 

.Nur içinde yatsın!ıı 

YENi SABAH 

EYYELDES BESBELLi 
HAKİKAT 

\'eni Şabah Mısır Kralı Fa 
ruk'ıın tahttan iadlrihrıeslnin 
bekJenmeyen bir ıe olmadı. 
ğını, takip edilen dyasetln 'e. 
hameti hıkkındıki ikeılara 
kulak asmadıJuu, siyltiyor \f 

D"mokrat iktidarın da 
Halkçılarııı akıbetinden i'lret 
alması tavsiyeye değer Fılhn· 
kıka henüz mlllet:n ·iikS"K 
ıradesine karşı ışl,,nmis bır 
gUnAh karşısında de~ıller ıma 
matbuatın ikazları !hır.al edil. 
memeli, haklı tavsıyeler go. 
zönUnde tutulmalıdır 

Türk çoğunluğunun irade· 
si behemehal hikim olacaktır. 
Ona kartı sun'l " yapmacık 
enıellu koymağa uğra•mak 
A lantık dali!!larına kar$ı 
kumdan m~ni kurmaktan baş. 
ka bır$!Y deaildır.a 

işi Jtl.IUM !/- J.PT/,I(' 
(,//;.ıl.+' NA.P/.VJ!l(.~R .VV~ •• 
A4"".°Y..ISl'All'N YcN/ N/~.tlt
C/SI Oü)~ff .~,--~-!!1~r?J 

nfMA41 11 c9EN 4!-° A#r/~ 
ıt"ÖM.lf~U Ot.ACA_ 

cw.~' 
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• [Hekim Öğiideri 

Yazda serinlik 
OKYANUSU AŞAN iLK 

T.ÜRK KOTRASI 
~ı 111/Nf YA~M..4N ve 1ıttzeıtik 

Yayan: LOKMAN HEKiM «RÜYAM» DAN NOTLAR : 17 
y az sıcakları ba~ladı; herkes 1 Cikrıni almak jcap eder. Çünklj 

Tanca'nın acaip 
insanı Homrani 

serınlcmek istıyor. Yalnız deniz banyosu her \ücuda geliş· 
!.ayfi~ clerde, ~azlık köşklerde 1 mez. Zarar \erebilir. Tehlike do
;;a) lalarda oturmak kafi değil! ğurabilir. 
Bu saadete her in~an kavuşa. Deniz. kenarmda oturan ,.a. 
ınaz. Sıcaktan müteessir olma. tandaslar banyo yapmak fır-atı
rr.ak için yaz clbisc~i gi)mck .ı. kaçırmamalıdır. Çocukların 
lazımdır.. Güneşten gelen ı~ıkları ıığlamlığına, gençlerin, kızların 
''e sıcaklıgı \.'Ücııdun içine çek- ı;üzellıklerine daha ya~lıların ro· 

1 
memek, geri çevirmek hassası matizmalarına yarayan bu (şifa 
olan çamaşırlar, 'kostümler giy· Kaynağı) ndan istifade etmelidir. 
nıck icap eder. Öyle elbise olma. ~anı kunetlendiren, kan bozuk. 

T anca'da en asağı bir hattaıık 
isinıız vardı. llomrani adlı 

hayret 'erici bir adam sayesin· 
de hcrşey 43 saat içinde hallol
du. 

Homranı') i ~o) le tanıdık: 
Limana ı:ırerken bir sandal 
kotra)a ~aklaştı. Kurbağa ~ibi 
sc ler ~ıkaran bir adam bağıra 
ba ıra birşe~ lcr söyledi Ye gü
verte) e bır kart uzattı. Hom· 
rani'nın kartında ingilızce ~n
lar ) azılıydı: • Yat Mümessili · 
Beynelmilel Kooperatif • Bey· 
ncJmllel Ticaret Odası Azası • 
Haşmetlu İngiliz Kralının Bah· 
riyesının, Birleşik Devletler 
Bahriyesinin ve en mühim İs· 
kandinav Kumpanyasının ku· 
manyacısı • U. A. Homrani \e 
Şüreka ı · Ticaret Sicili No. 
2654 • Bilumum Bahriye ve Ti
caret Gemilerine Güverte \'C 

o akşam yapılacak fazl3 hir ey 
yoktu. Yalımı. hUtün ihtiyaçla· 
ı ımızı, teknede yapılacak lami· 
ratı not etti. Sonra Vedat 
Abut'u, Faruk Kenç'ı \e beni 
alıp yazıhanesine götürdU. Ka
ğıt ,·eriyor, mürekkep verıyor, 
istediğimiz boyda ıarflar yara· 
tı)or, bira ikram ediyor, bir 
yandan durmadan sual oru· 
yor, cevabını beklemeden ken
di hikayeler anlatıp duru)or
du. Homrani hem bizlere pek 
ı ınmıştı, hem de Haşim l\lar
din'i memnun edebildiği tak· 
dirde, l\lardın'in gemileri o ci
vardan geçtikçe, ileride kendi· 
sine başka i~lcr düşeceğini 
umuyordu. Homrani'nln sa\'e
sinde yaı:ılarımızı ı::öndercİik, 
telgraflar çektik Ye Fanık 
Kenç'in Atlantiktc çektlgı btl· 
tün resimleri erte i gün[i ö.,:· 
leye kadar hazırlatmak imkiını· 
nı bulduk. 

den geçirir. Lı~anını bilmesem lıdır ki hem vücudun lazım gc. lu~unu bir dereceye kadar gide. 
lrn ycrlcdnı örtsün ve hem de ren terbeılrrini). Böbrekleri işle 

bile başlıklar, tiyatro ve sınc· ~erin tutısun bedeni ısıtmasını ten bu (Allah nimeti)nden fay. 
ma ilanları, ktlçtık ilanlaı· şch· Renklcnn de serinlik ve sı· dalanmalıdırlar! 
rin umumi seviyesini g:ıyet İ) i caklık vermek haı.salan vardır. 
belirtir. Bund~n sonra g~zinti Bir kumas vücudu ne kadar a.ı. 
ııııntakam ı;cnışler. Otobüs 'C· 1 · lt · ı · k t . . ı ı ırsa o nıı.pc e :,.crın ı \'C· 
ya ram,ay~a şehrın muhtelıf rir. Yapılan inceleınelerdcn şu 
ıstıkamellcrındc hattın sonuna 

1 

~nııçlar neticeler :ılınmı tır: 
k~dar gıder gelirım .. Uzun ) lİ· Beya~ renk kumaşın bıtnı:ık 
ruyuşlcr yapar, müzeleri ce· ocı·eccsini (100) farzcdcrsck sa
z?r· mcsa!~lcr fazla uzaksa tak· rınııı (10Z) haki renk (HO· a. 
ı ıle .c~rın mcş:ıur veyn alil· ı;ık yeşil (155) zcvtuni gibi \CŞil 
~~ çekıcı .kısımla~ını dolaşırım. rtnk (168) kırm;ıı . renk Ü65) 

e her fıı:.attn, bılhassa sık sık ma\i renk (198) siyah renk 
u_tradığ.ım ~içük barlarda, şeh· (208) dir. 
nn sakın~erıyle konuşurum. Bu cihetle scıinlemck içi:ı 
~tellerın Barmenleri yazda givilccck elbisenin rengi 
fılozof ol~yor ıın az, oiamadığı takdirde, sarı, 

Barmen.ter'.~ ço~u. fransız~.a lıaki ve nihayet (açık yeşil) Ol· 
.. ,·eya ıng~lızce bılır. H~le bu- malıdır. 

~ uk otellcrın barmen len hem ı\rzcttiğinı renkler hekim· 
feylesof olur, ~~m de herke.si lıkce makbuldur tavsiyeye ~a
tanır, hcrşcyı ~ılırlcr: yandır. J:o"akat kızlsrın, kadınla. 

Bu usulle bır şchır hakkın· rın, en zalim bir kumandanları 
ıta. sabahtan akşaı:na kadar do· \'ardır: ~loda .. Kadın modalarını 
la$mak şartı~·le, ~ır g~n ıçindc tertip edenler hckımliğln ta,· ı· 
oldukça .. ge~ış .bır fıkı~ cdı_n· ~elcrini değil, zarafet ve ~üzcl
me~ mumkunduı·. Tabıi Parı · ilk veren renkleri ~eçerJer. Ye. 
~en, Rom~·ı~rı _''~ya ~!oran a! ul modaya tabi olan kızlar, ka
Istanbul gıbı .ı:orulec \C ~ cr!crı ı ı.ınlar da sıhhi bahisleri bılmck 
çok olan §chırlerı kasdetmıyo- i ıcmczler. Galiba biraz da hak· 
rum. ·· !arı vardır: 

Deniz banyolarına de,·am c. 
derken vücuda güzellık. ,·üze 
l:t7jbclik, gözlere nurluk Yeren 
(İyotlu havadan) ıstifade etme. 
lıdir. Derin nefes alarak bu ~i
lah ha\'ayı gö~sün içinde (5-10) 
aniye kadar bıraktıktan sonra 

kunetlc soluğu dışarı vermekle 
rağla)acağı (şifalı tesir) i kaçır
mamak lazımdır. 

Bu tarzda sık sık ne!esalıp 
\ermekle göğsün geni~liyeccği. 
ni, ncCcs borularının açılacağını, 
Akciğerlerin elastikliğini arttı
racağını, omuz icinde sıkışıp ka· 
lan ciğerlerin tepelerinde, en 
üst köşelerinde saklanıp kalan 
mikropları öldüreceğini bilmeli 
de bu usule devam etmelidir. 

Deniz banyolarına, sıhhi bir 
~urette derin nefes alıp vermeğe 
dc\'am. ederken (güneş banyo
sunu) da yapmak gerektir. Bu· 
nuıı bitmez tükenmez faydası 
\ardır. 

Son söz: Kış me\ı.iminde kar
şılaşacağımız şiddetli soğuklara, 
iıunaltı veren pis havalara, şid· 
dctli nczlelere fena hastalıklara 

GENERAL · ALİ FUAT CEBESOY(/h 
~~ 

~-----

İstanbul Meclisinde 
felGh- ı Yatan GruplJ 

Meclisi Meb'usana iltihak etmiş olan heyeti temsiliye 
azalarından Hüseyin Rauf, Bekir Sami, İbrahim SürerY

0 

ve Koro Vasıf Beylerle Adnan, Cômi ve Yunus Nadi Se~ 
ler felôhı vatan grupunun idare heyetini teşkil etmi~ler 
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- 149 - tinızi ifa etmek suretiylrd: 

llılilet 
fcnızin ifasına da\'et c 
der ı 

Şurası 

Aldıl:ımız mevsuk malumata 

Iakine Malzemesi trdariki • 
Sipariş almak ve yüklemek • 
Gümrüksüz te lim edilir: Her 
ne\ i içki \e sigara; bakkaliye, 
et, taze balık ve sebzeler • Top
tan \C Perakende - Çamıı~ır . 
l\tektuplannız.ı bizim adre imi
zc göndcrtiniz, geminiz gelince 
size teslim ederiz ... • . \'e bütün 
bunların altında adres, telefon 
numarası, tel~rnf adresi. 

Homrani kartı kadar çok ko
nuşan bir adamdı. Ufak tefek, 
kara kuru, gösterişsizdi. Çatlak 
sesiyle durmadan bir~cyler an· 
)atıyordu. 

Akşam l'Cmcğini nerede ) i· 
)eceğimlzi ve sonra nereleri ge
zcceğimizi de Homrani teshil 
etti. Bize refakat edecek biı· de 
Faslı, fesli rehber buldu. Ar· 
kadaşlar kolra)'a döndUler, ben 
bir !ıaat kadar sonra yemek yi
yeceğimiz otelde buluşmak üze· 
re onlardan ayrılıp Tanca·yı 
bşfc koyuldum. 

ACrikadan Çilnktl bazı renkler vardır kı 
Anupaya kndının zaraCctine az çok te

H omrani'nin yazıhanesinden 
ı.ir eder. Koyu renk vücudu ince, 
narin gösterir. Açık rank kız· 
tarın hiç sevmedikleri şişmanlık 

karsı vücudumuzda (kuvvet, , 
kudret mukavemet toplamak. 
cıayanıklı olmak istersek, deniz 
banyolarına, açık havada (tenef
füs idmanlarına ve güneş ban
yosuna devam etmeliyiz! Ve ço
cuklarımıza, kızlarımıza bu yol· 
da terbiye vermeliyiz ,.e alıştır

malıyı1. 

:;orc, İ lanbulda ecnebi e· 
mcllerine hadim bir llılafet 
Şura~ı teşkil edilecekti. Bu şiı· 
ra delaletiyle memlekette mil
li kunetlerc kar§ı dini bir ir· 
tica çıkarılması esası üzerinde 
harici düşmıınlar tarafından 
idare edilen ve muhalif fırka
ların tava:.>sutu ile vilcuda ge
tirilen bir komite faaliyete geç 
ınişti. İtilaf devletlerinin ta. 
hammülsüz müdahale \.'e tazyik 
}erinden bizar olan Ali Rıza 
Paşa kabinesi sukut etmiş ve 
yerine dün de işaret ettiğimiz 
gibi aynı kabinede Bahriye !\a· 
zırı olan Salih Paşa yeni bir 
hükumet kurmu tu. Fakat bu
nun ne kadar iktidarda kalabi
leceği, tazyiklere ne kadar da
yanacağı malfım değildi. Dahili 
\'e harici düşmanlarımız, ikti· 
dara Mamad Ferit Paşa ve em
sali şahısların getirilmesi için 
gayretlerine hız vermi§lerdi. 
Damad Ferit Paşanın yaptığı 
temaslar iözden kaçmıyordu. 
Salih Paşa da kısa zamanda se. 
lefinin Akıbetine uğrayacak ve 
mevkiini Damad Ferit Paşaya 
bırakacaktı. 

l\Iüslümamlı. Tanca'da doğ· 
muş, küçükken her nedense 
Kanııday:ı gitmış, Quebcc ,.e 

lontrcal'de K:ınadalı bir aıle· 
nin yanında büyümüş. Gün[in 
birinde Newfoundland"dan de
nize açılmış. On yedi )'li Pasi· 
fıkte gemicilik etmiş. Altı de
fa Uuıksarktan Mekke·~e. hacı 
tasımıs: Ömrtlnün 39 senesi dc
nızle a!Akalı işlerde geçmls. 
Arapça. fran ızcn, lngılizte, al
manca, italynnca ve isp:ın} olca 
bıliyor. Aile babası. Kaç ~·ocıı
ğu olduğunu ô~rcnemedık, ama 
hemen her saat ba~ı. ba~ka bir 
adamı, scnti \.'eya çocuğu ·O~· 
lum! • diye bize takdim elli. 
Ayrıca kızları da varmış. Sesi· 
nl geçen harpte Almanyada bir 
temerküz kampında kaybetmiş. 

llomrani'nln 
mi arirı•erverliği 

H omrani kotraya a) ak basar 
ba maz bizlere Adeta el 

Yabancı bir şehri çıktığım ıamıın ortalık ka· 
kesit u~ulüm rarmıştı. Yanım~ Tanca'nın 

Yabancı bir sr.hre ı:ittiğim haritası filan yoktu. Turizm 
vakit 0 !ıehrin •havasını· fa.sima asıl ertesi gün başlıya. 

almak ve kısa zamanda kıyısı- caktım. O akşam niyetim do· 
nı bucağını öğrenmek için şu !asa dolasa El Minzah otelini 
usulii tatbik ederim: Sehrin bulmaktı. llomrani saat 9 için 
bir haritasını alırım. :Merkezi· bize orada bır masa ayırtmıstı. 
nin neresi olduğunu öğrenirim. Yazıhane limana yakın bir 
Bunu (iğrenmenin hiç şa ma· yerde. Tanca'nın Kasb:ıh' ıııın 
yan bir yolu \Vagon • Lits • yani ycı 1i mahallesinin kena· 
Cook'un )erini bulmaktır. Cook rında)dı. Homrani· ·Doğı"tı yu. 
daima, her yerde şehrın tanı karı yürü! dedi. Ben de: • Kny
göbeğindcdir. r:vvcll! :>aya ola· holursam bir taksi) e binerim 
rak merkez kı rnında rastgele diye dil~ündüm. 
dola ırım. istıkametimi kav· Ayrılırken liomraııi ceketi· 
beıtikçe bulunduğum sokağın nıin önünü ilikledi. 
ısmine b:ık:ır. ) erini hııı itod:ın - Ben, dedi, buranın yerlisi 
bulurum. Bıı ilk dolaşm:ı csn:ı- olduğum halele bu f.okaklarda 
sııııia şehrin bliyük otellerıne, ceketimin önünii iliklemeden 
dlikkanl:ırıno. tıyatro ve sine· dolasmaın. Kasbah'nın ) ankeı>İ· 
mal:ırına rastlayacağım mu· cileri me~hurdıır. Çarparlnr 
hakkaktır, ki bunlar bir şehrin adamı. 

görüşünü verir. 

* Yazla beraber deniz banyola-
rının zamanı geleli! Fakat denize 
g!!_nıek için Aile doktorunun 

içtimai, ıktısadi, hatta fikrt sc- Zaten cüzdan taşımam amıı, ' 
'iyesi lınkkındn in anıı oldukça dolmakalcmin ve Honırani'nin 
geniş iıkir verir, Yorulunca hatırı için ' öniiınü ilikledim. 
,.chirde çıkan gazetclcıin bir· Kasb:ılı"nın dnr nna cadde i· 6"•••••••••••••••••••••-.. 
bir bara ''cya bü)lık otellerden rarak •Avrupa mahalle ı. ııc iyi mal ı n rek lôma i htiyacı y o ktur 
kaçını :ılır, bir kahveye. kliı;ük nin kayna an kalabalığıııı y:ı.

1 
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1 bırinın barına girerim. Şehir doğru tırmanmağa başladım. K 1. B A R 
Ikınci imtıhaııını gazetelerin- mcvamı \ ar) 

~------~----------------------;;..._ _____________________ ___ koydu. Güneş batmak üzereydi, 

Mal müdürleri 
Arasındn 

Nakiller 
A 4ara J " ' " 

Ankara, 28 - Slvrihi~ar l\lal
müdürü Mcvliıt Özalp'ın llgın'a, 
Viranşehir'dcn Kemal Yavuz. 
kurt Meriçe, Hınısdan Mustafa 
J~rol Mana,•gnt'n, Gülşebirden 
r.amıızan Turgut O mancık'a, 
1-Iidyartan Vehbi Arslan Alan. 
~ a)a, Karakoçnn"don Bchzat Tok· 
demir Ba)burtn, Akscki'dcn J-\li 
S .. rı Suşehrine, Genç' ten Nazım 
Yük el Sıvrıhisara, Naümiycden 
:Nurettin Olgun Behi.miye. Kc
bandan Hamdi Güngor Akseki· 
ye, Diclcdcn ~elik İybar Islahi· 
~e)c, l\lazidağından Cabir Ertan 
Kiıhte·~ e, llıç'tan Halil GUltnç 
Bahcc:;e, Kozandan Mustafa Tü· 
remen Gül chire, l\Iengenden 
Mehmet Turan Araç'a, Manav
gattan !\evzat Bayülken Manya. 
sa, Mut"lan Mustafa Şekerci Ye· 
~ılova~a, Uluborludaıt Me\·lıit 
Taşkapıı Ürgüp'e naklen tayin 
~dilmişlerdir. 

--o-
M . Araz:i Arjantin' e 

tayin edildi 

israllın nkara Elçiliği Mu tc
şarı l\I. Tua\'ı Arazi, Arjantine 
ta> in olunmuştur. 
Aynı zamanda ba konsools ola. 

rak vazifelendirllmiş bulunan 
yeni Ticaret Ataşesi M. lloşe 
Galli de şehrimize gelmiştır. 

Yeıilköyde bir hadise 

Evvelki gece \'eşilköyde Deniz 
Park otelinin önünde bir hiıdıse 
olmuştur. Otelin önUnde duran 
eoför Muhittin Ycşilo\'aya ait O· 
tomobllin arkasına bir jip yanaş
mıştır. İçinden çıkıın Alfredo ıs· 
mindl'ki onbası ile arkadaşı Bez. 
ler, şofor Muhittıne otomobilini 
buradan çekmesini söylemişler. 
dlr. Bu münakaşa e nasında A· 
mel"lkalı, l\luhıttıne bir yumruk 
atmış \C burnunu kırmıştır. Sa. 
nık hakkında takibata başlanmış
tır. 

Aıfıiyeıle Florya' daki \, Tuva le t s As u N L A R ı 1 
T11yiııleı· Toplanfl lar 

" ""''" l.Jcıtı .. 
Anka.~:ı. :m - .Y~rsıç ~dayı Devam ediyor 

Hasan Oıkaya'nııı ı:iaııııbeylı )ar· 
gıç yardımcılığına, yargıç adayı j .. Cumhurbaşkanı Cc_lal -~a~.ar 
~lustafa Kemal Giirsüı.'ün Çeke- dun sabah 1'1orya dcnız kuşkun
rek ~argıç yardııııcılığma, Yusuf ,ıc )kclis Başkanı Koraltan, Baş. 
Hayrettin Ağıldcre'nln SUtçüler bakan Adnan :\Icndcrcs. şehri. 
yargıç yardımcılığına, o~man mlzde bulunan Mnliye, Ticaret, 
Topçuoğlunun Seben ) :ırgıç yar- Sağl.ık, :l\lilli Savunmıı Dakıınları 
dımcılığınn, Kamil Jtil5tü Kök· \'e lstanbul Mille~vekillcrinden 
sal'ın Datça yargıç yardımcılığı. bazılarının i tirakilc bir toplan· 
na, Alı Ceıınni Güngördilnün tı ) apmıstır. Toplantıda gliniın 
Nazimiye )argıç ) ardımcılığınn, ıç 'e ılış siyasi menularının ele 
Nurettin Kılıçreis'in Gündoğmuş alındığı tahmin edilmektedir. 
C. Snvcı )ardımcılığına, Mehmet Diğer taraftnn Başbakan Ad
Fevzi Uyguncr'in Dicle )argıç nan l\lcndcrcs Vıliıyctıe I,ibya 
)ardımcılığına, Burhan Cahit Be filli Sa\'unma füıkanı Ali Esat 
libağlınııı İmranlı c. Savcı yar. Ccrbiyi kabulünii müteakip \'nli 
dımcılığına, Necatı Kumbar'ın \"e Belediye Başkanı profesör 
Poshof yargıç yardımcılığına, Ab Gökay ile uzun bir goı-üşme yap· 
durrahmıın Odaba.'ın Ycşillıi a.r mışlır. Bu göriı~medr. şehri aıa. 
) argıı; yardımcılığına, Selahattin kalandıran muhtelif mcnular a. 
Bcsni'nın Güneyce yargıç yar· ra~ında bilhas a Bclcdıycnin ak
dımcılığına, Cevat Yalçın'ııı link dedeceği 50 milyon liralık i tik· 
kAri C. Sa'c!. yardımcılığına, raz ile yapılacak i lcr üzerinde 
Mehmet Avni Ozcl'ın Hekimhan ehemmiyetle durulmu tur. 
C. Savcı )ardımcılığına, lla an - - O--

Milletlerarası mekanik 

kongresi toplanıyor 

Ali ı.; cr'in Zara yargıç yardım· 
cılığına, Nııbi Koker'in Kars var· 
gıç )ardımcılığınn, Ömer LGtfı 
Cora'nın Çıçckdağ )nrgıç )ardını 
cılığına, Ahmet Muammer :;>ahi· Sekizinci Milletlerara ı Teo-1 
nin Çaykara C. Sa\•cı yardımcılı· rik ve Tatbii Mekanik Kongrc.)i 
ğına, Mu tafa Kemal Gököz'iln ağustos ayının 20 sinde İstan
Alaçam C. Savcı yardımcılığına, bulda toplanacaktır. 
Enis Tuna'nın Jslnhi)e )argıç Ancak dört senede bir kere 
yardımcılığına, Vahit Bozat'ın toplanan bu kongrc)e, dünyanın 
Kelkit yıırgıç ~ardımcılığına tn· muhtelif yerlerinden, 31 devle· 
) in edilmışlcrdir. te men-up 400 mekanik alimi 

-0-- iştırük erlcccktir. 
Son defa 1948 senesinde Lon 

Adana Şehir Tiyatrosu drada toplanan kongreyi, birçok 

rejisörlüğü 

Adana Belediye i tarafından 
bir Şehir Tiyatro u kurulmasına 
karar \'erilmiş \ c hazırlıklara 
ba,şlanılmı~tır. 
Diğer taraftan ôğrendığımlze 

göre değerli sahne ve perde sa· 
natkıirlarımızdan şair Cnhit Jr. 
gat, Adana Şehir Tiyatrosu kuru
culuğuna ve rcjisörlUğOne tayin 
olunmuştur. Kendisine muvaffa. 
kıyetler dileriz. 

de~ lctlcr kentli mcmlcketıeriıırle 
tertip etmek ist .. mi ler,,c de bıı 
ene memlekctimızde yapılması 
sağlanmıştır. 

Kongreye birçok tcblıgler ) a 
pacak olan iıllmlerin, muntazam 
biı· şekilde çalışmalarını temin 
iı;in Ord. Prof. Dr. Kerim ı-:. 
rim'in başkanlığmdaki he) et, 
bir enedenberi bu i$lc meşgul 
olmaktadır. 

Kon"re için, yapılan hazırlık· 
lar bitmek üzeredir. 

Yazıhane :\'a l.li 

SEZAİ KURDOGLU 
(Serbest \'eL·gi Uzmanı) 

Yııı:ıhanesini, Eminönü Asmaaltı :\o: 34 f nan Han: 4 e 
naklettiğini, sayın vergi mükelleflerine ,.e dostlarına say
gile bildirir. 

Te l e t o n : 2 9 6 3 4 

TORKiYE 
GENEL 

KIZILAY DERNEGi 
MERKEZiNDEN : 

1 - Kars İlinin Çıldır ilçe merkezinde yaptırılacak 
227,102.07 lira ke~if bedelli Sağlık ) t erkezi bina ·ı inşası 
kapalı uırf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak binanın projeleri. fenni 'e husu~i ~art· 
nameleı i vcsair lüzuı!llu e\·rak do~yası, ,\ nkarada Kızılay 
t:encl Merkezinden. Istanbulda Kızılay Salış Deposu )lüdür
lügündeıı, Karı.ta veyn Eı zurumd:ı Kızılay Şubemizden 
lj,- lira karsılığında alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için nranan şaı·tıarı haiz 
isteklilerin usulüne göre 12.000 liralık geçici teminat ver
meler! ve en az 120.000 liralık benzeri resmi bir inşaatı 
mm·affakiyetle yapmış olmaları şarttır. 

4 - Eksiltme ıı ağusto 1952 ııazarte 1 günli saat 15 
le Ankarada Kızılay Genci .Merkezinde yapılacaktır. 

5 - Kapalı teklif zarflıırı eksiltmenin yapılaca{:ı eun 
aat 14 e kadar kabul edilir. Po tada vaki olacak gecikme· 

!erden mes'uliyet kabul edilmez. 
6 - Kızılay ihaleyi yapıp lapmamakta serbesttir. 

---:~ 

~~~ ... ~ ... -=--~~~-

kODAK 
YERICHROME 

FiLM 

!\l ustafa Kemal 
Paşanın gayretleri 

M eclisi Mebusan açıldıktan 
sonra vuku bulnn tebcd· 

düllcr ve hlldlscler :\leclistcki 
misakı milliye inanmış mebu"
larla, lider mcvkiindc bulunan 
arkadn lıırımızı tabiatıyle müş
kUI bir duruma sokmuştu. Ay
nı zamanda İstaııbulda milli 
kuvvet ve teskiliitı zaafa uğra
tan hadiseJerln tckerrürll onun 
kuvret ve kudretini muhafaza 
ile mükellef olan Heyeti Tem· 
siliyenin durumunu da güçle~
tirmisli. 

Ankaradaki Tem. il Heyeti 
ve onun namın:ı hareket eden 
Mu~tafa Kemal Pa:'a. Şubat ve 
l\lart aylarında geceli gündüzlü 
bir faaliyetle İstanbuldaki hfı· 
diselerin içyüzilnü anl:ımağa 
r:alışmı!ı, milli kudret ve birli· 
ğinıizin ı.aaCa uğramama ı için 

Temsil lle)'Ctl azasından 
İbrahim Süreyya Bey 

Eksiltme ilinı 
Türk Ticaret Bankası UmuJ11 

Müdürlüğünden : 
1 - Bankamızın lz:mir Şube binası inşaatı kapalı zarf usulile götüriİ 

fiat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait ihale dosyası 50 lira bedelle Ankara, ls tanbul 'I• 
iz mir şubelerinden alınabilir. 

3 - inşaatın keşif tutarı 492.197 lira 40 kuruş olup geçici teminat1 

40.000 liradır. 

4 - Eksiltmeye katılacak istekliler in bu işin teknik ehemmiyetinde bir 

inşaatı iyi bir surette başardıklarına dair belge almaları şarttır· 

Diğer şartlar eksiltme şartnamesinde yazılıdır. 

S - Eksiltmeye ait zarfların en geç 12 a§ustos 1952 tarih salı günO 

s aat 17 ye kadar Ankarada Bankamız Umum Müdürlüğüne t/B• 

rilmiş olması şarttır. 

Posta ile gönderilecek teklifler bu müdde t içinde yetiştirilmelidir· 
Vuku bulacak gecikmeler hiç bir surette nazarı itibara alınma:ı:. 

6 - Banka eksiltme neticesini en geç yukarıdaki tarihten 1 O gün sonrO 

alakalılara bildirecektir. • 

7 - Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir . ihalenin en a:ı: fiot 

veren istekliye yaptırılması şart değildir. 

ZAYi ... 
Tevfık Taylan'ın tem-

muz ilfı aralık ayları· 
na alt Emekli Sandığının 
300095860 ve 400095860 sa· 
yılı çekleri zayi olmuştur. 
Hükiimleri kıılmadıi!ı ilin 

olunur. 

i LAN 
FIÇILIK TAHTA VE FIÇI SATIŞI ~" 

600 litrelik 550 adet yeni ,şarap fıçısı ile 65 nıetr~ııı', 
!ıçılık meşe tahtası pazarlıkla satılacaktır. Alakadar 1ı\ı:I 
ısteyenler 10 Ağustos 1952 akşamına kndar lzmirde • 
ad resine müraraatları. 
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~I<(! 
lliiyiik b ir insan 

GÜNÜN YAZISI ı --......._. 

Anayasa tadilinin 
HaZlrhk çahşmalan 

Kore' den dönen 
Erlerimizin 

Mıs1r'da irtikap ve irtişa 
ile mücadele. 

Türkiye hakkmda 
Bir makaleden 
11arçalar Adlan 

<Başı 2 ndde) 

f'iıı)lııdı 
... Hnın e ki Cumhurba5kanı 'e Fin orduları :Bııko· ... ıı taı 1 ıu . 

•Iıu lst· ' •relial f;ınnerheım halatının ıon birkaç Hne· 
kıpaııı ı ı;rede geçh dikten Ellnra iki l ıl e\'nl hayati\ göılerlni 
lhıte s!1ı:1 • lare&al Fin1:'ındiyadan a ·rılarak İS\lçrede yerle· 
fakat 0 &ı:n )B§lfıa feldlgiııl, ömrünün sonunun yakl15t1Jını, 
hıı11 • ~aınana knıl;ır :) erine getiremediği bir uzlfe l oldu· 
YltJııa1ı: 1111111 'e dcrh:ıl l5c ba5lam1~tı. Bu uıtre hatıratını 
llıe\ıuıe 1": Iannrrhcim n lihim Hka.)fe karıemıı, mühim 
lıttlikte r ışgaf etınlş <>lan in .anların blldıklıırinl kendıterile 
tıra ıııe:'ezara ı:otürmemeleri; bunları, ı-ann tarihi yazacak· 
ll
1dl llu ~z olınak tizrre tesbit etmeleri lizım geldiğine ka· 

l•ç lı:ald anaat l'\ 1 ıl m:ısasının ba51na geçti 'e, bir parça 
li.tttı, 'f1 ııı du$Unerck, vakit :ka.) betmemek için bü\iik faı· 
llııı&ıeu~\1 fı. NihaHt lıf.tıralarını tamamladı. Şimdi bunlar 

rl olup olamıyacağ1, Anayasada 
urahıten belirtilebilir ('Mad
de: 49). 

J.ııaıfolu J./a.,,,. <Bası ı . elde) zonunu desteklemek itin bu bol· un eslı::i buın mlıeı\lri 
Ankara, 28 - Kore'den dönen ısında kabul edil mi~ olan ıirti· geye harp gemileri, tepkıli uçak- Elııu Andraos paıa ... J.:ral ura

A110 Al~d Pr •• 

1 arııtlık temınatı 
Anıl Haya girmelidir • 

erlerın ad listesinin devamıdır: kAp ve irtışa ıle mucadele prog- Jar \e askeri birlıkler se\ketmıı )ı iktisadi mU;ınırı. 
Kndır Ünal, Kllzım Kızılgoz, ramı. nın tatbıkine geçmek üze tır. Bu memleket, Mısırın iç i&- Antolne Poulı bey... Kralın hu· 

Akıf Özer, Mustafa Bilgen, Ra. re Kıhlrede faalıyete geçmıştlr. lf'rıne müdahııl" ka}gu~unda dt susl iılerıne memur, 
mazan Yesılağaç, Veysel Mugat, General, , bu suçlardan ıtham ğıldlr. Bu cıhet Başbakan Ali Mohammed llılml Huse) in be) 
Salıh Kırıs, Suleyman Demir, edılen babam bıle olsa onu af· Mnhır Paşa)a temin edilmıil•r • sarav gara1ları müdurü. 2° - Danıştay ilyelerlle ba§ka. fbrahım Sezer, Hilseyın De\eci, !etmem• demıştır. İng ltcrenın Kahire llil~Uk ıı:ı. Hasan Akıl bey ... Kralın )a\erl 

nının, Başbakanlıkça, Huse) ın GU\'en, Cuma Karlıer, Gen er alın karde~ı. Ali Necip çisi Sır Ralph Ste\'enson bugün 'e hu u l pılotu. 
ka)dl hayat farlı)lc tayınıne rn Selım Beyıtle, Kadri Gergınok, Paşa, kcndlsı alryhınde kMI de· uçakla Mısıra hareket ctmi tır a Al '\lı rb gaıe•esine gore Ke 
bu zeutın da yargıçlık temi- Hu amettin İnce, Mustafa Şaş. hl bulunmamasına rağmen, me\· Elcının, 'Mı ırın ) enı ld recilerı rım Tabet paşa 'e Andraos pasa 
nalından faydalanmalarına ta. maz, Cemal Özken, Ali Çarşam- kurtur. ne Churclııll hükiımetınd!'n 1ı mn te\klflerı sırasında cş)aları 
raftar olan hukukçular coklur 1 ba, Şahın Una!, Sabrı Kolagan, Gen nal, • bu, dığer yüksek bir me aı rotürmekte olduğu an I ara~ında mühim 'eslkalar bulun. 
(Madde: 51). .. Satılmış Ateş, Mehmet Polat, İs- rütbeli subayların tevkifi sıra !aşılmaktadır. mu~tur. 

~aıı. 1 anlarda ııe~reı!ill~ or. 
Y~ llda llethC'iın'ln çok bı:lh etli bir ha) attan sonra seksen 
dıııeıı , l~ıı gC'Up kclfiı e bakması lazım gelirken kendlsinr. 
llıadan ta 1 felerı hatırın aral. bunu ) erine getirmek için dur. J 
}11~ bir : t&nıası ke'lıli lnln uzife hissine ne kadar bağlı b!i· 

21 • Hukumetın tuzük )ap· maıl Ateş, Tahsın Top, Nurettin &ında ittihaz etmiş olduğumuz 
8 

rbest bırakılanlar Bunlar cumartEsi glinü A_ır 
rna &elAhiyetlerinın 6enışletil- Çopur, İbrahim ÖZdemir, Lütfi bır tedbirdır: istı•nai muamele . ,, France uçağıle Parıse gıtmek U· 
mesı, hukukçular tarafından e- Kılıç, Rıd\'an Bılgın, Hasan Du- yapmıyacal:ız• demı~tır. Kahıre. 27 (AP) - .. fi Ocak ~- zere Jken ) akalanmı•lardır. 
hemmıyeUe ta,·sıye edilmekte· man, Jbrııhım Koç, isnıaıl Başar, Gayri resmi olarak bıldirildı· )&klanmalarından SC'nra IEl\'kif o: Al zaıııam gazete ının bıl· alını'a en olgun bir zihnı)etlc 
dır. Bö>lece, bazı mevzulama ,.\hmet Ügel, Adıl Ölen, Ahmet ğıne gore, sivıl mahkemelerde edılmıG olanlardan ~64 U i sı;r· dirdıtın" gore, e~ki Kralın en hazırdır.• 

f~y te, 8 ıı an olduğunu gô terlr. Fakat bundan muhlm olın 
leııdtsııı~uudur. il kail, r mühim mevkılcr işgal eden bu tat, 
habsttıııın baelır:ı rol o\nl'ldığı hllıllsC'lerden bile ıhen• di\'e 
'ltiı:ı. ş0';r, •biz. dlvnr. Hatıratında •şunu yaptım, bunu 
lıır. ~lar l e ~ 8 Jlarım, bıi le ederım. gibi sötler kat'iyen yok· 

kanun çıkaıılması zaruretı on. Ormaııot;lu, Ferhat Peközen, bir seneden fazla hır zamandan best bırakılmıştır. Sımdı 34 kısı fazla yakinınde bulunan re oııuıı I 'I'ur~ İ)C•le 19!6 danberi gell
lenecek \'C kanun sayısı azala- Hayrlar .Murtaza, Fethi Okay, beri muhakemesi yapılan arızalı me~·kııf buluııı.nnktatJır. en ıyi clostu olan Antoine l'ouli 1 "il çok partıli r.ı)a i sıstemi tah· 
cık, mecl ı sin yukil hafıfle)·e. Hakkı Aybek, Hasan Özdoğan, silllhlar meselesi ele bu leınızlık ~ ar~aınba guntl yapılaı~ h~ikil. bey miıhım ihbarlıırrla bulunaca hl ed"n doçent Thom:?.s !junları 
cektır (l\ladde: 52). Salıh numan, Alı Aslaııbaş, Hiı- sırasında ele alınacaktır. met darbE-ınrle tc\ kı.f edılmıs o- ğını hıldırmı~tır. l azmı tır: 

22 • Yargıçların. temınatına seyin Kurt. 1smaıl Adıguzel, Ah- Kralın )eğeııi Ahbas Halim lan 21 ~üksek ıütbelı ordu men· . 
müteallık olan 55 ıncı ve 66 n- met Çakmak, Halim nayı, Kafur Paşa da dahıl olduğu halde bir subu serbest bırakılmı tır. Kralın kotı-aila11 göndrrrliğl •Çok partılı ı trmın parlamen 
cı madde.ter, te\•sian tAdil ve Bilgın, İbrahim Brdağ, Necdet çok yüksek ~ahsiyetler, Fılistin Bunlar, askeri sahalara okul telsiı to \1 ullerı 0 l ad r çok sayıda 

\'lrt eıı tsaı her e 1 bıırnk teuzula anlatıvor. Sal raları çe· 
lat'fte ıı ah§l hilcuınlara, l>ln \e husumet kokan satırlara 

A•a rastııınınıyor. 

ısUh edilıp yan:ıçlık temınatı- Tulgen. Hamazan Taş, Akif Şen, harbi sırasında. ordu) a arızalı marnak \ e askeri Caali~eUerde Kahire radJosunun bugun Turk tarafından ° derecede. b~-
na alt prensipler. .Anayasada Hıkmet Bıll'tac, Ahmet Çatalte- silAhlar vermekten san.ık olaral. bulunmamak ıı;ın söz vermişler bıldırdığine gbre, e•kı Kral Fa. 'tik bır hahı 1,. b"nım cnmıst~r 

1 C d 1 b i 1 ~ ~ k k d 1 l d dir ki, yabancı i ti!A harıç, hiç bır 
:ltfııcıs~ııerhelnı'in hatırııtından alacağımız: iki ders 'ardır. 
~t t]farı salAhl cm me,·kflcr ffig I etml5 bııYUk &ah~h etlerin 

t ıı lrtıı b~ı 'aıınasıdır. Bunlar bugiın ne redilmese bile Y•· 
1 hıısul'lı l1 Uk kı.) me•ı 11alz 'eslkalardır. İkinci nokta da aah· 
01dııh l~blrre, kin 'e infial hislerine kapılmamak. her ıevl 
llıcaı. ııu' anlatmaktır. Bir hatıranın kıymet Jfade etmesi 

ser a ırsa ay a ı ır s yapı· pe, Abdurrahman ozer, Ahmet mah eme~e se\' e ı .mı& er ı. . ruk Akdenız açıklarından gene. şey bu 
51 

asi cerqanı artık de. 
mı& olur. Şenol, Omer Arıcı, Yu,,uf Şen- Her sahada temızlık ~apılacak Goıaltına alınanlar ral .Mehmet Necıb'e şu telsızl 

23 • Turklerın kamQ hakları: gül, Hasan Emlik, SeUhattın Uğ \'e Bakanlar bıle bu ışe .dahıl Kahire. 28 <AA.) -l\Iare al gondrrmlslir: ğıstireme . 
nı te·pit ve tayin eden besıncı ıraş, Rasim Dıker. Hasan Baya- olacaklardır. Mı~~rda pek yukse.k I Ha•darın te\kifınden sonra Kral Güç \atifenizdc size mU\af. Karı ık \eya lıuıuruzluğa sah· b 1 b t b ~d 1 liıh k h l k ,,, • J ne ol n dı er mu luman memle-o ~m, aş an asa tıı ı • ıs zıt, Garıp Şahın, Hacı Osman Me- ı ma am sa. ıp erı~e C? .,enı. Faruka doğrudan doğru.} a men· lalm etler dılrrım J) 

\ e ıkmtıle !111.!h~aç. gorlılmekte- eli, Ali I.laykara, lla~ rettin Gu· rüşvetle~ 'erıldığı hakkında her sup bulunan bir kısım şahsb et. Kral Faruk'un tahtından fera ketlrrdckı man aıa hı!Afma Tür-
dır. Fılvakı, lkıncı Cıhan Har. nerli, Ekrem Balta, Abdullah Kı· zaman soylentıler mevcuttur. ler gozaltına alınmıslardır gatı doluı ıle halkın bir gece kı~cdc ta uptan doğan dını ir-

~alcde mumkiindur. 

Prof. Behçet Kamay Akademi 

blnden sonra, tımm~ ha.kları lınçarslaıı, Tıımur Arslan, l\fus- 1stıra etmiş olan Ba~su c.ı Ge Bunların .} erlerınl dej!ı .tirme. e\\ el ) aptı!h coşkunca tezahürat tıca ılc ate lı mılliyct!;ıliğın ko-
t~lfıkkılerınde ehemmıv.eth d~- lafa Toplaş, Ali Firlaııcı, lbra. ~e:aı l\lu.hammet• Az~ı •Be), .tah leri mPnedılmiş, pa aportları a-1 tan onra diın, .şEhir tcmamlh'! la.} kolay ba da ıp clele çalışa
ğısıklıkler ol~u.ştu~ •. Bırleşmış hım Yanıaıı, Ali Ylicetıirk, Ha· kıkatı~ .}apıl.an . tazJık netıce lınmış \e e kallı>ri butün hudud sükunete dalnııstı Bununla be· mı)acakl ıı da gorulmuştur ki, 
tılletler Teşkılalı ıcındPki ça· 6311 Oıcaıı, lliısey!n Öz bağ Ke· sın~e ıstedığı. gı.bi ~".}.redcınedt· karakollarına bildirılmi tir raber ordu birlikleri. ı:rhrin muh bu cıhct de son derecede onem-

lıcmalar, insan Hakları Reyan- mal Tekııı Ahmet Gilııgör' Ra- ğf"ı hasına bılılırmıştı. Yapur ,.e uçak kump~nl~rına telıf ·erlerindeki mühım nokta. lirlır • 
namesinin kabulu, yeni Anayn. mazaıı Baş'ar, İsmail Şahin,' Ser· ngll~rej Alhm~ tıı adı, Sudan \'a ı'alarının hareketlerinden e~ !arı işı:al altında bulundurmak. Amerikan )ar<lımına temas 
ı;alarda yepyeni bazı Amme !ııı\ maıı l'z11nka~·a, Tevfık Tav~a\•, ra ı o ara P anııı~.}or az 6 •aat eV\el memleketi terke· tadır. Abidin \e Kubbe ara.,.ları eden doçent &unları yaı:mıştır: 
!arının yer almasına vesile o! Hasan Karagül, Paik Duru, Üm- A LondrKa: 28 (A )d- bu akşatmt denlerın listelerini ordu komu. &5ker! kıt'a ve tanklar tarafın- 0 lJa} ikat n geri 'e tipık mem· muetur t ç 1 \' il S 1 k ' 1 vam amarasın a C) ana a . . d k t 1 t 1 , ti h ıafına 'l'ürkı•"' Ame .. · • ı. me o >an, e o a , .. ıusa n. b 1 D 1 • B k A th tanlığının tas,ıbine arzetmelerı an usa ı mı• ır. er.e er ı" "" • 
~mme haklarında ol?u~u ri, 111 ehmet Tekeli, thsan Sarı. u u?an ı~ış erı a ·a?ı n o- emri 'erilmiş tir Kral F nık Kapri'de rU an ~ ardımını memnunlukla 

üyesi oldu 

7 o 701 

2so •o Ho ao 
lraerı 1 " • 80 

tor Piede Llevre'nin ba~kanlığın 
da yapılmış \e ayni zamanda a
kademı başkanı olarak Belçika 
murahha ı profesör Dr. Lacet'ın 
teklıfı uzerıne profesor Behçet 
Kamay, ıttıfakla a li azalığa se· 
çılmıstır. A nl tarıhte bir İtal
yan profe o unun de lsmı bahis 
me\'Zuu olduğu halde, profesô· 
rumüzün ılmi otorıtesı ağır bas 
mış bulunuyor. Akademinin M 
len 34 asli U~ esı vardır. 

gibi c.hUrrhet) telfıkklsınd~, ka~a. Hü~e~ın Cici, lltustafa 1 n~n;·~:~·e;ngı~~e:ı~n:hme~Iı~~~~ Gozaltı hap·i~e alınanlar ara. Kapri 28 (AA.) - Sabık kar tlnmı~ \e 1 cndı ine du§en 
de, eskıslne nazaraı" haylı fark· Çakmak, Sıi~rU Tunç, Şaban Sa· iı yi •Suda~ Kralı• olarak tanı. sıncla bılhassa isimleri asal!ıda Iı•ır Kralı Faruk, bugün El karş lığı fazlasıjle orta~a koy-
lar :;ıeyd~na 1gelm ~tir. . 63 rısınkaya, Ömer Yavuz, J\Pmal m~~ 1 reddettiğini soylemiştır vımlı kimseler bulunmaktadır· lahrusat yatıyla buraya gelmis mustur.• 
69 7ou 7se1 e7p2 e7r! 74ın7a5en76 77 .\ltınok, Sa~ım Solak, Ahmet Ka- Mısır hfıdlselerine dair be~ a- Ka ım Tabet paşa ... Kral Faruk' tir. 1 d 

• • • • "• • · · · rakaş, B"kır Fırat, Aydın :MUs· t " Doğu A manya an Batı 
78, i9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, lım Bahattin ÇerkC'S Glllbeç Gö· natta bulunurken Eden, ngılte- G k 'f • 'd • 
87 88 inci maddelerdeki hlİ· al 'H At Ah' t eo renin Mısır buhranıyle yakından romy Q ya, ran a 'fenı Berline 900 kişi kaçtı , • r . asan l'Ş, me .:>ıısaçar, .1 .1 d ıt i · M d 

1 
l k r 

kUmler: ) eni teltıkkllere uygun Sel ah ttin r.okçer, Nail Uvımık. ı gı en ı6ın , zıra •.sır a s ı · 

bir surette, )enı anayasıılarıla· l\tuharrem Öztcke, Kenan Üskan, jr~rl.' .'·e m~nt~.r:m. bı~ ida:ej ~e· Londra'da, halk Ha"dı'seler 
ki esaslara riayet edılerek, le\'- Ra~im llağhak, lustafa T.rke.siı, dı.mın.ın y~rl e~ ı['1nı gorme s e-
sıan ve ikmftlen kaleme a:•nrr.l- Errlnl Sezgen, Sahahattin Koç, ığı?ı an ~ mış. ır. · M ı k 
lıdır. Bekır Aı lantas, Ahdııllah Satır. il BSıl.'.ndlğı ki:ıbıl Sıhıdlan mi edselbe~ı (< em e etine dön» 

nahusus (kamul aştırma·iS '{ t f T J\t h t n ı.ı e 11\.€) ş ana 1 o ges n e ır • . . . .• us a ıı ıın, c nıe e"' rmen. · .
1
• . dl 

<Ba51 1 ıncide) 
askeri darbe tehl•kcsinin me\ ru. 
diyetinin sczildiğinı sôylen.ekte
dirler Tahran'da h3\anın ga.}d 
karı.ık olduğu ,.e bu darbenıı. 

tim!Ak) \'e (sıkı yönr.tım orrı ri Ad ' ! L' 1 1 7.' Ik ·r K Ingı ız gamızonıınun me,c11 ye. Dea'ı' . b' 1.. , ı nızı arE nıı, .ıı 11 &· 1. k 1 1 k d A idare) mllesseselerı. ayrı o unı ab 1 1 C' C y 1 1 , t'C K k ı, as ·er ıa ım an rap mem. 
ler halincle etraflı bir &urctte ı lrı'k ul.hu ' 1 .rı e~. 

1 kmııl, K"1
,,'. ,..e. leketlerinı Atlantik mUtlefıkle-

' ra ıım nara aş, aııır "o. . h ıtJ k b' o t n ıt 
ted\ in edılmelidır. . ı ümc!i, Akif F.rdoğaıı, Dede Öz. knııe a~l ıkyacıı kllAır rka lofiıı 

24 • Anayasamızdakı mali kose \'eli ,... kh N . A omutan ı • terı tının uru ma 
_ , "o amam, urı Y· 1 l b ı k 1 hUkUmlere mUteallık olan 9J, taş, Bekir Erbaş, 1\!ehmet Duz. sına enge o an aş ıca onu ar-

96. 97, 98, 93, lOO \'e lOl inci koy Yılmaz Okan lla,ıdar Inte- dır. • . 
maddelerin tlıdtl ,.e ıslfıhn pe, '1ı1ebmet Topaİ, Cemil Sa\ll, Dışışlerl Bakanı, fımdıye ka
muhtaç olup olmadığını tespıt Suleyman Sarı) ıldız, Mustafa dar rısırda yaba~cılnrın .can \'~· 
için, bu mevzularda .seltıhi cet f Ba)san, Jıle\lUt Kır, Ömer Çe- Ya mallarını tehlıkeye düşürebı
s hihl bir zatın . .şıı:ıdıl'·e kadar tin, Hemzi Ozttlrk, Ahmet Bu· l lecek herhan ı bir hAd • :\ \a 
edinılen teer~belerı de n~zarı lut, lsmaıl Çnmhtaş, HOseyiıı kıırı.~1~1k ha ~oner"_1edfğlnt s6y. 
ltıbara alarak meıkQr .hüküm- Karasuba~ı. Durmuş Köse, Yusuf lemı_tı \ e demı•tır ki. • 
teri ~ enıden incelemesı ı:erek· Varlı, Alı Hıza Dalcı, Samı Gü. rU- Bkıınunladbebr.ab·~ti şlmdl~ı 
mPktedır ven, Orhan Gazi Gôk e Mehmet şar ar arşıs~n a ır ı \'at te · 

25 • Ana)·asamızın taranması Glıl Ba•ranı •ıtı a ~ 'k n t biri olmak UZPre fngllter~ 8h· 
h · l d'kl · 1 · ' J ,., P rma • ası k l b J • d k' · •ıra•ında, i h\'a ey e ı erı ıtı Kopar Halil Kın B lftl ,, l'k n \'e~ s ana ı o gesın e ·ı garnı· 

' l 1 ltib ·ı Usta Pi hir ' • 1 ., e 1 • a ~ er ar: e ~ c _ . mazan Hasırcı, Mehmel Kıı)a, 

ması 1 lnrlde> nereden gelebıleceği hususunda 
gaz:etecilerle konuşurken elçınin kimsenin bir se}ler bılmedı~i •. 
eline bir risale tutusturmus 'e: IAve edılmektedir. 

. •-. Gro~yko, hurad~ . komU· An• Kraliçenin trand:ın 
nızm ıst~mı)oruz• demı~ır .. Da· ayrılacağı sö.}lenl}or 
ğıtılan rı alel~rde şu )olda ıba· Tahran, 28 (A.P.) _ Gecen· 
reler. yazılı ıdı: •Rusya h_arp teh· ı lerde Musaddık ale.}htarı mebus
hk~sı y~ratı)or. Bugün Kore, ya. lar tarafından İran parlamento· 
rın In2ıltc~e? • Gromyko gazete- &u başkanlığına seçilen Dr. Ha· 
cıler.c, İngılız ·.Rus dostluğunu san fmami'nln dün gece uçakla 
t~lnıy~y~ geldığınl ''" harp dev- Tahrandan Ceneneye har kel 
rınde ıkı memleke~ arasında mev ettıği bugün oğrenilmistir. ima· 
rut ~ostlugu.n ? enıcl~n canla?d•· mi, meclısin son ıki toplantısın· 
rıl~bılecegı?ı s?~ lemıstır. \eni da bıılıınnrnş olup Musaddık ta. I 
elcı demiştır .kı: . raftarlarının taz~ iki kıırsısındıı 

Berlln ~B < A.) - Alakalı 
makamların blldırclıklerıne gö
re, Doğu Alman~adan Batı Ber 
line bugun eoo mlılteci sığın· 
mıftır. Bu miktar bir rekor leş 
kil etnıektcdır. 

ltiı ltccller arasında komtinist 
ılahlı ı.u, vetler ve işcı mulre· 

zelerine zorla alınmaktan kur
tulmak !çın S0\1 et bölgesınden 
kaçan genelerin sayısı bir hay· 
1ı kabarıktır. 

Daha sıkı 
<Bneı 2. nclde) 

zımda •mııhallflcrl fazla 
soyletmeğe ka$lnlloılar• de· 
medım, •mııhalillerl ıorla 

1896 yılında KB\'alanın Sarı
şnban nahıj-esinın Ulucak kö
J ünde bır toprak işçisinin ço. 
cuğu olarak dun~aya gelen, Dr. 
Behçet Kamay, İstanbul DarUI· 
fununu Tıb Fakültesinin 1919 
mezunlarındandır. Meslek haya. 
tında tıbbı adil a istanlığı 
'e ihUsasını müteakip Top taşı 
akıl hastanesınde merhum Maz 
har o~manın a~ıstanlıl!ı nzıfesı 
nl ) aparak adli tıb ye ruh has
talıkları muteha ısı olm ıştur. 
lUlteaklb n 12 ) ıl müddetle An 
karada adli tabiplik yapmı~. a., 
ni zamanda Ankara Tıb Faktil 
le i profesor \"ckillığı, Polis 
Enst tU~U " Jandarma Okulun 
da adli tıb hocalığı \'&zıfelerlnl 
ifadan ı;onra 7 yıldanberi de 
Ankara Tıb Fakültesi Adil Tıb 
\'e Sosyal Tıb Enstıtiisü direk 1 

a-;;::~------1 torluğtlne getirilmıştır. Tıirkl:ı: e 
de garp teknıği ıle l azılmış iki 

tA~ıl \'eya ıslaha !uzum gorili- Handı Aygın, Siıle~man Akba. 
mı~en maddeler şu suretle tes- Teviık ı;elikkol razım r. 'k 
p!t edılmiştir: 15, 16, Hl, 20• Ahmet J;kici ı'ıü-~ıi Üzk~n=~· 
24, 25, 27, 23, 30, 33, 3ı:l, ·4o. 43· ~!ehmet Altı~ıa~ ~lustafa Teke: 
48, 50, 53, 54, 5i, 58, ~9• 5o, 61• 1i Abdullah Yu·;ük J\lııharrem 
62, 63, 64, 65, 66, 67. 89• DO, 9!· y'ıldırım, Ali Drığa~, Bekir Ka
ı:ı2. 93, 94, _9~, 9.6. 97, 98. 99• lu .. , yalı, Tah~in Kelleci, lehmet 

gin, Suren a Çekiri, Necmettın 
Niıam. Abdullah SeııgUI, Cevat 
Kiiksııl, Fıkret Kocaoğlu, Hasan 
Kanık, Ahb~s Balan, Kemal 
Bulgur, Jlıisnil Gül, Satılmış Sa. 
kalak, Mustafa Atıcı, Hasan Do
ğan, KAmil Yıldız, Mehmet Yal· 
çın, Abdullah Yıldız, Bahri Var. 
dı, Elmas Başak, Necati Arat, 
Mustafa Gorenç, Mehmet Öztlirk, 
Adıl Yağcı, Mahmut Ak, İbra. 
him Karateke, Ali Tle\•ecl, Ek· 
rem Ayf,.kin, Ferit Ongen, Şev
ket llotan, Metin Kımız, Meh-

•:-:. Rusya ıle 1n~~ltere arası~- Is ti fa ett iJ!i sövlenil mektcydi He 
da ı.yı ve normal munasebetlerın nuz teıı,YSüt etmeyen haberlere 
~·enı?en l..'U~ıılması sı~lhıı km'\·~t- göre, mıllıyetçi mebuslar, :veni 
lendı~ecektır. ı~usya ıle ~Yi. geçın bır meclis basltanı seçmeğc ha
mek. l?gıltcrcnın esas mıllı men· zırlanmaktadırlar. 

öyletmrğe lrn~ınıyorlar• de· 
ıllm. !Ana deği5eceğl için 
h tırlatıyorum. 
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1 cıltlık adli tıb kıtabı, adli tıb, 

1 
ek blyonı m, fücur eserlerınden 
baska ılmi \e orijınal birçok ma 
kale 'e teb' ğlerı \'ardır. 

Profe•or Behçet Kamay, aka· 
dem•ye seç lı t hakkındaki duy. 
gula ını büyuk bir aı;ıkkalblılık
le şoyle anlatıyor: 

•- Ben tah ti hayatımı pek 
bU\ Uk bir yoksulluk 'e meşak 
kat içinde tamamladım. Bu~ük 
mahrum et'ere katlandım Tıb 
tahsllım ·esnasında hazan yata
cak ~er le :}akacak !Ambadan 
mahrum olarak çalıştım \e bu 
şartlar altında ) etiştim. Hayatta 
en bil) ilk \ e tek ıhtlrasım mm 
ihtıra ıdır. Bu bti}Uk ga)e)e e· 
rişebılmek için 32 :ı: ıllık tıb ha· 
atımda şartların ekserisi aley. 

hime olmasına rağmen çalıştım 

1 

,-e bütün mahrumiyetlere rağ 
men hiç hır zaman serbest he
kimlik ) apmadım. En bü:ı: iık ga 
J elerımden bıri hocalıktı. Yedi 
senedenberi Fakültedeyım. O 
tuz küsur senedır ihmal edilen 
adli tıb \e SO") al tıb sahasıntla 
docent \e ası tanlan İngıltere 

103 \'e 10.J ıncı maddeler. Rtistü, Ali Kara, lehmet Kuru, * Ahmet Akbulut, Mt>hmet Turp, 
B ir mllzakere ve di.ışi.ınce :~-

mini olmak fizere Heri 
stirdüğUmilz bu mUtalea1arın, 

bir çok noksan tarafları oltiu
ı;tunu &imdiden kabul etme:kte. 
} ız. Bu mevzular üzerinde çalı
~an arkada~larımınn ir&atları 
\e tenkıdleri asıl doğru yolun 
bulunmasında, şüphesiz ki, yı:r 
dımcı olacaktır. 

Harikanın ölümü ve 

bir tekzip 

17.7.952 tarihli gazetemizde 
tllarıkanın olumündeki esrarıı 
başlıklı yazıda, kıı.ın sözlerine 
atfen •Fahrettin Kırah isminden 
bahsolunmuştu. lllotör Limited 
Şir~eti satış memuru Fahrettin 
Kır Al bu mesele ile alAkası ol
madığını gazetemize bildirmistır 

ve Fransaya gôndererek birer Muhteviyatını neşredip edemi· 
otorite halıne .getırdik \e bu yeceğiınl sordıım. ·Elbette!• ce 
meuuda hıı; bır satır intişar vabını \'Ordi. Hiç bir siyasi ha· 
etmemiş olan ilmi nesri) atı bıi reketle alfık~sı yoktu \'e ilmi en· 
:ı: Uk bir hedef bildım. Mılletlcr· dlselerden garri hiç bir ihtirası 
arası adli tıb , e sos) al tıb aka- yoktıı. Onun bliyuk bir iç hu· 
demlslne asli üye olarak seçll- turu ile söyledıği bu sözler kar 
mek saadetine ve bahtiyarlığına şısıncla Ankara Üniversitesinde· 
ermek, tahanül b le edemedi· ki bir ibareyi hatırladım: 
ğim idealimin en bil)üğünıı ka- - Hayatta en hakiki mlirşlt 
vusmak, gerek sahsım namına. ilimdir. 
gerek millet ve memleketım ve K. Atatürk 
gerekse e\llıtlarım namına ha ' Ve İnönünün mektubunu ay 
~atımın en bUyuk mtınevl kazan nen not aldım: 
cıdır.. •Sayın Profesör Kamay, 

12 senedenberi Ankarada yer· l'ılilletlerarası büyük bir tıb 

Satıılar 

87 70 

as.es 
51 o&O 

!esmiş olmasına rağmen yazları cemb etine üye seçildiğinizi de· 
İstanbulda geçiren profesor Beh rin sevinçle okudum. Yakın 
çet Kamay ile, Modadaki evi· dostumuz olan ilim mücahidinin 
nin salonunda geçenlerde bir dünya çapıncla bu takdıri biz.e 
müddet sohbet ettik. Du~ duğu şeref \'e gurur verdi. Yüksek 
memnunluğu her sözil ı;e• hali şah~ınızda milletimize de haklı 
ile ifadeden çekinmıyordu. Bir olarak iftihar etmek imkfinını 
aralık aJ ağa kalktı, som inenin verdiniz. Sizi tebrik ederken he 
yanında, duvara asılı diplo· ı:ıl.mizi teb~ik~ lAy1~ ~öriiyoru'.11 . 
mayı gösterdi. Ben de yanına liım plıyesı hır fanının erişehıle 
yaklaştım ve Milletlerarası Tıb ceği .en Y~ksrk payelerdendir. 

-----..-A:;:,:.:l.~t·~ıN:,__ j ve Sosyal Tıb Akademisi diplo· Sevgılerlmı ve saygı larım ı ka· 
masının yanında yine çerçeveli bul buyurunuz aziz ilstat.• 
j bir yazı gördüm. Muntazam bir İnönünUn mektubunu not al 

Satılmış Arat, Kemal Kalkan U
mut Utar, Emer Kısakose, Nec
mettın Glikmez, Ozcan Ça~lar, 
Bedir Ada, lehmet Erekturk, 
Hasan Guzeler, Hidayet Kazda , 
Ha3an Sahın, Jlüsnli Akyiiı, mı. 
se)ın Uz\•anlı, Nıhat Işık, Doğan 
Demir, Mesut Arabotlu, Ahmet 
Almak, Samı Özek, Saim Erdoğ. 
du, Mustafa Altıparmak, 1\leh. 
met Gere, Kemal Çentik, :\feh
nıet B~.şkok, Muzaffer Alıcı, Sey
fettin Uzk_!!lfalı, Salmi Koca, .Mus 
tafa İı;dz, Mahmut Uslu, Ali Ga· 
lip Lrsöz, .Nasuh Sr\'lek, Saclık 
irgen, Mehmet Batmaz, Behzat 
Yalman, Nail Kenar, .Mustafa 
Tilrkmen, l\'ecip Slıtöz, Dursun 
Karadağ, Ali Jlikelman, Nevzat 
İnegolluler, .Mehmet Özyağcı, Hu 
seyın Gonca, Mehmet Kara, Sırrı 
Erteme!, Fehmi nilgin, Mehmet 
Ze) bek, Cemal Lapa, Mustafa 
Günden, Hamdi Okuyucu, Salt 
Sakılıt, Nusret Öıbey, Tahsin 
Altındere, Vasfi Sel, F:nver lı 
gı.ı, Hasan Tolunay, Ahmet Erış, 
Arif Sağlı, Abclullah Sivri, KA
zım Bulut, Hayri Sözcll, :'ılahmut 
Koeabı,>ık, ~hıstafa Göres, Asım 
Yazgan, Osman A\'şar, Ahmet 
GU\·en, lllahnıut Boz, Hayati Kan· 
tar, Hüseyin Ha) ıröz, Yusuf Ka. 
rakemer, Mehmet Yazgan, ll!ı•e· 
yın Cansız, Vedat Ol t ay, ~lusta· 
fa Görmez, Suleyman Gerdeodeç, 
Haydar Başaran. Hılscyin Tun· 
cay, Sadık Damar, Sııkrh Sılıf, 
Etem Kaber 1.>i. Hüse~in Oda· 
baeı. Recep Şafak, Ab\din Kara· 
taş, Ali ıssız, Ramazan Solun, 
Zeynel İgrı, Nurettın Uluer, Ha 
san Nalkıran, Haydar Ça~lar, As. 
lan Sozeri, izzet Arıka~a. ~leh· 
met Onan, Ahmer Urlek, lbra
him Çağırtan, Hasan Didelı, lb· 
ralıinı Ceyhan, Mustafa Şahin 
Nadir Dikmetas. Sıtkı Tcmlı, 
Tahsin Dinler, Ahmet Kılınç, 
Zekı Arı, Sahan Kııtmarı, Nec 
mettın Ala~ılmaı, Halil Özen. 
\'edat Olsov, Fazlı Kaplaner, Alı 
Karaman. İbrahim Turl:oğlu, Tu
ran Dumlıı, Sailh Cındır, Meh 
met F:rdoğan, Necat ı Be~crler, 

el yazısı ile yazılmış olan bu dıktan sonra gayri ihtiyari sor· 
satırların altında İsmet İnönü'· dum: 
nün im:ı:ası \•ardı ta son intihap - Resmi şahsiyetlerimizden 
dolayıslle profesorU samimiyetle başka kimlerden tebrik aldınız. 
tebrik ediyordu. Mektup, habe- - Sadece Başbakan yardım 
rın gazetelerde lntl~arının he· cısı telefonla tebrik etti. 
men ertesi günU yazılmıştı. Burhan 4rpad 

tustara Kar~taş, Salt Yeşilda~ 
Sami Terzi, lsmail Ergün. leh. 
met Ünlil, Necmettin Kırlar. Ca· 
rer Yeşilkava, Sabri Akaglindiız, 
Mehmet Uslu, Orhan Vecdi Sez-

faatı ıktızasındandır.• Ana Kraliçe, Şahın erkek kar· 

Nato Güney 
Bölgesi Komutanı 
Tayin edildi 

met ŞcngUJ, Musa I:mlr. Suley. .ı.u r ~ltd Pr111 

deşi Prens Alı Rıza. ikiz kız kar
de§I Prenses F.srefie kocasının 
da ~ akıl\(ia İrandan as rılacakla· 
rına dair söylentiler me\Cultur. 

Sc:dun G. SAVC1 
ON KELi'IE1'LE 

Rir bakıırn hAdl•esl: Na· 
ı:Ip Raşa r. ki kr lın seki· 
r.lne dokuz açtı: 

T Ti, SERT 

' AC A 
man IC'te, l'ıfııstafa Sert, Htisa- Auupndakl ı.ıuttefık Kunet. 
mellin Özel, lıııaffer Canıtez, ıer Genel Karargahı 28 - General 
Hüseyin 'faşlınğlu, Niıamettln Rıdg\\ ay bugıın Korcdekl 9.cu 
Se\ ine Şaban T>cmir, Nevzat A· ~merikan IColordusu kumnndıını 
ğadelen, M. Necmi Akça, Mah.

1 

Korgeneral Willard G. Wynıan ı 
mut Kotoğlu, Mahmut Durmuş. , üne~ doğ11 AHupa b!ılgeslnde· 
Adnan Pirinççi, Mansur Jo:rdoğ· kt .Miıttefık Kara Ku\'vetlcrı 
muş, Mazhar Pırint"Çi, Ahmet Bı Komutanlığına ta) in etmıstır. 
!ekçi, Yaşar ı;rı:ln Enis ı :rdem, Bu komutanlık teşkıl:ıtına 'rtirk 
Abdullah Şlmşik, lsmall Tekten, \e Yunan kara kU\vetıeri dahıl 
Fıkri Kaşlıoğlu, Fıkr! Yurdse- olacaktır. Bu bulge komutanlığı 
\'erler, Yaşar Karataş, Ihsan Bu glıney Auupa Başkomutanlık 
dak, Yaşar Yuruc,·cn, O man ıe~kılatına bağlı olup teskilAtın 
Akka)a, Hasan Güler, Ha an öz. b;sında Başkomutan sıra 1c A. 
kan, Necati Demirci, Rıca Dal- mira! Robert Camey urd~ 

SAI.I - 2:1. 7. 19521 1._...,z_,.;;;,3_,,..;.4-•li-""l--?--1 
İSIANBl l '"' 

12 57 Atılıı Te rrorram 13,00 Ha 1 N 

btrltr 13 H Tiırk ılor (Pi ) 13 30 Dans 

m ıtı (Pi) ıs'~ llıırı 1e Sener, G ı 

••Tfn IJtiftmlıden ıarkılar U 20 i•.l• 
konıMI (Pi ) 14 H HAmlyet y .... • 

ten ıarkılar (Pi ) ı ~ 00 Rarınıı. 

* l 00 Atılıı T• dana mu -! (Pi ) 

ı • 20 Torbı e e da r koıınıa . KA ım 

~ amı Dnrn ı 80 Hail< turknl•TI - O 

1.:ıı anlır· !o:ımot Bakan, Fat a Tor

kan, 6 he'!A Pansel r. Taldım edtn 
S.adı l"aver Ateman ı9 00 Habulu ı: du oa a ı - P. r • k l etJ. 

gın, Bekir Karakoç, Fıkrl Eroğ. General W)manın Gen 1 ka. 
lu, Mehmet Aksoy, Rasim Orhun, rargllhının nerede kurulaeaıtı da 
Halil Geren, Hakkı Guler, .Mus· ha sonra ilim edilecektir. 
tafa Arslan. Şeref Çankaya, Şe. 

rarettln Yurdakul, lehmet İçli Amerı'ka o,~ ro Reisi 

1 O ı 5 ilham G or lctntoı ıp Bl Hep 

at haborlerl 21 r.~ 

tık ıdar ?.Jns kı <'tmiroıl 21.CI) Hıııta· er, Ali 'T'ahan, Mümin Çımen, Js. U~ 
rail Ülker. Mustafa Celebi, l\fu. (ifa 1 1 lnrıde) fa '·• Ardan IArkılar 22 00 eıır o n 

rat Abdal, Ali Onay, Ferani ço. yardım eden uıı steııonıın imza ramıı - 'F:onnıan Behç•t Kemal C'd 
ban, Ahmet Cehır, Hasan 'I'ııın. sının ne dereceye kAdar doğru ıar .:Z2 Jo Glur lrnart•tl. İdare ·~•ıı: 
sek, .\btlııllah Meral, Henızi Na· olduğu mailim değildir. A. Zımbo lu :?2.sn Zamanınıııın miiıl 
lıncı, Mehmet Kaş, Ahmet Kose, 4 &ene zarfında lil8 hllkim \e t nion orn•ldor (Pi.) 22 45 Jiaberlu 

ecdet Dalar, Baki F.fe, i'ıhısta avukat tarafından idare olunan il 21 oo F:ımblfQ • Rorıa. rororıamlar, 
fa Karaçaııı, Cuma Gelırli, Se· halk mahkemC'lerlndc bir deh hu .. e ~ .. mii•ltı (Pi ı 2 so ı ... ıtre 
lahattin Bilgili, Nazım l\Jı·ır1ı, cet fırtınası c·tirilıliği mu hak halk esrkılan CPl ı :ıs 45 F m .. e o 
Mustafa Sümer, Naim Uçar, Meh kaktır. Amerikııdaki hukukçular rmtındtıı m • ı. crı) 2& oo Eaııaıııı 
met Tektaş, Kemal Yakar. Ab· 1 urklerın komünizme karşı koy. 
durrahman Yıldırım, Fazlı Al mak hususunda gosterdıkleri A llıiKAHA 
bayrak, Abdullah Nazlı, Osman ga) reli takdir etmektedirler. 7 28 Atı ıı ... rronam i SO Sut a 

2 Keııuıı 8 - Ballcaıı arde b r 
1thlr " - s ... rı ~ - . - 6 -
T rk rnn kı il•' er nden b rint kulla· 

naıı 7 - R r mabııt, Bir fe!vel. 8 -

ahır; le kanet 
Yukanian a atı a · 

2 - R r o n Ut tı 

ı - Maııda. 

- Esil harp 

5 - Eda; 
-Rab, 

inan, Cemal Elitaş, Muza!Cer De Gerek şahsen, ııerekse tem il et. 
re. Hüsı>yln Oksav. MuzııHer tiğim ikı )UZ bin a\ukııt a. 
Ka edri, Tacettin Gökçe. O man dına, Turki) ede tat bık edilen 
Soğukpınar. Cafer Orhin, lsmail muhakemr u ullerinl takdir et 

an 7 81 "•••h parta u ıpı ) 7 c~ R• 

Jfebor tr ~ 00 Sark ar <Pi) ~ 2• Hen 
re~ra 8,80 Çt• • 11"•1 d er (Pi ) 

il 00 G nün ııroırra ı ve 'karan ı 

Taştan, Abda~~elllm hır.: •ren tlğimi ... u, liHhıllrim. \ı. 
Necdet Can. tümtaz P.rtıirer Altı harta evnl, Madrltteki ı2 1.5 lem rbtı•ıı ollm 12 20 \lmı 
1\1. Ali r.orgeç N'ecati GUnclo du toplantıda Bırıe~miş i'ı1ılletler •kft• •• lm 12 1 Ad:er n s •d t ha 
ı met Erenı, ıusıara Akbulut. te killltı Dr. !,inse'nin kaçırılmJ u•ar ıa ıı Su• a rn "'hah• ., 18 n 
l\bdııllah Önen. Halil Tutar, Ab sı ıle ilgilı bir ar ~ıırma sapMt) 'I •ık rPı > ıs o öıı. r• •loı ı '~ 
bas Karaca, Mehmet Tilrkar hın tır. Komite doktoru geri ı;etiı t OAt ha"a arı <Pi ı ı ı oo Han raı;ıorn 
Kamhrr Aybas, ru~tafn .S'l!b1s ınek için ga) retler sarfetmekle akıam Jt?~ı:Tamı n ~·r~~'' 

Mu~tafa Aca:1•. Tavvıır nenıir, dir.. * 
1i O'iman Kıiçukmol la Ha an Storey akşam htanbul narQ ıe ~ Açılıı ro.rram T• ıut • an 

Cansız. Stcpan r>uknz Halil sa sunun toplantı~ında bir l:onus 11<'0 nau ı·z.ı ıPıı 11.so lnr .. u 
rısu, Rıza Erol. Saim Karaçetin' mıı vaıımıştır. ı \ha •~t fa ıı l• '.l Eiaı,.,n ıırh• rft 
Mustafa Avr!Pmlr Mehmet Kurt lmttnr uhıhı .., ll'Al' ;Jl1ırli &ın~a rarçaıu ı Pi ı 19 oo ı:: .. ı • uı 
\hrnet Srrkeı Ahmet Atesok ~f'srıuıı flilPn ırtarf' f'd Cn P• hahtrln ıg 16 Tar hıon h r ,aprak 
~urettln Ke~kin F.rol :Ralta Mah \'an blf'r ı l\tilıtÜrü ıo 21\ Sıdıka Cuıdar ia" ,.,ı., ar ıo H 

mut Riı;:a Atıırı Jfalil Oil.:•r. h l\IEl .hl \'El' J.:R Radro I'• lıır!llm 20 oo ı tr c Pil 

met T11ran, Mehmet Söğilt Alı \ ı\ ı 1' ı r;urterllilt \I' ftt aıha :ıo B Rar!ro ra~•tnı 20 ao .Al Candan 

nnsan, İbrahim Erdinç, A}tekin acıl.lı t A ş. - lstınhul ıor:ı. u 21 oo TE'JStı, 21 H Suhu 

l'r~ı:rım ,.. 
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Radro 
20 .50 
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.HE.L s İNKİ
OLIMPIYATLARINDA 

Helsinkiden ilk kafilemiz 
çarşamba günü geliyor 

Yurdumuza dönecek ilk kafilede futbolcular, • • uç 
·--- ..... 

atlet ve üç de güreşçi bulunuyor 
Jlelsfokı, !!8 - fJJıı,,,u,,,i SU· 

rette giden arkada,ımız Sedat 
ı·a~ lan telsizle bildiriyor) -
Olimpiyatlara i Urak eden . poı 
cularımızdan ılk kafıle ) :ırın 
huradan hareket edecek \e ç:ır 
~amba glinti f stanbuld:ı ol:ıl':ık 
tır. fkind k.ıfıle de :'i agusto• 
çuııamba cünlı haı eket edı•. 
<"ektir. Ba ket bol hakemleı imiz 
<len Turcııt Atakul burada (·ok 
beienildi. Kendi ine final ınli 
sabakalarını id.ıre etme'i 
teklıf yaıııl<lı. 

Atltliuo u: ftiı·Uer 

Helsinkı - tleliwl mUs:ı 
bakalarıııııı )apılııığı Olimııı· 
J al "tadında eyırC'İ mikt:ırı 
hergün 60 bıııden a,ağı diişmii 
yor. 

Dlln~ anın en ~eçnıc atletlt:rl 
nın boy olçb~ttikleri bu bUyük 
tadda Olimpiyat rekorları ü't· 

ilste kıı ılmaktadır. 
Butbn diinya atlt>tleri ı 9i2 

Olınıpb atlarnı:ı 3da m:ıkıllı lı:ı· 
11rlaııarıık ıwımı-ler, Çiiııku 
) ııptıkları dert>celer "elişigii 
2cl biı· hazırlı ~ ın netieeleı ine 
hıç bcım•ıniyor. Biitün mf'mlı•· 

etler llclsinki'de <;ok km•\ etli 
rnkipleı lıulacakl:ırıııı hilı.'ı eL: 
ham lanmıslın· .. 

Dhrt ı:Urııleıılıeı i de\ :ını ttlrn 
atletıznı miisah:ıkalarınd:ı bir· 
kaç memleketin porcul:.ın nııı.
tc nn, diğerleri ya derecl' :.ıldı

Jn 'eya donıifın:ıle VI') ;ı fıııall' 
kaldılar. Bize gdınce ilk ol;ı 
rak C:ıhit Önel iiç hin 'tt'plde 
9 06 gıbı 1) ı bir deı t'le ile fı 
nale kalmağ:ı ınm•:ıf!:ık oldıı . 
Ru deıece a)ııi zamanda ~enı 
Turkhe rekoru .. İşti'; diört :iin 
içınde atletizmdeki tek b:ı):ıı ı 
mız ... 

Filvaki O•nıan da ~iııliı;i kcı· 
•uluda ı ekor yaptı .• Fakat ha· 
na O mHn hıı lı ko~u ) :ıııııııyor 
gibı ı::eldi. Yani c ki rekorunu 
kırmak ona kati gl"liyoı, der!" 
ce alnı:ığı ikind ııliın:ı lıırakı 
)Oldll •• 

Halbuki Önel lııı lıı \l' enı>r· 
jı) le ko ıu. Fın:ıldı• tekı ... r Tiir
kı.> e rekorunu kırdı Ye 30 ko 
şucu arasında onuncu oldu. 

Hulii·a Cahidin ko u u ıııii 
le na. hu::üne kadarki ~ :ırı ın:ı· 
lann hep inde ılik kaldık. O· 
lınıpıyatlara gelmeden b:m de· 
l'eceler bildlı'ilnıi tL Eğer bun· 
ları )apalıil evdik herhaldı> bu 
kadar ünük kalmaz ,.e sladtla· 
ki bü)ük elektrikli lc\·h:ııla biı· 
'kA(' ıtera i miıııbi okuın:ığ:ı im· 
ı.: .. n bulurchık. P.ıı le\ h:ıy:ı ele· 
melenle dahi ol .ı i mım11in 
geı;ıne i ı:enr lıir b;.ı~aı ı olur 
du .. 

inı;anın, 1 lanbulda lıildirllen 
den•(·clerin ha~ ali olduğuna 
inanacağı gclbor .. 

.\meril..a ha~ı.tıhulcfl' Rıhhıı ı 

:ıı;ık farlı.la ) l'lldi 

He! inkı. 23 CA.P.) - Millet· 
ler:ıra ı Olınıpı~at Komııe,,,i 
buglin Uoğu Almanya ve Ko· 
nıiınıst Çin me elelcri hakkın· 
da herhangi bir karar ittihaz 
etmeden J!el inki topl:ıntı-ına 
son \'ermiştir. Komili" b:ı k:ını 
1933 yılın:ı k:ıtl:ır bu ıne,ele 

lıakkıııd:ı bir h:ıreht ittih:ı1 
t!dilnıı~ t'Cl'f.lllİ aııl:ıtnıı tıı· 

niğcr tarıırııın ıııiı,:ıh:ık:ıl:ıı·:ı 

\ tlefümde ~tt:.ı ııt riııalt' kabıı :ttlet: C:ılıit fiıı!'I: ::uııo 
• nialı) ı ko ;ult'n 

cleum edılnııoktedir. Bu ık nın 
Hel in kide ~ aııılaıı bir ) :ır ı fi. 
ııal futbol m:ıçınd:ı lac:ır t:ı 

kmıı i \ ec;i 6 • O ) enını tir. 

ll:ı ketbol nınçl:ırı d:ı nih:ıl 
hir • :ıCha) ıı gır mı tir. 

l>I'\' hoylu O\'llllCUlDl'll:ııı 11\İI· 
tt'•ekkil Amerikan ha kethol 
t:ıkımı. reklamı bir ha) lı . •~iri!. 
diği anla ılıın ltus takımını 81i •• 
58 ) l'nınl•lcrıliı·. 

J.)iğtr bir ın:ıçtn. Brt-zil) a Si 
li)'İ 'i5 • '4-4, Arjantin i e Bulga. 
ri t:ını 100 • 56 yeıımi lerdir. 

Frnn ız lı:ısketbol takımı Uru 
gu:ı) ı f.fl • G6 m:ığl(ıp r.tnıi tir. 

Bu m:ıçııı onlıırın:ı do,:ru bir 

hadise rılmus, hir • l'ylrd ve 

rugu:ıy O) ııncııl:ırınd:ın lıazılıı· 

rı m:ıçın Amerikalı hakemi 

f rreJ,. ff'C'a\ iız Ptmi~lercHr. 

Seylrd l•'arrelın karnına bir 

tekme \ ıınnu tur. Ru Oliıııpi· 

y tlarcfo. ~«'!' :ılıın ilk riddı ,iıl· 

-- ınl· 

-

, 

ıı:ııti 

IJiiıı YfllJıl1111 

Teınflslffı• 
llcl inki, :!8 (.\ A ) - Bu· 

glın yapılan kadınlal'ara ı 100 
metre serhe,ı yliııne finali şu 
nPlicc) i vermiştir: 

1 - Katalin Sı:oke ( laca· 

rbtan) 1.6 8/10 

2 - Termeulcn (Hollanda) 
t.7 

3 - JuJit Tem, CMacari • 
tan) 1.7 1/10 

Sutopu müsabakalarında da 
şu neticeler alınmı tır: 

Belçika 4 • Güney Afrika O 
(ilk rleHe 2 • 0) 

.\l nl'arı>.tnn 9 • Almanr:ı 1 

(ilk clcvıe 3 · 0) 

italy:ı 5 • Bırle~ik Amcrıka 4 

(ılk ıle\ re 3 • 2) . 
' 

t.IC'l Jı .. cti e idır. 7 • 1 ın;ı;l ıı ı> ulılıı&uıııuı ııı;ı~üıı lılr em,tlnloıne <Ha'1n l'oto) 

r.:ı~ın !'oto. 

Greko ·Romen 
Nihai 
Neticeler 

5'? kilo: 

1 - Bori. Gure,·iç musya) 
2 - İgnazi Fabra (İtalya) 
3 - Lei Honkal;ı (Finlan· 

diya) 

5 - ~Iahınut Fe\Zi O!ı,,ır) 
\'C' Begnet Johan,,on 
Ch\'cç) 

57 kilo: 

' ı - imre Ilolos (M;ıcaris· 
tnn) 

2 - Zakartia Şahap CJ.üb· 
nan) 

:J - .\rtem 'feryan ı Ru~y;ı) 

4 - Huberl Persson ds· 
\'eç) 

3 - Reidar M:ıcrlie (Xor· 
'c~·) 

fi - Fercliıııtnt Sthmill (Al· 
manya) 

6t kilo: 

1 - JakO\' Pounıkine (Rus
ya) 

2 - imre Poly:ık C!\lacaris· 
tan) 

;ı - Abdiilra il ı Mmr) 
• - Umberto Tdppa cital· 

ya) 
5 - B. Brotzner (.\ \'llShır· 

ya) 

6 - rıasan Boıhey ('ri.ıı·:..i- , 
Yf') 

67 kilo: 

1 - Cha~amc Safine (Rus
"~) 

2 - Gu,tav Frej (İs,·eç) 
3 - Mikulas Athanaso\' (Çe 

ko lovakyal 
4 - G~ ııla Tarr (\lacaris

tan) 

5 - Dimitrıı Cuc (Roman· 
yal 

6 - K;ılle llaapasalıni (Fin 
landiya) <Rumen ile 
bf'ra bcrdirl 

73 kilo: 

1 - Miklos Szilras Olaca· 
ristan) 

!! - Gos~ta And<'rrs~on (İs. 
Vf'Ç) 

3 - Halı! 'I'aha (Lübnan) 
.t - Sr.ınens .'.\laruŞın (Rus· 

yı) 

5 - ve 6. lıkta, Ahmet Şen
ol (Türkiye), Osvaldo 
Hı,·a <ftalya), :\larine 
BPlusiea (Romanya), 
Rene Chesııau (Fran.' 
a) beraberedtl'l<'r. 

79 kilo: 1 
1 - Axel Gromberg (İ,,\'ec) • 
2 - Kaler\'o Rauhala <Fin· ' 

landiya) 
:ı - Xicolas Relo\' <Rus~·a) 
4 - Gyula Xemeti C?ılaea

ri tan) 
~ - Ali Özdenıir (Türki\'c) 
15 - Errole Galegatti cftal· 

ya) 

87 kilo: 

1 - Kelpo Grondabl (Fin
landiya) 

2 - Çalva Çiklad e (Rus· 
yıl 

:-ı - Kari • Erik !\ils~on (İ,; 
\'e~ı 

4 - (;yula Ko,·acs <Maccı
ristan) 

5 - İ. met Atlı <Türkiye) 
6 - '.\lirh<'I Skaff (Liibnan) 

\'e Umberto Sil\'estri 
(İtalya) 

\gır '>lk let: 

- log:ınes Kotk:ıs (Rus· 
yal 

2 .ro çf Huzicka <Çeko,,. 
lo\'akya) 

:ı - Taııno Ko,·anen (fo'iıı· 
landiyal 

4 Willi Waltner (.\lman
)al 

5 - \le:taııdru Sul (i1o-
manya) 

6 ,\ntoine Yor:ulis (Yu· 
nan) ,.e Ben:ht Fahlq
vı t <f~eç) 

Si kilocla hmet ,\ tlı rakibi :\tatarla güre5iyor. rnu musabakaıla hmet elimin<" oldu) 

1 NURi HOCAYA GöRE 1 

·mpiy tlara giden güre~ 
takımımız·· nedin ·yenildi 

- Takıma alınan giire~çilc
rin her birisi ayn ayrı bir kıv· 
nıetİir, hep inin dı> şaınpi~ ~n 
olma ı icap <'derdi. Çiinkii b.ı 
gürcsç-ıl<'rlc 111un uzun bizzat 
ınc,gul oldum, hepsi) le dört 
beş clefa birlikte kamp ~ aptını. 
Rilha sa Cemil Sarıhacak. Tev
fik \'iice'nin ,ampı~oıı olma
dıklarına hlila hayret ediyo· 
ruııı. 

73 kiloda Bekir Biike il<' 'i!l 
kıloda İ met ,\tlı S<'rbe t güreş 
takımına alııısalardı k:ıııııa1iıııce 
daha i"i E'dilmi olurdu İsmet 
ı;crlıestr.iclir ve pekal!'I dereee 
:ılahilecek va11ycttedir Greko • 
Roıncııl" ı;okulnıa~ı lıiı; <le do~· 
nı değilclir. Hunu icl:ırecileı in 
hatası olıırnk kıılıııl <'eliyorum. 

Yas:ır Doğu, G:ıtanfer Bilge, 
Halil Kaya ve :'\:ıstıh ı\kar'ın 
•arnpi~on:ıya i,tirak cttil'ilme
mcleriııc ı::cliıwe. hu dört sanı· 
piyonummun profesyonc-1 olııp 
olmadıklarını öyleıncml', şah· 
an s:ılahi}ctim yuktıır. Bu i . 
Fcdcras~ on işidir. Yalnız şunu 
sllyli~eyim ki, bu dört şampiyo. 
mımuzun durumları takımımı· 
zın çalı~nı:ı 7.e\'kini, moralini 
ve ıntinP.\'İyatını tamamıyle boz. 
mustur. 

El\'<'lıi bu dürt şampiyonu· 
ımmı profesyonel denildi ,·e 
kamptan çıkarıldı. ıliğerleri ise, 
. 'ani ) erlcriııt• seçilen giircşc,;İ· 
ler, biivük bir Ş<'\'k ve heye. 
c:ıııla c:alısınaya ha ladılnr. Bun 
l:ır (•:ılı ııın,·:ı ba lııclılar Kilo· 
laıını t:ınzi~ ettiler. ,\radan 
bır müddet gcC"lıı<:e de. 4 güre 
ı;ınıiz tekrar knnıpa alırıclı. Ru 
clrfa seçilen diğer giirl' çiler 
• i'\asıl olsa nıiis:ıb:ık:ılar:ı bun
lar giı et'ek, ben ı::iire mİ\'ece· 
ğiııı. diyç çalı,ııı.ılarını gc",şet
tiler, aradan çok geçmeden 4 
ı::üre c:i tckraı knıııııtım c:ıkııı ıl· 
rlı. Bu defa gene e~kilcrine iş 
clü tii; tekı :ır kilo a~ :ırlama, sı· 
kı çalı~ına <lerkeıı C\ :ılınt 'ak 
la ıı, f şte bu gibi '1ıtıdiseler. 
güre çileriıı maneviy;ıtlarınııı 
hoııılnı:ırnı:ı sı•lı<'p olan amil· 
!erden lıirısiılir. 

İkinei bir hata da: eski ş:ıııı· 
pi)otıl:ııııı lll•lsıııki}e götiirtil 
ınclcri olmu tnr ki, takıınınıı· 
zııı :ı ıl maneviyatının kırılnı:ı· 

sına tbcp hudıır. Çiinkn takı· 
ma alınan r,:iiı·cş~·ilc>r: •A(·abA 
ben mi ı::un•scceğım, rnksa dı 
ğ<'r arkada~lııı ım mı? dı~e ı:ıü· 
re c:ilere lııç de İ} i netice ver· 
ıneyen bir telkin \crilnıi tir 
Burada "alısl kaııaatlmi sö~ li· 
'e) iııı· 1'akımımızııı mu\•aCCaki· 
\ ehizlığiıııı ~cbep olan lıaşlı<'a 

:\'uri Boytorun 

amil, idarecilerimizin takındık· 
ları durumdur. Ben şahsan bu 
kadar sene antrenörlük yap· 
tını, harice bu kadar takım gö
tiirdüm, hiç bir zaman yedek 
giire~c;i götürmedim. Çünkü 
gürc;ı<:il<'r ara ınıla bır •Acaba 
ben mi gürc~ecegim, yoksa :ır· 
kaclaşıın mı?. ı,:ibi oir haleli 
ruhiye )ar:ıtmaclım. Bu haller 
güre~<:ill'rin ınor;ılini lıozar, 
mane\'İyatını zrdeleL' \ I! nıii 3· 
baka kııclrt'liııi yıpratır. 

Sonra bir hatadan d:ılıa lıah· 

]\illi 
sedcyim: Bu 4 şaınP.9rı 
wn durumu, a}ağı yu~ {itr 
şılınca ~ene bunların ,t 
yetkili şahısların ısr:ır t 
ri, takıma ~·eni alınan ıııt 
ları hir nevi kiiçük ı;ör dC 
onlar gibi olamaz.sııı~ıde 
fikir telkin etmeıerı 1 ,, 
ll'ri ka) bC'tmcmizin bıı• r 
lcrlndcndir. Bu, hiç b\ıt 
:mnncıı de olsa. gilrcŞCı 
sas dahi ettirilmcnıcs 
gelen bir ke\'fiyettir • ,, 

,, . • oıırıır 
.~urı B:ı~ tonın. . ııı1 

ra gitmek iı;i ıı tö b111 c 
btediğini yalanlaınıŞ ,c 
tiı· ki: ı-" 
·- Şunu tce,süı~c ti& 

) im ki. ben, Oliınpıyıı ~)1 
mek kin Federasyon \ ı1 
hangi yir nıakaind~ıt. P' 6 
miş bir adam değıJııtl·r 
nn h<'psi uydurmad_ır; 
dır. Ben, daha fznıır ı 
trcnöriı iken maaşı~8 ı· 
zam yapılmasını dah J 
değilim ve seneıcrcc ctı 
lıcretlc buralardıı çatı, pJ 
milli bir me.eledir ,-e..,~ 
la bahi5 me\'ZUU ola"· 
nız bana, Olimpiya!ııı~ 
den 4 gun e\'\ el bır. 1 o 
'aki oldu ve beni se)ırtde 
ı::ötiil'mck istediler. BC~14t 
dolayısıyle maaJcscf.ııcr 
ceğimi bildirdim. Eı- ,ı' 
evvel böyle bir nüirac3

111 
nıı:ş olsaydı, belki ~ ~~ • 
ınck mümkün olabıh"'~ı 

,·eı~ 

yorsunuz ki, burada - 11~ 
ler kurmak için ~:ı 
yım.• 

. d' ,., 
Ke m al Demir üı-en Roınanyatıy:ı bu el.;itde yenıl ı 

~ı>ye ugratlı. 


