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C. H. P. nin 1 
Beyannamesi 

. - ' ~ün a'kpm, Taksimde, IIR\'a apaı1ımanında, Profesör )fulıittin Etingü'nün otunluğu dairenin 
ö rsmda, dışarıdan ıcle.n bir adamın beraberinde getirdiği bir bomba infilak etmi ve Profe. 

s .. ~::an~ı adam ~arçalanara k ölmüşlerdir. \'ukanki resimde Profesörün parçalandığı oda 
go tedır. Cesedin fotograftaki manzarası pek korkunç olduiu için kli~ede maskelenmiştir 

'\',\ZA~: 

Ahmet Emin y ALMAN 
zorbaca konu mak, atmak, tut-

mak, klifrrtmek bir marifet 
de ildir. Rilgldr.n, medeni ·etten 
hiç bir. nasip almayan, geri , e 
r.ahtı kulhanbe)lcrl bunu hr.pl- p f 1 
rnlıdcn mlikcmrne.ı )apabillrler. ro esör e bombayı kapıya getiren ~ahıs 
Asıl nıarlfet. hislere Mklm ol :t parçÖlan.dı. 
makta, basir ı "~ mu·uıı ~~ Hôdise esra . b" h' .. . 
frenlerini tr lrll bir ekllde kul- rengız ır ma ıyet gosterıyor. 
)anmakta, kısa ruhunun darlı- •• ı •• d Geniş 
iından kurtulmakta, şlddtte m. O ÇU e tahkikat yapılıyor 
dalle mukabele etmektedir. c. Dün akşam Taksi . 
l~ P. li~cr~eri bu on günlerde heyecana \'eren bü ·~deb.muhl~ı 
!>ö> le bır ıtldal imtihanını pek liik olmu~ ve Tek~ • ~r in~ı
•l 1 geç!rm~lerdir. Manisa ,.e Profesörlerinden k .'O~ıve~s.ıte 
natıkesırde olup biten vak'alar gü ile Ri!at G d~~uhıttın 1!.lın
dan. sonra C. il. P. namına ncs: diğer bir şahıs c ~roğlu adında '"' 
tedılen be)annamc, )Üreklere mak liUrcUyle öl:ü ~a P_arça 01• ı 
6

U serpeC"ek bir mahiyet ta51yor. Hadisenin kurba~ em1 ır.I " 
En ··hı \ pr r ~ ı o an ardnn 

k" j mu m olan nokta udur I . o esor Muhittin Etingü T k 
1 

met inönilnün iunlrıle nıl-ı sırn Abdlilhakbiimit cadd~ · \~ 
me ve halkın abnnın tükenme- numaralı Hava apartı sı ' 
d~e dair sarfettlğl ölçüsüz ve 10 nuınaratı dairesinde ~~n~~~n 

linceslı Öllerln yarattığı an- ne~·ver Ye on Oç yaşındaki 
1 
• 

laıınaıtığın tamirine kı) met \'C Alı EUngü ile be-b oğ u 
r:ilml ti n • tad D •" er oturmak-] ~ş r. ryannamede arahat- .ır. lin akeam her Oı:ü d , 
~ oy~<mdi ine göre Halk Par- lennde iken, saat 19.45 de ~ı:~; 
~1 1, Turklye için lhtllil dC\Tfnln apartımanının aralık buluna 

apand! ınn inanıyor, zorbaca kak kapısından içeriye u::.~0; 
llsullen memleketin menfaatine boylu, orta yaşlı bir adam g"c 
~)kın gönıyor, uıife lnl meşru m~ş \'c hıilı hızlı mcrdh-cnl :~.İ 
rtnun .?"ollınnda, ikna u ulle- çı mnğa başlamı~tır. Bu sırada ~ 
. lle ııonnck aımindc bulunu- aşağıda bulunan apartım:ı , ' :.. ' 
~or. P_ıc!sı üst kata doğru çıkan" b;;~: -5- f 

D"k 
8!nın mevcudiyetini farkedcrck 

ı kale U) ık olan diğer bir kım olduğunu tanımağa çalış-
. :nnkta, hAdl elerc ıılt mes'u- mıştır. Meçhul ziyaretçinin endi

:bğelln hükümete ,.e D. P. toplu- li~!i \'e aceleci bir hali vardır 
~ una değil, müCrit bir D. P. Ed ınde bir de paket ta~ımakta~ 
tünıreslne atfedilme ldir. Bunun ır. 
ınAna ı şudur ki C. H. P. muha- ~eçhul şahıs dlirdllncQ kata 1'6!iıiı~~·· 
:efeli, Türklyede iktidarda bu- gelıp rı~ğa sola bakındıktan 6on
dunan ınc 'ul hüktlmcti \C onun ~a, aynı katta bulunan Salamon 
ın ayandığı parti) i kendine dü5- do~.0 8~h 'atanda,.ın ikamet 
,. an~ bir ku\"\ct diye görmüyor cttığı .. daıre kapısını çalmıı; ·.e 

e. gostennf)or. Taşkınlığın mcs- profesor Muhittin EtingU'nün 
u_lılctlni yalnız müCrlllerin üze- nerede oturduğunu sormuştur 
~nd topluyor. \'ani hlikQmetln ~ı~sc\•i \'atandaş da k:ıı,ıd:ıki 
, U~dan onrn kanuni bir ruhla aırc kapı ını isaret ederek te- Dün geceki infilakte duvarlar, ı;epeı;ene kana bulanmıs, bom-
ııı fesini görme l IJıtimali kar- <Devamı Sa: 3, SU: 6 da) bayı taşıyanın cesedinin par"aları etrafa "a•·ılmırfı. &ısında onunla nnrmal bir mü- ' " " j• 

~asebet tanına girişmek n mll
lı me ch•lcrde işbirliğine doğru 
gllmf'k kapısını açık bırakıyor. 
b. IUr muhalefet parti 1 \"e geni 
cır 'al.ındaş ı.ümrc 1 ıratı)•lc, 
~ H. I'. l}a 1 ailesinin hıikCımet 

l' 'ullyetlnf ta ıyan bir lktldnr 
Jlartı inden istediği 'c beklediği 
:Yler; zaten iktidarın memlekete 

orçlu oldu u, mllletln huzuru 
'e kendi ha an ı 'e mevkii he
~abına Yerine gclirıneğe mecbur 
cı?landuğu harekrt l"e tedblrJer-
ır. 

ıı·· !uhnlc!et Jiderinln rrt bir 
) ~une kızılması; l\lanlsa \C Ba
li e ~rde gördü iimilı ta5kınlı'k
n~r .~1'\ıSlnda e) lrci kahnması
h • huktlrnrlin iyn i asayişi ınu
,.j~ra~. Yolundaki muka<ldes , 1• 
t "5 nın ihmalini nıaıur gö il'· 

r.mf'z RI 1 1 f bir ~. • r mu ın f' et liderine 
ı.rırn'e~lının, Pek tabii olarak, hii
' in h naınına: •Buraya gelmc
muİıarurada konusma}ın, a l)iSi 
edeın ak ede41leceğlmizl temin 
aciz ~~ • demr l çok hazin bir 
ınl raJıdır. Bu hareketin ta 

r Cdlinıl'S• " " 
daha bii 

1 
1 ,.c Turklyede bir 

ınern"' 1 l ? bir manıarn göriil
aa tem' hllha a iktidar hesabı-

ennı edilecek bir eydir. 
Dcvaını Sa: 5 ü: 5 Je> 

iran'da bir suikast 
fefebbüsü akim kaldı 

Dr. Musaddık aleyhine hükumet darbesi hazırllyanlardan 
emekli bir general dahil 584 kişi tevkif edildi. Bunlann 
yabancı bir elçilik hesabma hareket ettikleri bildiriliyor. 

Aıl0f14lıd p,.111 k" . . 
T h 13 1 ıf edılenler emcklı General Ah 1 sldi~·an ve tüccarın iki erkek kar 8 

ran, . - ran hükumeti d~lhilseyin Nahazi, Tahranın 7.cn dcsldir. 

d
bu akşamkll)ayınladığı bir tebliğ. gın tüccarlarından Esadullah Ra CDevamı Sa: IS Sil: 8 de) 

c, eme bir general dahil 4 
şahsın tevkif edildiği ve ynba~c y d k ub J 
bir elçilik hesabına fesat kur'. e e s ay arın 
makta suçlandırıldıklannı bildir 
miştir. Yabancı elçilik islmlen- t hİ • d d uld 
dirilmemısur. er Si ur ur O 
Tebliğde hadise ile ilgili diğer • 

bazı ş:ıhıslann tep-il masuniyeti Yedek subayların hizmet müddetinin bir yıl 
halı bulundukları \'e bu masuni. 
yetin kaldınlması clheUne gidi- uzatllması tek/ili Bakanlar Kurulunda 
lcccğl de belirtilmiştir. ?ılasunl· llwud Uu1i•WrCm«ı4e• 
yeti halı şahısl:ır meyanında 1- Ankara, 13 - Halen sı'l"h al· d d A kll G " rın a Asteğmen olarak ordu a 
l'an zası eme eneral Faılul- tında bulunan yedek subaylar- bir yıl daha nzl!e göreceklerini 
lah Zahedi de bulunmaktadır dan bu d d rr k ı 

b h · evre c mu\·a a o an. bildirmiştik. 
Bu sa a erken bir saatte trv. ların Teğmen, sicil alamıyanla. (Oe\'amı Sa: 5 Sü: 8 de> 

B. Milletler şimdiye kadar 
ne iş gördü? 

Yazan : ENİS TAHSİN TİL 
Bugün ikinci sayfamızda 

Devlet adaınlarımız, İngiltere Dışişleri 

Bakanı Eden tarafından karşılandı 
Meııderes, Köpröl ü ve Eden u~ak 

alaııuııla dostane beyanatta 
1

hul11!1dn!~~, 

Ba~bakan Adnan )fenderes dün Yeııilköy hau alanında uğurlanırken 

Başmuharririmizden telsizle 
A11oda'rd l'rtıı 

Londra, 13 - Türki:."c Başba
kanı Adnan Menderesle Dış İ~· 
lerf Bakanı Fuat Köprülünün 
Güney • Doğu A vnıpa ve Orta. 

SiJ7asi mukadderatımızm 
doğu bölgesinde İng.llterc ve Ba- 'do· . nu· . m 
tılı Müttefiklerin nüfuzunu tnk-
vlycyc matuf çok önemli müza-

noktasına dogru 
kerelerde bulunmak iiıerc bu ge
ce buraya gelmeleri beklenilmek 
tedir. 

İyi haber alan mnhfillere gö. 
re. :'\Iilttefik devlet adamları ar:ı 
sında görüşmeler şu me\"zulıır 
üzerinde olacaktır: 

ı) Kurulması İngiltere tara
fından derpiş edilen bir Ortado
ğu komutanlığı teşkilatında Tür
kiyenin rolü. Bu teşkilat, l\liittc
iikler için hayati önemi haiz Or-

Ege hôdiselerini takip eden Londra seyahatinde, yeni 
bir devre olacağım ümit ettirecek emare ve istidatlar 

eksik değildir 

Oe\·amı ~a: 5 Sü: 5 de> 

!ar. Her gün birbirine atıp tu
tan cZafere ve cUlus• gazetele· 
rlnln temsilcileri yanyana otur
muşlar, tatlı tallı konuşuyorlar. 
dı. Cidden tesbit edilmeğe de-

Rom1. 13 - Tayyaremiı kalk. 
mak üzere iken fotografçılar i· 
çeri sokularak Başbakanla Fuat 
Köprülünün resimlerini çekti
ler. Fakat en hoş resmi kaçırdı-

·__::::.._:.._.:_~~~--~~~~--~-

Amerika Bahriye Nazırı 
dün Ankara'ya geldi 
Kimball, hükumetime .... . 

verecegım 

kuvvetlerinin noksanlarından ve 
edeceğim, dedi 

raporda Türk deniz 
takviyesinden bahs 

llW'.ıl4 JluJ>•)(rimiıJ- ı va alanından 1\lilli Sa\'Unma Ba. 
Ankara. 13 - Amerika Bahriye kanlığına gitti Burada Bakan 
Bakanı Kimball, beraberinde üç Hulusi Köyme~in baskanlığında 
Tümamiral, dört Albay ve bir- .. . . 

İkinci Başkan, Deniz KU\'VCtleri 
Komutanı, Amerikan Elçisi, A· 
merikan Askeri Yardım Grupu 
Başkanı ile Deniz Yardım Gru-

<Dcvamı Sa: 5 Sü: 6 .ia> 

ğcr manzara idi. 
Romaya kadar ideal bir hava 

ile geldik. Bundan istüade ede
rek Başbakan Adnan Menderes 
ve Dışişlcri Bakanı Profesör Fu
at Köprühl ile memleket \'C 

dünya ufuklarını birer birer do· 
la~ık. Tam bir mutabakat halin. 
de iktidar liderleri ile her içti
hatta gazeteciler arasında ifade 
edilen fikir \'e arzular hakikate 
çevrilebilse memleket derhal ?I~ 
cennete döner. Ege hadlselerını 
takip eden Londra seyahatinin, 
siyasi mukaddcratımızda bir dö
nüm noktası olacağını ümit etti • 
recek emare ve istidatlar eksik 
değildir. 
Heyetlmlı Roma hava meyda. 

nında İtalya hilkiımeti ~dına 
Protokol Umum MüdilrU, Ingil
terenln ve biıJm Roma Seiareti
mlz erkanı tarafından selamlan
dı. Bu akşam Londra saatiyle 
10.30 da Insallah Londraya \"ara. 
cağız. 

Ahmet Emin ı·ALMA'S 
~ok yüksek rlitbcli subay olduğu ~~hım hır topl~ntı yapıldı .• Bu 
halde, dört motörlU bir uçakla ı!;'lımad:ı Genel Kurmay Baskanı, 
bu ak~am §chrlmize geldi. l\Iisa. 
firler ha\·a alanında, Denlt Kuv. BirlJiı•iııi parçalayaıı 
\·etleri Komut.anı, hilkiımet adı· 
na Protokol Umum ::\lüdür mua. 
vini, Genci Kurmay ileri gelen. 
!eri, Amerikan Askeri Yardım 
Grupu Baljkanı ve Amerikan ko. 
lonisi tarafından karşılandı. 

arabalar 

Kimball, kendisini istikbal e
den kıtaya -..Merhaba asker, na
:sılsınız?ıı diye hıt:ıpla bulundu 
ve kıtayı teftiş etti. 

Kimb:ıll, hava alanında şu be. 
yanalla bulundu: 

11- i\lcmleketlnize akşam gel. 
dim ııma yine de salAhiyetli hü
kumet adamlannızta, Genel Kur
may ve deniz ku\'\'etleri mensup. 
larınızla temas \'e mllzakerede 
bulunacağım. Yarın lıınitteki do. 
nanmanızı ve tesislerinizi görece 
ğim. Çar~amba günü de memle
ketinizden ayrılacağım.• 

K- Türk donanmasının takvi· 
yesi hususunda görüşmelerde 
bulunacak mısınız?» 

«- Zaten ben de deniz kuv
Yetlerlnlzin noksanlarını tesbit 
etmek ,.e sal8hiyetll sahsıyetlerl. 
nizle bu hususta müzakerelerde 
bulunınak için buraya geldim. 
Aldığım neticele,rl hüJ..-flm•etıme 
bir raporla bildireceğim ve bu 
raporda Tilrk deniz kuwetlerı. 
nin takviyesinden b:ıhscdecc
ğim.11 

Kimball ve maiyeti erkanı ha. 

--.....-· . 

1 

Dün Ycşllkiiydc şoför nasın Renk lda~ inde lla\'Za 21 plikııh Kırklareli · i tanbul otobüsü ile 
rıoför Rua ı.rtan idare indeki 3 7185 sayılı jip çarpışmıştır. Bu çarpışmada, il ilse) in Kartal ı .. 
minde bir )"oku l·aralanmı5 \e hastaneye kaldmlmıstır. Re im de çarpıpn arabalar ıörüUbor. 
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B. Milletler şimdiye 
kadar ne iş gördü? 

B l r_ ı e ş • ( ) ni zamanda te· 
mış Mıl· B" I . "il I b" ld ki sırlı bir Güven 

leUer asamb ır eımış Mı et er ır araya ge i eri zaman bes· Iık Kon e)inın 
lNe;ı bugukn lenen büyük ümitler tahakkuk etmemiştir. Fakat ~e\Clıt olduğu 
ı e v y o r nu göstermek· 

ta toplana· kurul bir çok işlerde tesirli müdahalelerde bulun· tedir.• 

rak görüşme· muı, Dünya tarihinde ilk defa olarak tecavüze Washıngton 
lere başlıya. Post gazetesi 
caktır. Kuru· karşı birlikte harekete geçilmiştir de diyor ki: 
lun umumi 1 •Suna emin o-
Utibl Lle se· '---------- YAZAN:---------_) labiliriz ki Hir· 

nelık rapo- Eııı· .. Q Talısı·ıı Tı·ı Jesmis Millet· runu daha bir ., _ terin kuruyup 
kaç hafta ev· ölmesine mil· 
ve! hazırlamı~tır. Asamble ilk biltUn ağırlığı Amerikanın sır saade edilirse cle\·amlı sulhe e· 
iş olarak bu raporu tetkık e- tına yUklenmi5tir. rişmek için elimizde olan en 
decek, bundan sonra gündem· fsveı; Dı~ı5lerf büyiık ilmid de beraberce kny-
dekl diğer meselelere geçecek· Bakanının sözleri bolacaktır. 
tir. 

Bırle§miş l\lilletler 1945 de Bu alfıkasızlık ve bir kısım 
büyük ümitlerle kurulmustu. hlıkümetlerin aldıkları va. 
Geçirilen acı tecrübelerden son zlyet Birleşmiş Mılletler Kuru· 
ra, bir çatı altında toplanan tunun U) andırdığı ümit ve iti· 
hür mılletlerin dunyada sulh madı bir parça sarsmıştır. Bu
ve sükQnun, nizam Ye intıza- nun dehli İsveç Dısisleri Baka· 
mın hiıküm sürmesini sağlıya· nır.ın geçende ml:'cliste söyle· 
cakları muhakkak addediliyor diği sözlerdir. Bılindiği gibi lG 
du. Gerçi birinci dünya harbin· haziran 1952 de Rus uçakları 
den sonra da bir Milletler Ce- bir ts-.eç yolcu tan aresine hU 
mlyeti kurulmuş, bu cemiyc- cum ederek bunu dilşürmüşler 
tin taarruza. yolsuz hareketle- di. Bu hareket o zaman f S\'eçte 
re mAnl olacağı ümit edil· heyecan uyandırmıştı. 1sveç;n 
mlşti. Bu ümitler tahakkuk et- neden Blrlesmlş Milletler Ku· 
medl, ikinci dünya harbi in· nıluna mUr:ıc:ıatla işe mlltla· 
sanlığın bUyük kayıplara uğ- hale etmesini lstemedi~i s!'lrıı· 
ramasına sebep oldu. Fakat luyordu. İsveç Dısislerl Baka· 
o zamanla 1945 arasında büyük nı Unden bu sorulara cevap 
fark vardı. Bir defa dünyanın olarak şunları söylemiştir: 
en büyük ku\'\ etlerinden biri· •Bir ls~eç yolcu uçağına ya· 

İki Amerikan guetesinin de 
mütalaası dl'Jğrudıır. l\fılletle· 
rin tcca' Oze karşı mü tereken 
harekete geçmeleri hakıkaten 
dünya tarihinde ilk defa olarak 
görülmektedir . .M lletler Cemi· 
yeti zamanında İtalya, cemıye. 
tin azası olan Habeşist:ına ta· 
arruz ettiği zaman cemiyet boş 
lfıflarla vakit geçirmiş, sadece 
seyirci kalmıstı. Halbuki o za· 
man İtalyaya karşı mUe~sir aS· 
kerl tedbir alınmasını i~tiycn· 
ler, bu hususta her türlü yar
dıma hazır bulunduklarını bil· 
direnler vardı. Bu sözlC're im· 
lak asılmış, taarruz durdurul· 
mus olsaydı, belki de ikinci 
dlinya harbi olmaı;, insanlık 
birçok fel&ketlerden kurtulur· 
du. 

ni teşkil eden Birleşik Ameri· pılan taarruz üzerine So~yet 
ka l\fılletler Cemiyetine girme Rtm·a ile aramızd:ı hasıl olnn Kore taarruzuna knrşı milş· 
mişti. Halbuki bu defaki teşek llıtilUı Birlr.ıimlş !il illetler Ku· terek ayaklanma 'e alınan tcd 
külUn başnda o vardı. Geçen ruluna le\di etmeğl ciddi sn birler bu bakımd n çok ehem· 
defa bir kenarda, seyirci \ azi· rette du~ünduk. J.'akat 'aziyetl mlyetlıdlr. Korede bü~ ük fc· 
yetınde kalmış olan diğer bir trtklk t'dinre hundan bir far· dakfırlıklara katlanmak !Azım 
kısım hükumetler de yeni te· d:ı eJıle edllrml)eceğlnl anin· gelmiştir: fakat bu fedakarlık· 
şekkUle girmişlerdi. Birleşmiş dık. Çiınkii •ihtllıir ulhU tch· lar belki de bundan çok dah:ı 
Mılletler anayasası çok kat'i, dit eılrr mahiyettedir• diyerl'k genlşlerinin önUnU almıştır. 
çok sarih idi. nıiirarant etsek bile Güvenlik Asamble bu defakl toplantısın· 

lJeslenen bü)ük 
Ümitler 

Her tarafta bUyUk bir itimat 
ha\•ası hüküm sürüyordu. 

Kurul müşterek \"e tesirli ted· 
birlerle taarruzun önüne geçe· 
cek, sulhu koruyacaktı. Aza 
arasında tam e~itlık hükilm sU 
recek, Mıllctlerarası ihtılfıllar 
anlasma yolıJle halledilecekti. 
Kuvvete müracaat etmek isti· 
yen, butün dunsa)ı knr§ısında 
bulacaktı. Bu sebeple dünya 
daiml bir su1he ka\-uşacak, in· 
sanlık harp hazırlığı yerine i
lim. fen, sanat vadisinde iler· 
lemeğc çalı~acaktı ... 

Bu ümitler maatteessüf ta· 
hakkuk etmedi: Birlesmis ım. 
Jetler anayasasını ihliil eden 
hateketler birbirini takip etti. 
Kunıl çok defa bunlara seyirci 
kalmaktan başka bir şey yapa· 
madı. Yalnız bir meselede, Ko 
re işinde mUdahaleye karar 
' 'erdi. Bu da Ruı:yanın bir a· 
ralık Güvenlik Konseyine boy
kot yapması neticesinde kabil 
oldu. Yoksa Rusya Konseyde 
bulunmus olsaydı ''etosunu kul 
lanır, kararı neticesiz bıraktı· 
rırdı. 

Konsey bütün bür milletleri 
Korede miltearnza kar51 hare· 
kete ,geçmeğe davet etti. Fakat 
kunıla mensup hUkilmetlerln 
çoğu bu davete icabet e~medi. 
Tilrklyenln de dahil olduıtu bir 
kısım hUkumetler ellerinden 
gelen yardımda bulundular. 
Bu kıymetli yardımlar bir t::ı· 
rafa bırakılırsa Kore harbinin ----, 
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KonseJ 1 iki tarafın nralarmd:ı da Korede mütareke mesele I· 
temas etmesini l'C hakeme mii· nl görüşecektir. Bu hususta 
r:ıcaat surelile bir hnl rnlu bu· bir anlaşmaya varılır, Korcdc 
lunmasını teklif edec;,ktl. niz harp durursa bu baslı basına 
esı:~en nusya ile temas erlerrk büyük bir kuvvet olacaktır. 
mü terek tahklk:ıt yapılm:ısıııı Birleşmiş l\Illlctlcrin kuvvet· 
\e işin h:ıkeme hnalesinl ileri lenmcsi ve çalışma tarzının d::ı 
siirmü5tiik. Fnkat Rusya, kl'n· ha tesirli olması nisbetlnde 
dislnin haklı olduğundan ba· dUnya sulhünün de kuvvetlene· 
hisle bunıı kabul etmemişti. ceğı sUphesizdir. 
Hinaenalel h tekrar ayni yola 
müracaat etmekte fayda yok· ı-= ________ __ 
ta.. ır- ' 
Veto hakkı ve 
Anayasa 

tıoveı; Dışlşleri Bakanının söz. 
lerl çok acıdır; cemiyeti bir 

kudretsizlık ithamı altında bı· 
rakdırmnktadır. Fakat bu söz· 
Jerde bUylık bir hakikat payı 
bulunduğunu kabul etınr.lt lfi· 
2ımdır. Son zamanlardl b;rbiri
ni takip eden \•akalar r.lhteı İ· 
lor ki Birleşmiş Mille:!er;:ı ku· 
nı!uş ideali t:ımamill'.! ~ıh::ı!i:· 
k:ııt edememiştir. Kurul bazı 
Jı.ftcilcclere Meta sevlrl k:ıl· 
maktadır. Bunda buP.UnkU :ın:ı
yacanın bDyUk tesiri ~ardır. 
Bılhassa bill Uk memleketlere 
\'erilen \'eto hakkı kurulun ça· 
lışmasını Adeta felce uğrat· 

maktadır. Birçok demokrat mem 
leketler sırf bu veta yUzJnden 
bir tllr!U kurula aza olamıl or. 

Bu unkU anayasada de~şik 
lik =-'"pılmaSJ güç işdı:-. F:ık:ıt 
bir gUn bu güç işin bac3rıltna· 
sınn kalkışılması, bu yU: ien 
b!'ll:i de kuruldan ayrılm:ılar 
o'm:-sı beklenebilir. 

Birleşmiş Milletler Kurulu. 
kendisinden bcklcnih>nlC'ri ta· 
nısmlle tahakkuk ettirmiş ol
mamakla beraber 'lıiç mi fay· 
dalı olmamıştır? •. Bunu kimse 

Mütarekeden 
sonraki ilk 

kabine 
32 ) ıl ev\ el bugün, 1l E

kim 1918 de Ahmet hzet 
Paşa kabine i lkthlara gel
mi ti. Yeni hfikOmct u ze
vattan nıiitcşekkildi: Sadra· 
zam \e llarblle ·anrı Ah
met İuet Pa~a. Şc) hullsllm 
Ömer JlulCısl Efendi, JJahlll
ye !'\aı.ın l'ethl (Okyar) 
Iley, l\Iall)C N'aıın Cıı\it 
Bey, Ilahrbe N'azın Hüseyin 
Rauf Bey (()rbn)), Hariri) e 
Nazın Nabi Hry. Aclliye Na
:un lla)·rl Errndi, I~vkıır Na
zırı Abdıırr:ıhman Serer E
fendi, lll:ıarif Nımrı Salt 
Hey, ·ana Nazırı 7.iya PaşJ, 
İaşe :\"ımrı Doktor Celal :\luh 
tnr Hey. 

Ahmrt İzzet Pa a kabine
si 27 gün iktidarda kalmı5-
tır. 

iddia edemez. Kurul, birçok i~· TÜI.BE~TÇİ 

lerde tesirli müdnhaleierde bıı· -.----------...l 
lunmustur. Vakit \akit yapılan 
toplantılarda muhtelif memle· 
ketlerin belli başlı h:lkilmet a· 
damlarının b r araya gehp diln· 
ya. meselelerini gönlsmcleri· 
niıı bile faydası \ardır. 

JJe'nln hazırladığı 
Rapor 

Kunıl umumi kAtlbl, Llc'nln 
hazırladığı raporda neler 

\ardır? .. Bunu henUz bllmiyn· 
ruz. Fakat Amerika gazetele· 
rlnln -.erdikleri haberlere ba· 
kılır a Lie. dünya sulhünün ta
h:ıkkuku için insanların biricik 
llmldi elan Birleşmiş Milletler 
Kurulu olduğunu kaydetmek· 
tedır. Amerıkan gazetelerinin 
hep i bu mUtalAaya iştirAk edi
yor. New York Times diyor 
ki: 

•Birle mlş l\lilletler, Korede, 
harp pahasına da ols:ı, tecavil· 
zü durdurmak için mllştereken 
harekete geçmişlerdir. Bu, 
dlinya tarihinde şimdiye ka· 
dar "" ılrrıl'm b r C:C'Hlir· n 

dan sonra size çcktirdiklerlml 
tctafı edecek tarzda hareket 
edeceğim. Bana gö termlş ol
duğunuz fedakarlıklara pişman 
olmanıza mc~dan bırakmı) nc:ı
ğım Bcnı ne kadar mesut etti· 
ğiniı.i bilemrzsinız. Birçok ııey
ler tasarladım. Aml:'rikaya dö· 
ner donmcz, vasıyetnamC'ml ya· 
pacağım. 

- Teşekkür l'derim, Walter, 
istikbalden emin olarak yaşa
mak rahat olacak ... Fakat şlm
dihk lhtiyac•m olan her "YC 
malikim. Her istediğimi bub
bilborum, Sl:'vgılim. O kücüciik 
saate ne kadar se\ indiğimi an
latamam. 

- Rica ederim, Ray. Cimrili 
imi yüzüme vurarak y:ırama 

tuz ekme) in Bu ak~am sizinle 

İçkili yerler tahdit 
edilecek mi ? 

İçkili yerler içın verilen tahdit karan, bu tahdide tlbl olan 
mUessesc sahiplerinin müracaatları Uzerine tekrar tetkike tAbi 
tutulmuştur. 

Bu cümleden olarak diln Emniyet mUdilrü, Sendika genel 
sekreteri ve diğer aliıkalılar bir toplantı yapmı~lardır. Toplantıda 
bu durumda olan dükkfınların vaziveti tetkik edilml$lir. 

A) rıca mahnllen de tetkıklerde bulunulacaktır. İç hleri B~
kanlığından da bııgilnlerde bir talimat beklenmektedir. 

D. P. tahkik 
Heyetinin 
Faaliyeti 
Şehrimizde bulunan D. P. mer 

kez haysiyet divanından liç kişi
lik tahkik heyeti dlin ele ça1ıs· 
malarına devam etmişlerdir. 

Tnhkik heyeti dün Bcşiktas il
ç ınden ihraç edilen üyelerden 
bir kısmını dinlemiştir. 

llc;>et bugün de gene Beşik
taşın Vişnez:ıde ocağından ihraç 
edilen Orhan Tepe, SülC'yman 
Sclkesen \'c İsmail Tepeyi dinle· 
ycccktır. 

l\lüfü Erkuyumcu ve diğer iki 
Uye bilhassa de\·am edip gelen 
anlaşmaı.lıkların SC'bebini de tet 
kik etmekle meşı;uldürler. 

Sızan haberlere gcire, il ko·ı
grcsinc tekaddüm eden bu ay
larda gecen seneki ayrılıklara 
ve hizipleşmelere mC'ydan veril· 
memesine çnlışılacaktır. 

Yeni tip yağ piyasaya 

çıkıyor 
Belediye tarafından hazırlanan 

yeni tip yağ kasım ayından iti
baren satışa arzcdileccktir. Sıh
hi Mutfak Yağı ismi altında pi· 
yac;aya çıkarılacak olan bu yağ
lar iki ,.e beş kiloluk ambaliıjlı 
kaplarda satılacaktır. 

Çöp dökümü ihalesine 

kimse talip olmadı 
Her sen!' ihalesi yapılnn fst::ın· 

bul ı;üplerinl dı:-nlze dökme i~I 
diln ihaleye çıkarılmış fakat ta· 
lip zuhur etmemiştir. 

Şimdiki mlıtcahhit de tekrar 
lhall've girml:'diğindcn Beler'lb !! 
müskul duruma dUşmllştUr. İkin 
el ihalC' i!Anında da talip çıkma
dığı takdirde Belediye ç6p dök
me işini bizzat kendi yapacak· 
tır. 

Taksimetreler yeniden 

ayarlanıyor 
Otomobil taksimetlC'rinin ayor

lnnmasına kasım :ıyı içinde bas· 
la nacaktır. 

Alııınn karara göre taksiyi ilk 
atış elli kuruş olarak, mUte:ıkıp 
kllon1'etreler şimdiki miktarın 
iki misli olarak tediye edilecek· 
tir. Jlu miktar taksi saatinde de 
görülecektir. 

Kararın tatbikinden sonra iki 
ay ıarfında blitiln otomobillerin 
taksimetreleri bu şekilde ayarla
nacaktır. 

Yugoslavyalı 
Belediye 
Başkan lan ~eliyor 
Belgrat, Zagrep ve ÜSküp Be

lediye Baııkanları İstanbul Bele
diyesinin da\'etlisi olarak yarın 
şehrimize geleceklerdir. l\lisaCir
ler yarın saat 20 de uçakla, Ye· 
ııilkoy hava alanına inecekler Ye 
hazırlanan programa göre tören
le kareılanacaklardır. 

Yugoslav Belediye başkanları 
heyetı istanbuldan sonra Anka
ra \'e Bursayı da ziyaret edecek
lerdir. 

Prof. Behçet Kamay 

lngiltereye davet edildi 

Ankara Üniversitesi Soııyal 
Tıp Enstitüsii profesörü Behçet 
Kama~·. Amsterdam ve Brüksel· 
?eki ilmt tetkikatını müteakıp 
Jngıllz Kültur cemiyetinin da. 
\'etlisi olarak İngiltereyi de zi
yaret edecektir. 

Prof. Kamay İngilterede infaz 
sistemi üzerinde tetkiklerde bu. 
lunacaktır. 

Bir mektup 

DUzce sulh hAkimi Hamdi Ka· 
rababa'dan 611 mektubu aldık: 

·30 f'ylfıl !!32 tarihli J:az"'"ni
zin ikinci sayfasının dordilncll 
litununrla ve Şehir \"r. l\temlnl:ct 

hnberlerl kısmında ·Bir avuk:ı
tın mahkiımiyPtlnden doğan riA· 
va• haşlığı altında nr.şrPdilen 
yazıya nynl miktar kC'limr. ile 
aca~ıya dercl:'tti~im cevabımın 
•Dır avukatı mahkQm eden M· 
kimin ceYahı• haslığı altında ':e 
matbuat k:ınıınunun 19 uncu mad 
clesi gereğinre ne5rini arz ve is· 
tirham eylerim. 

A\'llkat Nuri Ti\r.el'i; mııhke· 
meve karsı işlediği mUnasehet
sizlıkten dol:ıyı te\•kif \'e teczh e 
ettiğim doğru, fakat mahkiımive· 
tin teessUr uyandırdığı hilAftır. 
.Dil~kls ceznsız kalan suçlıırclır 

ki fimme nizamını bozar ve m~
Ol:'ri 'icdnnd:ı teessilr doğurur. 
Suçlunun, t:ıkbih ve teczivesi ise 
rf'mlyet nilamını huzura · kavuş
tıırıır. Binaenaleyh tecı.iyeden 
~·alnızca m:ıhkılmla mahdumu 
al'ukat Sallh'in, marazi ve hak
sız hlr teesslire dÜ61"rl"k hissıyat
larını, (Adliyecilere izafe sure
tiyle ve her nasılsa) gazetenize 
nksettlrmeğe muvaffak oldukları 
nakabili inkAr bir bedahettir.• 

Türkiye iş Bankası 
S ISLI Ajansı 

Asılış 20 Ekim'e tehir 

edilmiıtir 

Ye~ilkoy l\leteoroloJI istas· 
)'onunun tahminlerine gore 
bugün ~ehrlmiı: ve ch·arında 
hava umumiyetle bulutlu, 
sahahltyin hafif sisli ola· 
caktır. 

Rüzgdrlar sabah le) in gii. 
ney ·batıdan, oğıeden r.onra 
ı. .. ıey . doğudan orta kuv
H!te esecek, ıacaklık dere· 
ceslnde mühim bir değl~lk
lik olmıvacaktır. 

Diin &ehrlmlzde ha\'a sa· 
hahleyin çok bulutlu ve ya. 
ğ151ı, öğleden sonra nz bu· 
!utlu ge('rrektlr. 

Riizgfırlnr sabahlryin gü
ney • batıdan kun-etll son· 
raları değl~lk yönlerden orta 
kunette esmiştir. 

Azami sıcaklık derecesi 
17,8, asgari derece de 11,3 
idi. ........................ __ ........ 

KUÇUK HABERLER 
KOMÜNİSTJ,iK 
PROPAGı\NDASI 
YAPANLı\R 

l\lehmC't Salih ÖZgUr ve İsmail 
Sevgi isimlerinde komUnisllik 
propagandası ~apmaktan sanık 
iki kişinin duruşmasına dıln 
ı inci ağırceza mahkemesınde 
başl:ınmı§lır. 

TİFTİK 
TAJ.EPLERİ 

Bir ihracatçı firma, piyasadan 
tiftik toplamaya başlamıştır. l\IC'v 
cut tiftik stoklarımızın 1500 ton 
rh·arında bulunduğu ve bunların 
da talepler karşısında derhal e
riyeceği tahmin olunmaktadır. 

Tiftiklerimlze İngıltere \'e 
Fransa taliptir. 
Yl'lll~RTA 

htnAC"l 
Geı;en ay içinde 3332 sar.dık 

yumurta ihraç edilmlEllr. 
H~len ihracatta bir durgunluk 

mlis::ıhcdc olunmaktaysa da da· 
bili piyasa hararetlidir ve fiyat· 
!arda hiç bir fark görülmemek
t<'dır. 

iki yaralama hadisesi 

Gedikpaşa Nevıyc Sokak 6 nu 
mnrada oturan Serkis Çelik Cami 
Sokak 34 numaralı evde oturan 

linas Kcklikyanı anlaşılmayan 
bir sebepten bu:akla yaralamış· 
tır. 

Yaralı Cerrahpasa liast:ıhane. 
sine kaldırılmış ve kaç3n Serki· 
sin aranmasına başlanmıştır. j 

Bundan başka Pangaltıda Ve
linin kahv!:'sinde oturan l\fevlClt 
Bozdoğ hmlnd!:'ki şahıs da. oyun 
yüzünden: cıkıın bir mUnakaşa 
sonunda, Mustafa r.umliş ile ara. 
ya girmek istl:'yen Ziya Demirba 
şı bıçakla yaralamıştır. 

Yakalanan kavgııcılar hakkın· 

da takibata başlanmıştır. 

Dıı ticaret rejimi 

Dış ticaret reJıml hakkında gö 
rtişmelerde bulunmak fizcre An
karaya giden ve ev\elki gün şeh 
rimize dönen Tıcaret Odası he· 
yeti başkanı Sait İbrahim Esi 
dün Ticaret Odasında basın men 
suplanna izahat \ermiştir. 

Ba~kan, dUn gazetemizde çı 

Yeni tip ekmekler 
Sahş~ çıkh 
Belediye ve Ofis tarafından 

Lir müddettenberl tecrUbelcri 
yapılan yeni tip ekmek imaline 
dünden itibaren bütün fırınlar
da başlanmıştır. 79 - 81 randı· 
man üzerinden tutulan yeni pa. 
çalla yapılan ekmek, bundan ev
\"clki ekmeklere nazaran daha be
yaz olacaktır. 

% 90 yumuşak buğday ve 'ö 10 
da çavdardan imal edilen yeni 
tip ekmeklerin gramajında ve fi
yatında bir fark yoktur. 

Mesken masuniyetini 

ihlal 

Birkaç gün önce l\levlfınekııpı. 
dan motosıkletle geçmekte olan 
Kenan Öden. bir kadın mese~esı 
ytizünden Timur isminde bir 
genç tarafından öldürlllmU5tli. 
Bu arada Kenanın annesi Nnri
yenin evine hiıcum eden Şefik, 
irfan. Kemal \ e F.tem isimlerin· 
de dört kişi mesken masuniyeti· 
ni ihHıl suçundan aslıye 1 inci ce 
za mahkl:'ml:'sine ,·erllmişlerdir. 
Sanıkların duruşması dün mev
kufen )apılmıştır. 

Vapurdaki inek 

neler yaptı 
E\"\'elkl gün BüyUkadadan Köp 1 

rüye gelmekte olan nasra vapu· 
runda bulunan ineğin ürkmesi 
neticesinde garip bir hAdise ol· 
mııstur. 

Basra vapuru Köprli~U vanas· 
tıı!ı sırada diidük çalınca, nUyük 

1 
adada kasaplık yapan .Mchmete 
ait olan ve salhaneye götUrUl· 
mek için vnpurdn bulunan inek 
lirk!:'rek kaçmış \ e \'Dpurun a. 
teşçisi Kadir Küçük ile amele· 
l!:'rden Hüseyin Sefer ve Ağbal 
f:"P' i vara lam ıştır. 

Yaralıların teda\•lleri yaptırıla 
rak, ~anık inek )akalanmıştır. 

Bir boşanma dôvası 
Bundan hir müddet iince ko· 

rası tarafın lan ıorla tımarhane· 
\e yatırıldığını iıldia eden Jale 
Katırcıo~hı, kor.a~ından boşan· 
mak füere mahkemeye müraca· 
atta bulunmuştur. 

Dün, Asliye 3 üncü Hukuk 
l\fahkem!:'slndl' dAvanın ilk du· 
rucmasına bac:lanmı·tır. 

Duruc:ma, tanıkların c~lbi için 
talik l:'dilmi~tir. 

Germencik'te deprem 

oldu 

Germencik, 13 (A.A.) - Pa· 
zar günü ilçemizde saat 19.55 de 
kısa süren şiddetli bir deprem 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Cumhurbaşkanlığı 

Flôrmonik Orkestrası 

izahlı konser verecek 

Ankara, 13 CA.A.) - Cumhur 
başkanlığı FJiırmonik Orkestrası 
garp mllziiUni müne\ ver gençli· 
~e tanıtmak mak~adiyle l!l52/53 
öğretim Yılı için iz:ıhlı ve öğreti
ci konserler tertibine karıır ver 
mistir. 

kan beyanatını tekrarladıktan 14 EKilll 1952 1 
sonra, bu beyanatında zikredilen SALI 
bir riimlenın üzerinde durarak: AY 10-GÜS 31-HIZIR 162 
• IIükOmet, evvelce 19 bankaya RUMi 1368 _ EKtın ı 
vermiıı olduğu tescil hakkının HİCRi 1371 _ l'ttııh:ırrem 2.ı 
bazı mahzurlar ve şüpheyi ralip vasati t: 18 nı 
neticeler doğurması karşısında o S \ BAH 
~eklindeki ifadenin hankncılar 06.0!} 
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14 ekim 1953 de, Kore ınd· 
tareke~i görüşmeleri )"e· 

niden başlıyacak •;c oıı d~· 
kika üç saniye bir &afüP. sU· 
ren görii~meler netice•tnde 
hiç bir karara \'e :ınlnşına· 
)a varılamadan on gün soıı· 
ra tekrar bulu~ulm:ık üztrO 
toplantıya nihayet \'erilecek· 
tir. 

14 ekim 1954 de, tran Bat· 
bakanı Musaddık 'apacaJI 
bir basın toplantısında fıı· 
giltere) e bir nota l'Crildiğl· 
nl, bu nota ile ma!Om ,e 
meşhur kırk dokuz mill'oıı 
sterlinin arada &"çen iki :..e· 
nelik falzile birlikte ideli' 
diğinl açıklıyarak, lııgııtrre 
bu parayı vermediği tııkdit· 
ıle İranın fren 1•1tm:ısına 
Jnıkln kalmadan Ru~·aY.1 
kayacağını ihsas edecektir· 

14 ekim 1955 dt, Ali Hııtı· 
la Rita Hay\\orth en soll 
ayrıh$larından sonra ilk de· 
fa olarak l\larsllyada bıılll' 
&ar.aklar, uzlaşaraklar, k01'· 
la$acaklar \"e yeniden nl· 
kdhlanmayı kararlaştıracnlt· 
tardır. A>ni akşam blllnınl· 
.>en bir sebepten dolayı ft 
tamamlle lni olarak biri 
Doğuya, otekl Batıya hare· 
ketle birl!,irinden uzaklııııı· 
caklardır. 

H ekim 1956 da, eslıl ~fı· 
sır Kralı Prens Faruk Kaprl 
adasında yapacağı bir b:tsııı 
loplantısınıla, \'aktile !Ilı· 
sırılan hl"~ parasız a, ... ,Jcfı· 
ğından dört spne :rar' 1 ·d• 
yaptığı borçları ödiyebiJ,.,e1' 
itin yakında balıkcılığa bJf' 
lıyacağını görleri sulanaralc 
arıklıyacaktır. 

14 ekim 1957 de, Polon)'I• 
Çekoslo,·akya, l\1ararlstııtı• 
Roman,·a, Bulgaristan ,e 
Arna\'Ulluk komünist parti· 
lrrlnde sentlik mutat ,.e ıt· 
mumi temizliğe baslanacak 
tır. 

14 e'kim 1958 dp, gazete· 
]erde şöyle bir haber göıt 
ı;arparal.tır: 

·Sarıyerde öldüriilen Se· 
vimin cinayet giinii sababl 
giydiği elbisesinin bir diiğ· 
mesi dün Büyükdere cadde· 
sinde bulunmuştur. Düğrne· 
nin yuvarlanıp geldifi tab· 
min edilen tarafa gidilince. 
kUçilk bir asfalt ~amasın! 
rasUanmıştır. İyice incele· 
nincfi! bu yamanın caddenin 
tamirinden ıerl geldiği sUP· 
he götUrmez bir acıklıltll 
meydana çıkmıştır. Bu b:ı\ 
karşısında, Sarıyer cinayeti 
failinin bir yol amelesi ol· 
masından ku\"Vetle şilpb~ 
edilmektedir. Bu kuwctll 
şUphenin, Sevimin katilini 
pek yakında meydana cıknr· 
ma!i:ı y;ırıy:ıcağı umulmak· 
tadır. Ancak şehirde yol a· 
melesi birden ibaret olın•· 
dığı için ilk olarak b3ng\ 
yol amelesi ilstlinde durul•· 
cağı hu~usunda son derece 
sıkı bir ketumiyet muhafaıJ 
edllmektedir. • 

Sadun G. SAVCI 
ON KELİMEYLE 

Faıla sarhosların mideli!' 
ri temizleniyormuş ... 

içtikleri yerlerde t'l'!plerl· 
nin temizlenmesi yetmi> ot 
mu?! .. 

TATLI!'E~ 
--------- :::.----

Yenicamide bir hırsıılı~ 
tarafından yanlış anlaşıldığıııı İKİNDİ .. l 1 ıa . 15.06 on 3~ o 
soy em ş ve as" bbyle bir mnk· AKŞAM 17.31 12.no Yenlcamid.e namaz kılmaııta..,, 
saclı otm

1 
adığını beyan etmistır. Y.\ TSI 19 02 01.30 lan O man !ikinin ayakkabıla•~ 

Sail brahım Esi, ticari hAdi· İMSAK 0432 11.00 ::ıı çalan Şevket Kılıç suçüstil ) 
selerln gelismeler kaydedl:'crği kalanmı~tır. 
önümüzdeki gilnler için çok Umit Gııuıı,,.ru ıı6rnt,,il•n ı.an •• r• ~ 
li olduğunu basın mensuplarına .,,,.,,. ba.ıı..m, ıb..,,,,,...," ld• Suçlu hakkında takibata b•t 
ifade etmiş bulunm'aktad!!:;,__.;.::'d:•:"':'":· ::::::::::;:;.:•~la~n~m:ı~s~tı~r.;._ _________ ...._ 
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de beslermiş. Paristen kürk •· 
lırken, bu kürkün Şenşılla ol· 
masını istemi~ti. Çunkti bil 
hayvanın tüyıi hem bır bebe1' 
rildi kadar yumuşaktı, ht'm de 
Şcnşilla, insanlara kotiıllık el· 
rneyC'n munis bir hayvan oıctıı· 
ğu içın Corınne onun kürkunli 
tcrcıh etmişti. Ray, Corınnc'ırı 
hususi hayatına ait bu tefcrruıı· 
tı yakından bllrlıği i~in bu fcJıi· 
ketın zavallı ürkek kadını ııc 
dC'receye kadar s:ırsmış o!ıitl' 
~unu da tasavvur edebiliyordı1 

O, şimdi tıpkı kökünden de\'• 
rılmis bir ağaç gibi olmalıydı. 

şöyle güzel bir yemok yiyelim, 
sonra da ... 

- Canım, sevgilim ... 
O gece gazinonun lokanta. 

sında nefis bir ordek yediler. 
Sonradan da Walter saatlerce 
bu n ır yemeli h:ızmedemcdi 
ve çok zahmet çekti. 

Kavgadan sonra barısma çok 
tatlı olur. Walter. sevgılisir.fn 
yUzünü, ı::ozünU, saçlarını, vrl 
hasıl her tarafını öptli. Saatler 
cc birbirlerine en yakın bir şc 
kilde kalıp seviştller. Ayrılır 
ken, Walter, Ray'ı t ekrar tek 
rar kucakladı. 

Ertesi sab:ıh değıl, d3ha er 
tesi sabah New York Hrrnld 
gazetesinin Paris nfishası her 
ıamanki gibi Ray'a ilk posta ile 
geldi, Gazeteyi açınca, ilk ı;ay. 
fada IJÜ) ilk punto ile bir hava
dis okudu. Bu satırlara tekrar 
tekrar gôz. geı.dirdiği halde bir 
türlü havsalası bunun doğru 
olabılC'ceğinl kabul etmiyordu. 

Bird~nbire o zamana kadar l.iç 
giJlmeriıği tarzda kahkahalar 2-

tarak gillmeğe başladı. Sanki 
zıhnini oynatmış gıbi idi. Kıı!a · 
sıhın almadığı şeyi gözleriyle 
ııoruyor. şu satırları anlamadan 
okuyordu: 
FRIJmı, 'OER B ~~KASIN!~ 

l\lÜDÜRl) RİJIOE!'\BİRE 
tiı.nü 

•l\ff'~hur hankarı Wııltpr Sak· 
c;rl, diin sabah er!.Pnrlen , . .,rat 
f'fmlGtir. Ru Ani ohimün &ehehi 
sldıtr.tll bir haumsı11ıktır. l\lr. 
Salisrl, kıın~ı ııın kolları arasın. 
ıla '' doktorfarın kf'ndlsini 
kurtarnıalarınıı nkit kalmadan 
üni hlr 1111rettP C'lln VPrmiştir. 
nu ölüm hüyük hlr ka,·ıptır. 
:IJr. Snksel'ln üc \'OC•ığu vardır. 
\llrslne tadyetlerimizi bildiri· 
rlz.• 
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Ray, sanki bir fare kapanına 
yakalanmış gibiydi. Xendlsini 

tam böyle bir vaziyette hl se
diyordu. Yahut da duşup dü5iıp 
de ~ine kalkan bir hacıyatm:ıı 
intıbaını duyuyordu. Bu kal 
kı~lar bir irade mesele,! de ,ıl 
di. Ancak \ ücudunun ku\'Vetlı 
ve muka\·emetıı• olmasından i 
leri geli) ordu. 

E\ct, bu çok garipti. Ne ken 
disindc, ne de ha kasındn hu 
kadar kuvvC'tli bir mukavemet 
hissi olablkceıtini tasa\ vur ede 
mezdi. İnsanlar, hayatta olm:ı 

nın neticelerini silkip atam:ıı 
ip · Ray da aynı halel~ idi. Vü 
rut mezar gibi dahi olsa, yine 

insan nrfes alrna~a ~ ·::ışaına 
ğa devam ~dcbillyor R:ıy'ın da 
vücudu sanki bir mezar J:ibiv 
dl. Otel odasıııda dola~an, ispi~ 
to lAmbası üz .. rinde Bebe'n'n 
yemeğınl ısıtan, ipek çor.apla
rını kurutan bır mezar .. Doı t 
gündilr sokağa rıkm3dıl!ı h:ılde 
sa,.larına kına sürm.-i!i yine ih· 

mal etmemisti. Bilinmez ki .. 
Bc)ki birisi gl'lcbilirdı, birıı.ı
nln kendiSlne ihtiy:ıcı olabilır
di. Bu biriri, kim olabil.rdı' 
Belki de bir yanlı !ık oldıı"unu 
haber vermC'[:e relen bir do' tor 
\eyahut baba ının son arzuları· 
nı Ray'a bildirmek Uzere gelen 
Richard... Belki de bu hirısi, 
Corınne dahı olabilirdi Co· 
rinne'ın de, Ray'a ihtiyaeı Ol· 
ması mümklindıi. O kadır ı:o· 
cıık gibi bir kadınriı ki... Wal
ter, kaç defalar, Corinnc'ın na
sıl bir çocuk gibi korkak ve iir
kek olduğunu anlatmı tı. Ml'· 
~ela karanlıktan korknrmış. 
llarikulfıde güzel ve kıymt'tli 
inci g .. rdanlığını hoynuna her 
takışta Walter'in. emniyet 7.in
cirini kendi eliyle kapatmasını 
istermiş. Bunları kaybetmekten 
ödü koparmış. Seyahatleri es
nasında deniz biraz dalgalı ol
sa. yerinden kalkmaz, Walter 
onu bir kuş gibi otıırnıııtn yer· 

Walter. karısına ihanl't etti· 
ği !cin daimi bir vicdan azııb1 
iclnde yac:ardı. Bunu hem kendi 
kendıne unutturmak, hem dC 
Corinne'e hi settirmemek iı;l 11 
kadını fa:ılasıyle §lmartır, bit 
drdiğini iki etmezdı. Boyle ılll:• 
tatlı \'C rahat bir hayata :ılışı:ııı 
olan Corinne'in kocasını çok a· 
rıyacağı ve hatırasını gön!Oll' 
den çıkaramıyacağı muhakkaı:· 
tı. 

Ray, böyle bir fare kapanın· 
da kapalı kalmış gibi yaşıyacA' 
ğına keşke gidip Corinne'i göre 
b lseydi.. . Artık ihtiyatlı otırııı· 
sına lüzum kalmamıştı Bunuıı· 
la beraber Hay'ın odas;ndan çıi' 
maması, Walter'in ruhunu ı:u:ıs
nııt edebilirdi. Dort gündcnbC' 
ri kımıldamadan bu odada ı:ıı: 
palı kalmak, korkunç bir ~eydi 

<De\•nmı ,·:ırl 

• 
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lngilterede 
Yeni secinı 

90 derecelik 
Hevesi 

Prof. Etingü 'nün Taksimdeki 
evinde bir bomba infilak etti 

.:. 

Yakuı ım? 
Yazan: E. T 

* Türkh c Ila bakanı Ad· 
nan l\Jendl're ile Dışlş· 
lrrl Bakanı l"uoat Köprtılu 

İngiliz İşçi Partisi :rıllık kon- lngiltere hukümelinin 
gresini <' liıhin onunda l\lar- davetlisi olarak Londra· 

r:ımbe ehrinde akdcttl. -<ongre- Ya gltmi~lerdir. 
de 6 mll)on parti mensubunu * lranda Başbakan J>r. ıu. 
temsil eden 1225 delege bulun- saddıka karşı tertiplenen 
du; harnrrtll gcirıişmeler olılu. bir sulka t te ebbii ü 
nu arada partinin oleu gmpıına me3dana çıkarılmı tır. 
mensup nevan'ın birçok tekli(. * l\oredc bir haftadanherl 
lerl, t.7.rümle ilahl:ınmn mamı- dCl•am edeq Çinli taıır· 
fının ar.altılmn ını lstemrk tekli- ruzlannın yarnşladığı bll· 
fi teddedilıli. Fakat buna rağmen dirilmektedir. 

Anadolu A.la111t 

Brü)\sel, 13 - Dün gece saat 22 de alınan neticelere göre 
belediye seçimlerındeki durum, komüni t partisinin tamamen 
hezimete uğradı~ını, sosyalistlerin ıafcrlerini, liberallerin va
ziyetlcrınde nisbi bir ilerleme clduğunu \ 'e sosyal hristiyan par 
tisinin de aşiklr bir şekilde ricalini göskrmrktedir. 
Kat'i neticelerin bu temayülil esaslı bir şekilde değiştirebile

ceği sıınılmamaktadır. Sosyalistlerin <'ide ellikleri kazan(' ko
milnistlcrin kayıblanndan ('ok fazladır. 
Bu \"aziyet karşısında sosyalistlerin sosyal hristiyan partisine 

nisbetle harir bir kazanç elde etlikleri, buna mukabil sosyal bris 
lıyan partisinin Flandre böl.ı:e inde Flaman topluluğunun ken
di sağ cenahı üzerine ,·erdirdiği kayıpları ziyadesiyle hisset· 
mis olduğu anlaşılmaktadır. 

Be,-an '" be taraftan idnrr he- * n 
Yetine ı;~Jdller. nunlann %8 irlc mlş l\Jllletler genel Çı'nlı"lerı'n Sovyetler kişiden mürekkep olan idare lıc- kunılu bugün Netyorkta 

toplanacaktır. 

ısmet lnönü gelir, on bin· 
!erce ki i Haydarpaşa ga. 

rında haıır H! nazır .•. 
Adnan l\lrndcres gelir, yl· 

ne on blnlcrr.e ki~! karsılar. 
niktatörluk de,·irJerlnl ha· 

tırlıyııcak ın11, bir Jki me· 
mıır Bakımı k:ırşılamıığa git· 
ti diye fena halde öfkelenlr
dik. 

nemokraside, herkesin f. 
şlni gürünii bırnkıp arzı U· 

btirli}l'l için l\osması i e bi· 
ze tabii geliyor. 

Ye gnliba otokrasi ile de· 
mokrasl nrasındaki yegane 
fark da bundan ibaret. .• 

EC\'ET GÜRESİS 

NATO Hava 

< Ba51 ı incide> 
kilmi~tir. 
Apartıman kapıcısı ağır ağır 

merdivenleri çıkarak meı;hul zi
yaretı;inin kim olduğunu anla
mağa çalışırken, yukarıdaki :ıdam 
da profesörün daire kapısını cal
nııstır. Kapı 5 - 10 saniye sonra 
içeriden a('ılmış ve profcsor Mu
hittin Etingü eşikte bclirmi5tir. 
Bu sıradıı apartımıın kapıcısı <la 
Ilı;üncfi kata kadar çıkmıştır. 

1 Tam bu anda ,.e saat on do'mzu 
kırk sekiz dakika geçe profcsö

j rün aı;lığı kapının önünde bek
' Jcnmedik, milthiş bir inllınk ol· 
muş ve kulakları sağır eden bır 
j tarraka ile apnrtımanın üst l:atı 
hıırclahaş hale gelmiştir. Bu in
filtık neticesinde knpılar ve pen
cereler birbirine ge('miş: gerek 
profesör, gerekse meçhul şahıs, 
parı;a parça olmak suretiyle he
men ölm!işlerdir. 

~·etinde muhlm bir rol oynaya. T h A 'k 
cnklan ıannedilml)or. l'nkat hn- aarruzu ızmı men ayı 
na n ınrn seçilmeleri l'henımı- Karacabey 
Yelle kal'$ılanmı tır. Kayb d' p f f ff'ı 

Kongrede !{oru iilrn ha lıra B 1 e ıyor ro es o e Başkomutanı 

Bugün geliyor 

fnfi!Akın şiddeti ve gUrUUüsü 
apartımanın diğer dairelcrlnrle 

11 
Ant bir panik havası yaratmış, 
feryatlar \'e istimdntlar birbil'ini 
kovalamıştır. 

nle!ele lktısadl ıtııçliılıtü. n tün • e ediye Backanma .ı1Uodat'4 Prm Ameiattd Preu 

hatipler bu ı::ıiçlüğc ça~ bulmak 'f Seoul, 13 - Bugün Kore cep- Londra, 13 - Mo~kova radyo. 
itin ne )iapılara ını ormn lar- IŞf ı kf' "Jd • hesınin merkez - batı kesiminde sunun bugün bildirdiğine göre 
dır. Yapılan ıtoMismelere bakılır- en e ce ırı 1 kfıin stratejik •Beyaz At• d::ıırıı. Uzak Doğuda bir Amerikan B-

"' ır, Ankara, 13 - NATO hava El • :ırti bu ıturlu~e ıınrak krn- A.nhra' 4/CMt nın zirve \e yamaçlarına yerle- 229 tipi bombardıman uı;aı;ının kuvvetleri Başkomutanı Orgcnc-
di ınln car(' bulnhilecrğl kan:ı:ı- Bursa 1 . . şen Güney Koreli birlikler Çin- Yuri adası yakınlarında Sovyet . ll h S d • k 
tlndl'dlr. nunıın için l'nl eçim det onc 

3
b l dBunda: bır ~üd· lilerin bstU le yaptıkları 7 tn:ır- arazisi üzerinde uçmuş olmasını ral Sır h ~g . a;~ cr~tf3rın a -

)'ıtınlma•ını te bu srclml kazana- yaa l'lti e: c e ıye a ına muba· ruzu pUskilrtmilşlcrclir. Düşma- nusya bir nota ile Blrle~ik Ame. şam ~c nmıze e er~ r. 
tak is lı ına ıtrtmei(i lsthorlar. ve para~~ unları us.ulsüz satmak I nın dün gece ve bu sabah erk"n rlka nezdinde protesto ctmi~tir. Orgeneral, 1!Y 1~ ~ ırmlsine ka-

İcçı parti mahfillerfodekl kn- müddet ?1 sebepsız yere ı~zun s:ıatlcrdc giriştiği bu taarruzla- Notada nus hiikümetinln bu dar m.cmleketımmle k~lıır.ak ve 
n:ı:ıtn ı:öre huıcünkü knhlne nl- hakk d )n~ın~:ı nlako) maktan 1 rın eski şiddrtini kaybettiği mü. tecaviiı hadisesini ~lddctle pro- bu muddet z:ır!ınrla Dıyarbakır, 
ha et Krıılltenin tat ıclrme rP.s- Kara~~ba ş~k~;ı~~ yapılmı5 olan lş:ıhede edilmiştir. Ön hntllrd:ın testo ettiği kaydedilmekte \'e Bir Adana, Eskişehir ~ava meydan. 
nılndPn sonra çekllıne11e me~hıır tara K ey 1 e eh kyke bd:ışkanı l\Ius alınan haberlere "Öre Kızıllar lccik .Amerikanın bu gibi hudut !arımızı gezecek, Turk hnvn l:uv-

t> ' ' ırım ı a • ın :ıki tahki ., ' " · h kk d t tk'kl d b olaca!< \e 'tni eçim \'llııılarnk- kat e\•r k ·ı id h ' . · bu taıııTUzlnrda dün grcc ve bu 1 tecavüzlerinde bulunulmaması vetıerı a ın a e ı er e u-
t S ır • a ı ı :ıre cyetınce tel ' b h • . . . . 1 ·1 • 1 kt r ır. ıı otd drlecelerl hiikCim .. tl kik edilm" ., h kk d l' s:ı a en az bın kışı kaybetmiş- !çın sıkı tedbırlcr a ması ı erı unaca ı · 
çekilme e merbıtr etmek ftln muhakem~li kaera~ "~~il~' ~~umu !erdir. Müttefik birlikler daj'tın sllıillmektedir. Orgeneral Saunders'in Genel 
>'•lnız knnunf de il, bunun dı- Mustafa Kırımlı b h .'d. ır •. 1 tırvesinc yakın bir kesimde, düş ltus uçaklan Kurmay \'e hava kuvvetlerimizle 
ındald \asıtalıın da kullannın;!ı ilgıli olarak b 1 d .u a ;tı ıfıe manın çekilirken göUirmeğe va- Kuzey Japonyada bir ha\•a Us- yaparagı temaslarda Türk hava 

tektır etml tir. TPkllf 1.728.0 Q zalarından ve ~ark~~~d~~cihb:ır; kit bulamadığı 510 kadar ceset sUnden, 13 CA.P.) - Japonyada- kuwetlerinin takviyesi, hava 
, .. c karııı 3,986,000 re.}le redde- yapan Mehmet Gümü hakkında saymışlardır. ki Amerikan hava kuv\'etleri. ko meydanlarımızın genişletilmesi 
dflml tir. şehrimiz asli)c ceza ş mahkem"· .G~ıncy Koreli subaylara göre mutanı General Delmar Spı\'ey ve bir harp \•ukuunda memleke-

Kongrc sona f'rtnrull'n "'"''el sinde bir diıva açmıı bulu Cınlılcr bir hafta en-el başla.)'an Rus uçaklarının harckillının her- timiz.in havadan mUdafaa mev-
hlr proı:r:ım knbul rdllm1$tlr. yordu. nu- •Beyaz At• savaşında şimdhe gün bu üste radar ile takip e· zularını konufacağı tahmin edll-
Programın baslıca e~ııslan şun- Belediye başkanına valilikçe k.ııdar en az 10 ~in kişi \'eya tak- dıldlğini Sovyet uçaklarının ııra. mcktcdir. 
Iardır: ithalat \e lhral'at arasında ~yrıca muhakeme sonuna kadar rıben l kızıl tu~en kaybetmiş- ela _sırada Japon kara su.~arı ~- ----il-
nıuuzene ternlnl, ılış pnlltlkaıla ışten el tektirilmiştir. !erdir. Savıışları on hatlardan ta- ıerınde dolaştıklarını soylemış 
ılaha hü iik f tik lal, bugtinku ha- Çarc.amba K k kip eden .} üksck rütbeli bir su- \'C demiştir ki: 
>at sevi esini muhaf:ırn emes-

7 ayma am bay 7 nri taarnızdıın sonra Çin- «Rus uçakları yaklaştığı za· 
fü. n itin ithalata ırılis~nde. Vekili dôva edildi 1 merin •tavşan gibi· kaçmakta man b:ızan bu iistcn alarm lşa-

Kongr de miirritlrr h:m mu- Çarşamba 13 ( • j olduklarının göıilldüğünü söyle- reli vt'rllmektcdir. Bu gibi hal· Pacific Palisadt's (Californla) 
\affııkhetıcr <'ide etmiş olın:ıkla ('eml •d Hususı) - 1- miştir. krcle bazı dt'falıır uçaklnrımız 13 CA P.) - Sessiz sirem:ı za· 
herab · ı ' zın jan :ırma komutnnlı,.ı'lı - d · d b · il 11 d' 

Sinema Prodüktörü 

Jack Conway öldü 

t er partın n umumi \•atly ... ve knvmııkam kAl t' . " Esir düşen kızılların iCaılelc- havalanmakta, bazı haller e ıse manın an erı o ywoo un en 
tinde ~lr değ! !klik olmayııra\ı. Ali ô~er aleyh~e tile ını ·np.an ı·inden düşmanın mane,·iyatıııın' hitclisenin alacağı ~ekli beklemek tanınmış prodüktcirlerinden biri 
ır. Rılha sa ilahi anma mnsnı- şar Ha) dıır 'ft: ccrırdan "i ıı- sarsıldığı anlaşılmaktadır. tcyiz. Sovyet uçııklarının kasdcn olan Jack Conway dün s:ece bu· 
fıtn azaltılma ı teklifinin bü) Dk d~va aı;ılmıştır 0 ~~I 

3 
tarnfınd:ın 8 inci ordu komutanı Gcnerııl veya yanlışlıkla Japon kara s~· rada 65 ) aşında olduğu halde öl 

ta unlukla rt'dıl,.dllmesl umumi Ali Öner'in hakar t' t:.~- ~~rp, Van Fleet, Çorvon \'adisine lıtı- ları Uzeriode dolaştıkları vfıkı- müştür. 
~nluk u mndınn15br. sıdır. e e ı 1 ı ı:ı- kim .bu dağın kontrolü için rhn- dir: Ru~ar bol bol atı5 ve utU§ Conway blb llk muvaffaklyet· 

~----- --...... lerdır cereyan eden çok şiddetli talımlerı yapmaktadır . .,, kazanm15 birçok fılmler çevir-

SABA savaşların artık eski hıı.ını kay- Tunusta tedhiş hareket- mlştir. 

~ış \e .Güney Koreli birliklerin Grcer Garson,' Jean Harlow ve 1 HSJZ GECELER J ™:der gibi goründüğüniı söyle- feri devam ediyor Clark Gable Joan Crawford. 

1 
Kıı.ıl Çın ordusunun en seçkin Tunus 13 (AP.) - Sus 'e \Vallaee Beery gibi artistler hep 

-

YERLi BiR ~AHES kun·etıe~inc _karşı bu ~vaşla~da mzerte şehirlerinde bugün ye- Jack Conway tarafından ·keşfe-
" ER • Pek yakında ddc ettiklerı muvaffakıyeU ov- niden tedhiş hareketleri cereyan dilmi~· kıymetlerdir. 

---------.::::::_:mil§lür. etmiştir. Tiizertedeki posta mer. • ----o----
kez binasının önünde 3 bomba 

•• 

SUTUNLAR ~~t;ı~~U~@~ 
YENi SABAH -·----
llEKVENJ.;N 
BEYAN· l\IE 

Yeni Sabah C. H. P. nln be· 
un.name inden bahhle Balı· 
kl' ır \alisinin inönıi' ·ü &ehrc 
~~kınamak suretilc daha fena 

dlselerln önünü aldığı ~o
lundnkl iradesinin fazla Hlha· 
ra 1~Yık bir Ö7. olmadığını 
60l luyor, diyor ki: 

h •Bir \alının \azlfesi halkın 
h~ıu~a giden veya gitmlycn 
nı Ubın sözlerine engel olun· 
:ıma ınıı ıınkAn sağlamaktır. 

d •Teblığdl', muhalefetin bun-
an sonra da, vazlCesinl ciddi

>etle Haya nzmetmic oldu11u 
teb ril " "' k a z ettırıli;ıor. Bu noktayı 

1 ayıt 'e te pit etmek fa3da-
ıdır. Çünkü bazı ka)•naklar, 
~a~ıke ır htıdıııl'lerl üzerine, 
B k Partı i l\lcclı Grupunun 
d .t\uk Mıllet Meclıslnl terke
n:~~ ınl .ldd a eylemektedir. 

tı lktıdarın organı olan bir 
retıkımız. boyle bir niyetleri 
\arsa, gUle gllle gıtsinlcr de
~e~e kadar işi Heri götürmek 
e~dır llu durumun tahakkuk 

m Yel'eği anlaşılıyor ve et· 
ğ'mesı de çok temenniye de
r:~· Muhalefctın, demokratik 
v:•mde, esaslı hakları \'ardır 
nıJn onların masuniyeti, siste-

ısı işlemesi içın ıarttır.• 
HÜRRiYET ---1\JluEl\'K 
T 1 

Saınlh T" • ki E ır)ıı oğlu )8Zl)'Or: 

d • ge halkı uyanıktır ~'al· 
•zlı aoz) · 

le rın arkasından goz-
Ya 1:

1
orulur, elle tutulur işler 

çıt~ masını da ister, Onun i· 
k ır ki l930 da Serbest Fır· 
ıJ~ ~urulduğu zaman bu vesile 
tıni ge halkı mt?mnuniyetslzll 
ruıd:çığa vurmu~tu: D. P. ku
r.elıı~~ ~amnıı da bu partinin 
Cln 5 nete Yine Ege hnlkı 
nın a::k oldu. İktidar Partisl
nı Ege"~• kalC'sl addettı~I ay
nutsuzıuğolge 1• Gıı%1 de hoı· 
dan , unu ızhar baı.ımın. 

J•nc o C 
bulunmakt n sn tn yer almıs 

fk· b adır. 
gc'd~ GI':;~~ s~neltk icraat E
rulmus b lllıhenk tasına vu. 

....., Ulunuyor. Atılmış -

-C<G: ww 

b
_.....__ 
- Geçmlıı olsun.. •e oldu?. 
- Sorma, bizim hanım munfık, ben muhaıır .. Biraz De· 
ra 1 münaka ası ettik.. 't ~ 'ı , • ,, , ,, 
~---------_:__-~~~~~~ 

) anhş adımlan düzeltmek için 
daha fırsat vardır. Kızmadan, 
alınmadan, hisse kapılmadan 
buna çahemak, en doğru hare
ket olur. Yoksa ntilfrit par
tız:ınların \e gayretkeş kalem· 
sorların da himmetiyle, 1946 
nın <'n kara gUnlerlnl • dahi 
mumla arayacak hale geliriz 
maazallah ...• 

COMHOrtlYl!T 

DElllOKRASiNIN 
SF.J,ı\l\tETI İÇlN 

8. Fe.lek çok partili, hür bll
&ınlı. dıll ~rbest toplantılı, 
serbest rejıme taraftar olup 
olmadığımızı oru)or. lanı a 
\e Bnlıke irdekl h~dlselerln 
dr.mokra l>i tehlikeye oktu. 
ğunu so}Jüyor \'e diyor ki: 

e:Demokrat Partiye mensup 
bırçok ınsafh, hakikaten de. 
mokrasl 'e hürriyet taraftarı 
kimseler vardır. Onlar bu hA 
disell're ne diyorlar? Ve onla. 
rın kendi partilerine kar 1 0 
lan tesirleri nedir? Yani• De 
mokrat Parti içinde bu aykırı 
hareketlere karşı bir tepki var 
mıdır? Daha aı;ık tabirle de 
mokrnsiyi de, Demokrat Par 
tiyi de heder etmesinden kor. 
kulan bugUnkU partizan eere. 
yana karşı D~okrat Partı 
blinyesinde müdafaa kuwetle· 
ri me\cud mudUT? Bu \'arsa. 

• 

ümid vardır. Yoksa muhak
kak.. vuslat gene ba5ka ba
hara kalacak ve her geçen 
gün bize ayrı ve n5hos bir 
sürpriz sunacaktır ... 

YENi ISTANBUL 

8 \ŞBAKANI:\tlZI 
Uf.t'RI.ARKEN 

llnblp Edip Törehan Raşb.ı. 
kanın J,ondra seyahatinden 
bahisle bu seyahatin ne hedef, 
ne de nman bakımından lvi 
seçilmediğini, bütiin dün)a 
detlet \"C hiikfımet adamları· 
nın Amerikan seçiminin ne· 
tire ini beklediğini söylüyor 
\e diyor ki: 

•Bundan baska yine üç haf
ta kadar bir zaman sonra Cum 

· huriyct Ba~Tamımızı ve Mec. 
tisin açılmasını bekliyoruz.. 
Son günlerde hiç bir sebep ol. 
madığı halde iı; politikamızda 
gerginlikler \'e kavgalar art
tı. 

İktidar partisi lideri olan 
llükCimct Başkanımızın bilhaıı 
a bugünlerde ciddi tetkikler 
)'apması, Millet Mccllsi kUrsU 
ündc>n bUtün milleti aydınlat 

ma ı l~zımdır. Yalnız bu sebt'p 
~ugUn cin o kadar bUyük bir 
onem taşımıyan İngiltere se. 
yahatinin birkaç ay geriye 
bırakılmasına yeterdi. Bu ol· 
madı Onun iı;ln hayırlı yolcu
luklar dilemek kalıvor bize . .,, 

pnllamıs. bildirildiğine göre tel
graf tesisleri hasara uğramıştır. 

Sus'da şehir kolejinin spor sa 
hasında 3 bomba patlamasını 
miileakip polis 7 şüpheli şahsı 
tevkif etmiştir. Her iki hadisede 
ölen veya yaralanan olmamıştır. 

Franko Kristof Kolomb'u 

övdü 
Granada (İspanya) 13 <A.P.) 

- Kristo{ Kolomb gUnü münase· 
betile yapıla:ı merasimde Ce
ncral Franko 460 sene C\'Ycl Ye· 
nl Dünynnın keşfinden dolayı 
bütUn şerefin İspanyol milletine 
ait olduğunu söylemistir, 

General Franko Kristof Ko
lombun nerede doitduğunun mü 
him olmadığını, İsp:ınyol bay· 
r:ığı nltında Amerikayı keşfetti· 
ğinl, geıııi~indeki tayfaların İs· 
panyol olduğunu, bu seyahatin 
lspanyol hükOmetl altınları sa· 
yesinde tertip edilmiş bulundu· 
ğunu ileri sürmüştür. 

-0-:-
Bursada şoförler sendika 

kuruyor 
Bursa, 13 (Anka) - Şehrimiz 

şoförleri bir sendika kurmaya ka 
rar vermişlerdir. 

Sendlkayıı taksi ve kamyon şo 
förlcri ile otobüs şoförleri de da 
hll olacaklardır. 

ÖLÜM 
Çorum MillelvC'klli Baha Kol· 

daş ve Yeniköy Bucak :\!üdilril 
Crmil Kılıç'ın kayınvaldeleri 

JINl'İCE TU~CF.R 
vefat etmiştir. Cenıızesi bugün 
Acıbııdemdc Kız Lisesi arkasın. 
daki c\'indl'n kaldırılarak Kadı
J.'.öy Osmanağıı Gamiinde öğle na. 
mazını mütcakıp Karacaahmet 
:Ml'zarlığındnkı nile makberlne 
defnedilecektir. 

Çarşambada bir oğul 

babasını öldürdü 

Çarşamba, 13 <Hususi) 
Çarşambanın Sırtmaç köyilnc'll'n 
Ahmet Uysal kilı;ük kardcsinl 
dövmekle iken, babaları ll:ısan 

Uysalın çocuğu kurtarmak mak
sadıyle müdahıılcsine kızarak tn-
51dığı tabanca ile babasını alnın
dan ağır surette yaralnmıı:;ur. 

Hastaneye kaldırılan yaralı baba 
derhal ölmUşUır. 1932 doğumlu 

olan baba katili hadiseyi mlite;ı,. 
kıp firar etnılstir. 

YARIN AKŞAMA 
KADAR 

Garanti Bankası' na 
100 Lira Yatırırsanız 
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Ke5idcslnde gilzel bir apartıman 
dairesi kazanabilirsiniz. 

TalihlnW deneyiniz. 

••••J 
Belki odur, belki de değildir. 

Hadise bir taraftan telefonla 
zabıtaya bildirilmiş, diğer tard
tan 5ıhbi imdat ekipleri vak'a 
yerine ı;ağınlmıştır. 

Emniyet mildürlüğünUn der
hal tahrik ettiği hususi ekipler, 
vak'a yerini sıkı bir kordon ııl
tına almış. Emniyet mıidürll ,.e 
Cumhuriyet Savcısı da hlzzat 
Mrllse mahalline yeti~mişlerrllr. 

\ 

infilAkten sonra Vail Fahrettln Kerim Gökay hAdise yerine ge
lerek incelemelerde bulunmustur. Yandaki duvarda kan pıhtılan 

ve beyin p:ır;alnrı görülmektedir. 

hurdahaş olmuş yüzilnU tetk~k 
eden bu talebe, failin Teknik Ü
niversite mensuplarile en küçük 
münasebeti bulunmadığını te
min etmistir. Esasen biraz son· 
ra da ele geçen bir nilfus cüz
danı, bombayı taşı)'an şahsın hü· 
viyetini meydana ı;ıkarmıştır. inrilak sahasının manzarası 

Üçuncii katın merdivenlerın
den itibaren cam kırıkları, f;i
mcnto \'C harı; dökUntülerl basa
makları kaplamıştır. fnfillık rnad 
desinin patlıırlığı noktada kapı 
\•e pencere namına blrşey 'kal
mamış, odalardaki eşyalar birbl· 
rlne geçmls. duvarlar hurrlahııs 
olmuştur. Kapı kenarlarında ~" ID~:rlf:_.; 

Fail Kastamonu köylerinden 
Buna göre bombayı profe5Ö 

rün evine kadar getiren şahsın, 
Kastamonu \'ilA) eti, İnebolu ka· 
zası, Çatalzeytin bucağının Gür· 
oba kö) Un den 13W doğumlu Os 
man olj!u Rlfat Gedikoğlu ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Bununla beraber. profesörün 
içtimai durumile bu şahsın meş. 
gale \'e vaziyeti arasında bir mü· 

duvarların ilsUinde fıskıye ile 
püskürtülmüş intıbaını veren kan 
dalgaları ve küciik et parçııları 
görülmektedir. Kesir bir ::an 
ve et koku~u. ortalığı kaplamı§· 
tır. 

Cesetlerin göriinüşii 
İnfilak o derece Eidılctli ol

muştur ki cesetler tanınm:ıva 
cnk hale gelmiştir. Odanın 'e 
antrenin orta yerinde dağılmı• 
insan uzuvları durmaktadır. Hil· 
hassa infil6k maddesini taşwan 
~ahi!; darmarlağın olmuştur \1cr
diven başında ve duvar dibinrl" 
yer yer kaburga kemiklerl':ıe, 
barsak parçalarına rastlanmakta
dır. Holün t.emini pıhtı la ·mış 
kan ve kemik halitasıyle örtlilii 
dür. 

.Meçhul şahsın belkemiğl bir 
kaç parçaya bcilünerek odanın 
iı;ine dağılmıştır. Cesedin göğUs 
ve karın nahiyesi hemen hemen 
yok olmuştur. Baş ve ayaklar 
kısmen mevcuttur. Bununla be 
raber duvarlara yapışmış kanlı 
bl'yln parçalarına da tesadüf e· 
dilmektedir. Ekşi bir kan ve el 
kokusu ortalığı kaplamıştır. 

/ 
J ... 

J 

Profesiir Muhittin Etingü nasebl't kurmak milmkUn ola· 
mamıştır. 

Tahkikat başlıyor Bir profesörle bu durumdaki 
Vak'a yerine gelen emniyet bir şahıs arasında, suikasde ka

mUdürü ile C. Savcısı derhal gc- dar gidecek derecede hususi bir 
rekli t:ıhkikata başlamışlardır. mUnasebelln mevrut olabilmesi 
Bu neticeden ötürü baygınlıklar mümkiin göriilmemekterlir. Bu 
geçiren profesörün esi P.avıın bakımdan nüfus kllğıdının, tah
:\lunevver, ilk ifadesinde, hiç bir kikatı yanlış yola sevketmek ve 
~ey bilmediğini, yalnız muthiş i~i maskelemek için hususi su
bir infılAk fizerine kapıların par- rette, önceden tedarik edildiği 
ı;aJandığını ve -ortalığı kesif bir şüphesi belirmektedir. 
dumanın kapladığım beyan et· Diln saat 21.20 de İstanbul 
mlştir. Apartımıın kapıcısı ve a 
ayni apartımanda oturan diğer \•alisi Fahrettin Kerim Gökay hıs 
kiracılar da, gürültüden baska dise yerine gelerek vak'ayı biı: 
bir şey duymadıklarını söyle- zat incelemiş ve lüzumlu tetkik· 
mişlerdir. Hadisenin vuku şekli !erde bulunmuştur. Zabıta ve 
oldukı;a esrarengiz bir mııhi)et saYeılk, büyük bir ehemmiyetle 
taşımaktadır. Bombayı getiren tahkikata devam etmektedir . 
meı;hul şahsın, profesöre suikast Hadisenin yıırattığı tee~sür 
hazırlamış bir talebe olabileceği Profesör Muhittin Etingünün 
ııkla gelmiş, Iaknt hlıd.ise yerin· esrarengiz bir 5ekllde ölümü, ge 
de bulunan Teknik Universilr 1 rek kendisini tanıyan dostları, 
tnlelıelerlnden İdris Yamantürk gerekse Ünlversitl'dl'ki talebele 
ıabıta marifetile ap:ırtımana n· rl arasında derin bir üzlintü ile 
lınıırak, teşhiste kenclisinclen yar karşılanmıştır. Profesörün yetim 
dım islenmistlr. Meçhul şahsın kalan 13 yaşındaki oğlu Kolejde 
kana bulanmış ve yan yarıya talebedir. 

Muhittin EtlngU Teknik Üni· 
versitede gemi inşaatı profesö
rüdür. Ve her yıl vasati 10 ta· 
lehe okutmakta, bunlardan se
nede 3 - 4 ki5iyi mezun vermek 
tedir. Hoca, talebeleri tarafın· 
dan sevilmekte ve saygı gör· 
mektedir. 

HAdise, Teknik Üni\'ersite 
çe\ resinde ya) ılınca, talebeler 
gecenin geç snatlerine kadar 
yurt bahçesinde grup grup top 
!anarak faciayı aralarında ko
nuşmuşlardır. Talebelerin hepsi 
de Uzllntli içindedir. ~endisile 
görilştüğlimUz Tl'knik Üniversite 
yurt ınlldilrü Sabih Özlil, bu M· 
dise dolayısile derin teessür i· 
çinde bulunduklarını, bununla 
beraber failin Ünherslteye men 
sup bir şahıs olmamasından do
layı da bir bakıma huzur duy· 
duklarını ifade etmi5tir. 

Bundan bir müddet önce tale 
besi tarafından öldUrülen profe. 
sör Feyyaz Gürsan'dan sonra yi
ne ayni Ünherslte profesörl!rin 
dl'n Fuııt Külünk de Bursada 
esrarengiz hır şeklide gazle bo· 
ğulmuştu. Profesör luhittin E· 
tlnglınün dUn aksamki esrarlı 
ölümile, Teknik liniversitemiı: 
üı;üncü kurbanını vermiş olu
yor .. 

Bombanın tahrip f'ttlğl antrene \arka plilmla) parralanm!~ 
cesetlerden birinin ba't'akları görünmektedir. 

Zabıta ve savcılığın yaptığı tah 
kikat muhtelif istikametlerde ıe 
lişmektedlr. HAdlsenin siyasi bir 
cephesi olup olmadığı da bilhas
sa araştınlmııktndır. \'aka fize· 
rindeki esrar perdesinin bu tah
kıkatın neticesinde kalkacağı ve 
gerçek sebebin kısa zamanda ay
dınlanaca~ı umulmaktadır. 
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~~~'r.,;W/J1 ~t:- ·ti' 'Zf~t • John. S.Joyc~ 

to--Stop seyahatinin 
ve kötü tarafları 

• • 
ıyı 

A merlkada ,.c ekseri ıhrupa Turist kafılclerine katılanlar !adı;;;. Bıitun bu \ahşice harp 
memleketlerinde gençlerin \e~a yabancı bir memleketle lakırdıları insanların hakiki his 

çeşitli sebeplerle, ~ abancı klm· hep luristık bölgelerde buluna. !erine aslında o kadar yabancı 
selerin nezaketinden faydalana. rak, dığer turistlerle temas e- ki... Basit insanlarda gorülcn 
rak bedua seyahat etmeleri i- dcnler, ziyaret ettikleri metil- karşılıklı anlasma hissinin, mil· 
det olmuştur. Bu seyahat şek· lekeli iyice tanımak fırsatından leUerarası toplantılarda daha 
Jlr.e ingllizrede «lıiteh - hiking-e mahrumdurlar. Halbuki oto · da belirli ve tesirli bir ~ekilde 
(hiç • ha~klng), Fransızca'da stop ~apanlar için böyle bir kendini göstermemesi cidden 
da oauto • stopı> denilir. nun- )abancılıb bahıs mevzuu de- çok yaı:ık. İnsanların hiliğine 
dan üç ) ıl kadar en:el o:\'atııno ğıl<lir. Oto • stop yolcusu, ara- dudak bükl.'nlere bir oto . stop 
yazarlarından Tunç Yalman A larında bulunduğu kımscleri la seyahati yapmalarını tavsiye 
merika'yı boydan boya bu şc- yıl,ı ile tanımak arzusunu, hal- ederim. Bunu yaptıkları takdir
kilde dola mıs \e inhbaları kın gündelik hayatına karısa· de fikirlerini değiştireceklerini 
hakkında yazdığı bir seri ms· rak, tatmin edebilecek d•ıru:n· sanıyorum. 
kale gazetemizde neşredilml ti. da<lır. Bund:ın başka, oto - f:top OTO - STOP ADETl~i 

on yıllarcla Turkiye'de ya- )apmak; talebenin macera he- i~Ti:sllIAR EDENLER 
pılan ) eni yollar, bugün bizde \esini de tatmin eder. flu :ı.e
de ecnebi talebelerin bu şekil· )ahat şeklının belli başlı hu u 
de se rahat etmesini mümkiin sıyeti, hiç bir şeyin evYel:!l'n, 
kılmaktadır. Nitekim, ok uy ucu kat'ı olarak bılınememesidir. 
larımıza ewelce de bildirdiği· ?ılcselıi gencin cri:ımek ist .... 
miz gibi, John Joyce adlı bir rlği yere ne zama!' \'ar~cag:, 
İrlandalı üniversite öğrencisi; gcceyı nerede gcçırecrğı, ıa
bu usulle Turkl.)ede 3300 kilo- nısacagı insanların kimler ola. 
metre katetmeye rnmaffak ol· ca~ı. hep meçhuldur. 

otomobıl sahiplerinin nezake 
tini i tismar eden bazı kim 

selerin sebep olduğu hadiseler, 
birçok memll'ketlcrdc oto· stop 
) apmayı bir hayli güçleştirmiş
tir. Hu arada bazı yaralama ve 
oygunculuk vak'alarına da rast 

lanmı5tır. Bu gibi hadiselerin 
doğru olduğu maalesef bir ha
kikattir, fakat bunlara sebep o
lanlar, oto • stop yapan tAlc
bclcr değil; bahtsıı: 5oförlcri 
gafil a\ lamaya kalkan profes
yonel sabıkalılardır. Oto - st~!> 
geleneklerine göre, talebelcrd-:ı 
arada bir görülen en ayıp ha· 
reket, şoforleri kendilerine a· 
cındıracak hlkAyelcr anlatarak. 
)ıyecek \'eya borç para dılen· 
mektir. Bu hareketler ço~ U
zilcüdur ve benr.e bu gi •,, gcııç
lere otomobil sahipleri ka.'i· 
Jen yüz -.ermcmelidırler. 

mustur. Birkaç gune kadar 1'.AL~IZ SEYAHAT CTlUEK 
memltketlnc dönecek olan Jov DAHA KOL.\ \'DIR 
('e, seyahat intıbalarını «Vatan. 
sütunlarında sizlere anlatacak
tır. 

Dilimizde ka~ılığı bulunma. 
dığından, bu se) abat tarzını, 
yazıların tercümesinde, coto • 
stopı olarak adlandınna.)1 uy
gun gördük. Aşağıda oku) au· 
ğınız ilk ) z.n umumi mabl.> et
tedir. Bunu takip edecek olan 
makalede, Jo)ct', A\TUpa'da 
.) aptığı seyahatten babsed .. cek, 
ondan onra da birkaç yazıda 
Turkiyeıteki maceralarını anla. 
tacaktır.] 

I 

<: yatanrı, geçen cumartesi gil· 
nU çıkan sayısında, Anado 

!uda yaptığım bir coto - stopa 
seyahatinden döndüğümü bil· 
dırdi. nu ) okuluk, sanırsam, 
bana, 11Türkiye'de oto - stop'u 
denemiş olan ilk ecnebi talebe• 
sıfatını kazandırıyor. Batı Av· 
rupa'da 'e asıl, oto- stop'un ilk 
f:ellştı ı dı) ar olan Amenka'cla, 
herkes tarafından bılın~n bu 
e) ahat şeklinın, burada ) er
leşmcmiş olmasının sebebini, 
)akın zamana kadar, yolların 
boıuk 'ie turısller için Tıirki
ye'ye gelmenin de zor oluşunda 
aramak lazım. Bu bakımdan, bu 
usulun gelenekleri hakkında i
zahat -.ermem icap edıyor. o. 
lo • stop iıdetlnin büyük taraf
tarlarından olmam hasebl.>le, 

1 
gereken ızahatı vl.'rmek benım 
için bir zevk olacaktır. 

Her ) ıl, yaz tatili zarfında: 
binlerce üniversiteli genç, cep. 
}erinde pl.'k az para olduğu hal 
de, ) urtlarını terkcderler. Ek
serisi rahat \e dayanıklı elbı· 
seler gi.> erler rn hepsinin a a
ğında haki bir kısa pantalon gô 
rulür. Eşyalarını daıma koca· 
man bir sırt çantasında ta!:ır· 
lar. Bu çantanın 25 kilo ağırlı
ğında olması sayet normaldir. 
Sırtlarında bu yUkü taşıyarak. 
trene \eya otobüse ayak bas
madan, binlerce kilometrelik 
yol aşarlar. Sabahleyin erken 
den yola çıkılarak, muayyen 
bır istikamette yolun kenarın· 
dan yürüme)e başlamak lıdet· 
tir. Otomobiller 'cya kam) on
lar yanlarından geçtikçe, şofô
rü karaktenstık hır işaretle se
Iamlarlar. Yani sağ ellerinin 
dört parmağını kapayıp, baş. 
parmaklarıyle gıdecrkleri ish· 
kameti işaret eBerler. Ara
ba.> ı kullanan. hazan durur \e 
yolcuyu menzılıne ulaştırır. 

NE I.ÜZUl'llU 

A nadolu'd:ı dolaşırken pek 
;ok kimse bana niçin yal· 

nız se,>ahat ettiğimi sordu. Ta· 
tıl aylorında uı: k memleketle· 
re gitmek isteyen gençler, bu 
i ı yalnız denemek icap ettiğini 
b rl.'nmı lerdır. Oto - stop ya. 
pan hır k m e tamamen. hal
kın iyi k lplıhğıne \C ba~ka· 
!arına )ardım etmek arzusuna 
glh enır. Tek başına olan bir 
yolcu, ınsanlarda daima bir 
yolcu grupundan daha fazla rik 
kat u,>andırır \e geceyi gc· OTO - STOP GE~ÇLEıti 

TEl\1RELLf (;E 
ı\I.IŞTIRIR MI! 

çırmek üzere bır e~e misafir e. 
dılmek ihtımali çok daha muh
temeldir. Tek basına oto • stop 
yapan bir genç buyuk ikram ve B irçok khnseler de, gençl.:ri 
yardım gorlır. Zaten, yoldan ge hazıra konmaya alıştırdı~ını 
çen 'iasıtalarda çok zaman an· iddia ederek, oto • stop §dl'tı
cak bır kl§ilik boş ~er \'ardır. nin aleyhinde bıılunıırlar. Böy. 
Du ~ üzdcn bir arkadaşla \'eyn le bir iddia ancak, oto • stop 
grupla olmak, yolculuğu çok yapmanın aslında ne elemek ol
) a\·aşlatır. Bundan baska, halk· duğunu bilmiyenler tarafınd·ın 
la temas me elesin! de unut· ileri sürülebilir. Oto • stop ya· 
mamak lazım. in anın yanında paıt gencin bedava eyahat et
b r arkada olu u. bu teması tiği doğrudur. fakat bu işin ga. 
çok baltalar. Yanlız olunca ın- ) et zor ve yonıcu oldu unu da 
san. bulundu&! memleketin sa unutmamak lazım. Oto • stop 
kınlerı)le -\e sadece on!ar- ~olcu unun gıin!ı şafakla baş· 
la- ınütcmnaiyen konuşmak lar. Ekseri gü~lerde gııyct U· 

mecburl'ictindcdır. Du cihet 0 zun mesafelerı yaya kateder. 
memlek~tin lisanının da ıvı Bir otomobil yolculuğunun SO· 
költi 0 renılme ıne sebep •0~ nu _çok zaman Iaalettayin bir ~eh 
hır. Zaten, böyll.' bir eyahat ı· rın ortasında sona erer. ı 
çın kafa dengi bır arkadaş b•ıl. Yolcunun. o zaman, ~ehirden 
m:ık tabıatıyle güçtür, \l\U§l· yaya olarak çıkması \e gitmek 
bilmek için tamamen aynı <: . ist<'diği istikametin ~osesin i lıu 
likalara \e gayelere sahip b:.:· lup, yeniden bir fırsat bekleme 
Junmak icap l.'der. Diğer .. :ın· si gerekir. 1\le kün kıs\mları ge 
dan, trk b:ı ına )Ola çıkmarıın ridc bırakıp, otomobillerin geç. 
fena tar fl:ırı da )ok değıldır. t i~i )ola ula~mak. eıtseriya: ki. 
Me el : oto • stop )aparken ta- lometrelerce yurlimeyi icap et. 
lıh iılı e 11 radı ım günkrde, tirir. Sonra. seyahat şekli çok 
kl'ndiml çok ~alnız hissettiğimi ?aman ga)et rahatsızdır. (Me
bılırım: I.' er in anın )anında ~<'lii koc<ıman bir kamyonun i· 
bır :ırkadn olsa bu gibi anla- cinde). Bazan yolculuğun bü· 
rın hüznü kola)ca gıd<'rılir. l\la tün gece devam ettiği de olur. 
ceralı bir seyahate iyi bir ar· Netice itibariyle şunu diyebili
kada la beraber atılmak. mu- r"z: Oto - stop seyahati çok 
h kkak kı, daha e lencelidir. ictifadclidir fakııt yolcuya 

HİÇ BİR ŞEYE malolmadığı· 
OTO - STOP SEYAHATİ nı iddia etmek haksızlık olur. 
TimLİKELİ MİlliR? 

OTO - ~TOP BA~A NELER 
B u mevzuda bırçok kimselerin KAZAl'iDffiDI? 

aklına gelen bir sual de ıııı 
oluyor: Tek başına oto • stop H er yıl uzun yaz tatillerinde 
)apmak çok tehlikeli değil mi- oto - stop yapmak suretıy. 
dır? Şurası muhakkak ki, tek le, zıyarct edilebilen Avrupa 
basına oto • top yapan bir kim memleketlerinin hemen hepsi
sc, kendisini otomobiline ala· ni ve Kuzey Afrika memleket· 
nın karşı ında hemen hemen !erinin de bazılarını dolastım. 
mudafn:ısızdır. Bereket 'ersin Bu sayede, diğer seyahat fe· 
kı, bu endı enin tamamen )er. killerinin milmkün kılamayaca. 

YAR? 

z olduğu nctıce ıne \ardım. sı birçok h::ırikulndc ve deği
Yaptı ım muhtelif oto - stop cık tecrübeler \e aynı zamanda 
se)ahatlerı esnasında, bazı na ga> et tatlı hatıralar edindim. 
hoş ı;ahı lara rastladığım da ol· Oto • stop yolculuklarım es· 
du. fakat bo\lelcrı o kadar na- nasında karşılaştığım, hepsi bir 

dirdi ki, bunlara tam mlina· bırinden değişik şahsıyetlere 
oıo • stop )apma)a ne lüzum sıylc birer istisna nazari)le ba. sahip insanları hatırlamak be· 

\ar? diye soranlar buluna- kıyonım. Tabiatı) le, oto - stop nim için, her zaman büyUk bir 
bilir. Bu adet, talebelerın; az yapan bir kimse bu hu usta çok zevk kaynağı teşkil edecektir. 
paraları olmasına rağmen uzak dikkatle hareket etmeli \'e •in. Bundan sonraki yazılarımda 
mesafelere gidebilmelerini sağ san sarrafı» olmalıdır. Kcndı "On seyahatimin Tilrkiye'yc ka. 
lar. Hu sayede gorecekleri mem hesabıma. bır kımse ne kıı1ar dar olan safhalarını ,.e Tlirki· 
lcketlere trenle gitmeye para· fazla oto - top yaparsa, lns •ı ~e'de başıma gelenleri hula a 
ları )etmiyeceği gibi, bisıkletle ncslinın iyıliğıne olan güw:ıı· edeceğim. Umarım ki. bu anlat
gıtmeye de güçleri yetmez. Ta nın de o nısb~tte artacağı, k:ı· tıklarım, oto • stop )apan ta· 
!ebelerin oto - stop yapmaları naatindc)im. Ekseri kımselcr: lrbeleri benimsemenize ,.e yol. 
nın daha da mühim bir sebebi ra tladıkları «Za\3111 yolcu• ya da, bir tııneslne rasllayacak o 
şudur· Bu u uı bir memleketin )ardım edeb imek için ne mlim lursanız: kendisine )'ardımda 
Adetlerini ve insanlarını )akın . kun e yaparlar. Yardımın de bulunmak arzusunu duymanıza 
dan tanımayı mumkün kılar. rece i 'e şeklı memlekettc.1 sebep olur. Emin olunuz. 
Bütün gun hususi otomobıl sa memlekete değışmckle beraber, bö)le bir talebe: sizden görc
hipl"riyle veya kamyon şofor· bu hcmcln ıne iyılik etmek ar. ceği en ufak bır yardıma dahi 
lerble temas halindesinizdir. zusuna. her gıtliğım yerde rast gayd minnettar kıılacaktır. 

• 

lanatAleaainct.fl 
Rey'in <<Fırtına>> 

musikisi 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY{UI 
~~ --------

!unan taarruzu Yazan : FiKRi ÇIÇEKO~LU 

Şehir Dram Tiyatrosunda sah. 
neye konan W. Shakespcare'

ln cFırtınaıı sını ııVataoa ın ti· 
yatro münekkidi Tunç Yalman 
bu sütunlarda bahis me\'ZUU et
ti. Bana düşen, Cemal neşit Rey 
in bu eser için yazmıs olduğu 
musiki hakkında okuyucularımı 
aydınlatmak olacaktır. 

Perde açılmadan önceki U\'l'r
tür, fırtınanın seslerle tasviri de 
ğil ,belki de kopacak fırtınayı 
haber veren, fırtınayı hi setti· 
ren bir başlangıç mahiyetinde· 
dil". Geminin batmasiyle sona e· 
rl.'cck olan fırtına sahnesinde 
bu uvertürün sondan başa doğ· 
ru bir gidişini dinliyoruz. 

Ariel motifi - ki Ariel'in sah· 
nede her görünü§ilnde duyula· 
eaktır:- çelcstaya 'erilmiştir: 
Hakikatte bu motif için ıharpe• 
•;eya çelesta kadar uygun bir saı 
bulunamazdı. Ariel daima bir 
celesta sesiyle ortaya çıkacaktır. 
İkinci tablonun başındaki Ari
eı melodisinde ve bunu takip e
dl.'n Sicilienne'dr, biraz önceki 
kıyametten sonr:ı şimdi denizin 
sükunetini bulııyoruı. Tabiat 
ktıvvetlerlni avucunun içinde tu· 
tal Ariel mevıuu tiLerlnde iken 
hatırıma gell.'n bir noktaya bir 
temenni seklinde işaret etme· 
den geçemiyeceğim· Gönlil İS· 
terdi ki, Ariel rolünli Uıerine a
lan sanatkar sahnede gösterdiği 
bıışarı kadar, ses sanatında da 
yetismis bir eleman olsun. Ve 
cFırtınaıı nın musikisini yazan 
besteci de onun için birkaç me
lodi bestele in. Bu takdirde A· 
riel tipi çok daha canlı olur
du. 

Napoli Kralı ••e maiyeti, ko· 
rali andıran bir girişle ortaya 
çıkarlar. Yaylı sazlar arasından 
çözülen viyolonsel solo, oğlunu 
denizde kaybettiğini sanan kra
lın ıstırabını duyurur. Kralı ve 
r.onsalo'yu uyutan çelcsta ile kl' 
rnanların çaldığı ninni \"e uyu. 
yanları derin uykudan uyandı
ran parça -kısacık bir Auba
dc- <ıFırtına" mıısikısinin en 
çekici iki minyatıirti. 

Caliban lanete u!(r:ımıs bir 
mah1Uk... Ilütün oyun boyunca 
bu linet yükunil omuzlarında ta 
şıyacak.. Fakat onun bir insan 
yanı da \'ar. C<>mal R<'fl. i\ricl 
sahsıyetin i adeta e iri blr mu· 
siki olan çelesta musiki~ile nası l 
ifade 1.'lmişse. Caliban tipini de 
fagot sesiyle öylece canlandır· 
mış. İnsanla havvan arası bu za. 
\'allı garip mııhlüku yaşatacak 
bundan daha uygun bir saz sesi 
bulunamazdı. 

KUırnetin çaldıjiı \'C sarho 
~tefııno'nıın söylediği şarkı, bİ· 
raz önce Aril.'l için temenni el· 
tiğim gibi ses sanatına viıkıf 
bir sanatkar tarafından söylen· 
seydi daha muvaffakıyetli olur
du. 

ProspC'ro, Miranda \e Ferdı· 
nand'ın şahsıyctlerini brlirten 
,.c bu sahnenin havasını yaratan 
fnterludc mahiyetinde bir mu· 
sıki... Bundan sonra Caliban, 
Stefano ve Trincolo tiplerini mu 
vaffakıyetle canlandıran fagot, 
klArnet ve trompetin temsil et· 
ti~i gülünç bir sahne ... 

İlk balede su perJ!eri bir .'.\tc· 
nuct ile raksecliyorlar; şan obua 
da duyulur. Balenin t<'krar ge
li5inde a) nı l\tenuet melodisi, fa 
kat bu sefrr tersine çevrilmiş 
bir şekildedir; Ye şan obua ye. 
rine fagota sıeı:miştir. Sevisen i · 
ki gence - Miranda ve Ferdl
nand'a- perilrr saadet dilerken 
duyulan musiki de bu sevgiye baş 
k:ı bir renk katacak dl'l!erdedir. 
Şurdini vavlı c:a~lar kııatüoru ea· , 

!arken, uzaklardan gelen bu ses· 
lcrin üstünde flüt uzun cümle
lerle süzü!Ur. Su perileriyle O· 
rakçıların temsil etti~i ikinci ba. 
lenin musikisi bir Forlane'dır; 
butün orkestra katılır. 

Pro pero, Arll'l'e ''adettiği hür 
riyeti \'erecek; onu azad edecek. 
Kendisi de tabiat kuvvetlerini 
rıim eden kuvvetli şahsıyetin:len 
feragat edip adayı terkedece~: 
vine Milano dükalı~ına dönt'cck. 
Flüt, obua \'e klarnet uzun cüın
lelrr çizcr~en çelcsta arpejler~r 
e•lik eder ,.e keman solo duyu
lur. Prospero artık insanlara dö· 
nüyor. Bu bir veda şarkısıdı". 
Ariel motifi' de bir an duyulur; 
sonra gitgide söner; kaybolur 
gider ... 

Yunan taarruzunun hedefi askeri olmaktan ziyade siyd 
idi. Yeniden siyasi menfaatler temin etmeden evvel tek~ 

harekete geçmesi beklenemezdi. 
hareket etmişlerdi. Bursa.f' 

1'unan taarruzunun ren düşmanla hiçbir tar~ 
lledeli siya!li idi masımız, Bozöyükten B fi 

kadar onu gözliyecck kil 
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yunanlılar, Garbi Anadoluda miz de kalmamıştı. 
Nazilli - E~me • Demirci • İlk icraat olarak Ge~ 

Bursa hattına kadar ilerkmek- bulunan 70 inci alavın J\11"~ 
le hem Boğazların şarka kar51 ye getirilmesini ve Karak81 
muhafaza vazifesini üzerleriııe ğazının müdafaa vaziyetill~ 
almışlar, hem de fzmire geniş nulmasını dÜ§ÜnmüştUın·~ 
bir hinterland sağlamışlardı. ci alay gelinceye kadarın * Fakat bu kaı:ınca mukabil kuv- me\-tllnin keşfi için erkill 

Cemal Reşit Rey, Shakespea· vetlerini geniş bir cephede in· Binbaşısı Halis Beyi oraY' 
re'ın eserine uy~un düşen bir kısama uğratarak strateji bakı- derrnistim. Bu isler tat11• 
musiki bestelemiştir. Besteci bu mından zayıf bir duruma düş- nıncaya kadar birkaç gün 
musikide, 16 neı yüzyıla kadar müşlerdi. Bu dağılmış \'aziyctte cekti. Bu esnada düşmaııı:-
gerilere giden m eski enstrü· bir de Trakya \'e İzmitin istik- sıl temas edilecek ve ti 
mantal bir formu, yani Suite'i hali için Anadoludaki Yunan kuwetle zaman kazanı!• 
kuran danslardan faydalanmış- ordusundan kuwet tefrik edi- 70 inci alay kumandan~ 
tır: l\lenuet, Glgue, Sicilienne, leccğı dikkat naı:arına alınır a, Bey emir almak üzere P 
Forlane ... gibi. Yalnız hemen i· Yunanlılarm Anadoluda daha den yanıma gelmişti. rol_ 
lfıve etmeliyim ki, eski tarzdaki da zayıf!ıyaeağı kolayca anlaşı- Bursadan yürüyecek dilŞJJ 
bı.. parçaları besteci işlerken yal labilirdi. Fakat o günlerde bu meşgul olmak onun isi d.:A 
nız bunların usHıbuna sadık kal- dağınık durum Yunanlılar için Mutlaka o saatte bir p·, 
mış ve onları günümüzün en bir tehlike teşkil edemezdi. An- bulmak l azımdı . O sıra.d•Jlf 
modern dUşiinüşü il". en modern cak ileride kurulacak ve kuv. rargahıma l\fülazimisanı !ll 
beste vasıta ve imkanlariyle iş. vetll.'necck olan Türk ordusu bu Nuri (Niğde millet\'ek 
leyerek bir ·Ocu\Te de style· durumdan istifade yolunu bile- mekli Albay sayın na.lil 
yaratmıştır. cek ve bulacaktı. Yurdakul) Efendi adınd•lt 

Besteci bu musikiyi mahdut Yirmi gündenberi "Ok geniş ,. · ı• ı ı bir z:ıblt milracaat edere ,.. ulu ..z m sani Halil ~url Efendi zo~yu'.kten topla'-·aca,;ı ... irJll 
vasıtalarla ve saz sayısı ancak bir sahada durmadan ilerliyen ., 6 ., 

on beşi bulan bir orkestra ik ve yeniden harekete geçmek j. nun teşkili hıtam bulunca, <}. tuz tüfenkli ile Pazarcığ• 
meydana getirmiştir: Bir yaylı çin hazırlıklar yapmağa mecbur bette atıl kalmıyacak, harekete bilecdinl, oradaki Milda~~ 
sazlar kuatüoru, birer flüt, klAr· bulunan Yunanlıların umumi- geçecektik. Bununla beraber kuk Cemiyeti Reisi Yetı 
net, obua, fagot, korno, trompet, yetle \'asıl olduktan hatta ka- bazı mevzii muvaffakıyelll're nun vardımını evveke sa 
tem bal, trampet ve çelesta ... Böy Jacaklannı ve fakat bazı me\'- de her bakımdan ihlivacımız ğını .söylemişti. Halil f;f ~ 
il' küçük bir orkestra ile Cemal zii hareketlere tesebbüs ede· vardı. Başka türlU )eni ·milli İ· bir taraftan dü~manln teJ11 ,t 
Reşit, cFırtınall ya nefis renkler ceklcrini mümkün görmüştüm. darenin kudretini ne dahilde Ye dinceye kadar İnegöl isli~ 
katmaya muvaffak olmuştur. Fa- Yunan taarruzunun hedefi as- ne de hariçte hissettiremezdik. tinde gideceğini, diğer t•lt 
kat kanaatime göre değerli bes- keri olmaktan zlyade siyasi idi. Bu gayeye erişmek için geceli düşmanı Nazifpaşa mev~ 
tecinin asıl başarısı; eserin in· Yeniden siyasi menfaatler te- gündüzlü çalışmağa ve yapıla- oyalamak için kafi de rl 
sani, kaba • saba ve gülünç un· min etmeden ew<'i tekrar ha- cak işleri daimi bir teftiş altın- kuvvet toplayacağını jle r 
surlarını ifade etmekte göster- rekcte geçmesi beklenemezdi. da bulundurmağa mecburduk. rüyordu. Bu genç ve ce~~ 
dlği anlayış ve nüfuzdur. Yalnız Vazifemizi görebilmek için en bıti Bozöyüklüler de sevı~! 
şu ciheti de hemen ilave etme· !'ie ,yapmalı idik? müsait me\'kl Esklşehirdi. Ka· l\Iu\'afakat ettim. Derhal~ 
livim ki bestecinin iddiası, mu- rargAhım oraya yerleşinceye yete geçti. Ufak bir 11l 
sikiyle geniş bir fresk, azamet· Bu hareket fasılasından fayda- kadar arkadaslanmla beraber yaptı. Eğer kıi!i miktard• _ _,, 
lı bir mu~lki yapısı kurmak de- !anarak evvelce kararlaş- muvakkaten BozöyUk'c gitm<'ği bulunmuş olsaydı, müf~j 
ğil: nncak eserin gerekli sahne- tırdığım müdafaa planı muci- muvafık bulmuştum. mc\'cudu belki de yüzil JY. 
!erine ve canlı noktalarına pa· hince çalışmayı ve p!Anın tat- Halil Nuri F.Jendi, aldığı 
letınin zrngin renklerinden l;irer bikına muvaffak oldu:Umuz i\tüllizim Halil tamamıyle ifa etmişti. ~~ 
fırça vurmaktır. takdirde Yunan taarruzu ile kııy 2\uri Efendi raftan Nazifpaşa'daki ınil • 

hettiklerimlzi, düşmanın her- · · B .. ilk reı• 
«Fırtına • y.1 .. 0··-"u-1'ten ve mu sını ozoy ten ve Pazıl 

• " ı:u - lıangı bir kısmı üzerinde kaı.a- 7 Temmuzda geldiı.i B · ı ı k ~ siki ınl dinledikten sonra l•·im· 6 m ozo. ge en gönil lülerle ·u\ 
" nacağımız bir muvaffakıvetle yUkten Paz.arcıkla muhabere dirl~ken diğer taraftan ~e 

den şiıyle bir istek kabardı: 1 f. telAfisini mümkOn görüyordum. yaptığım zaman Bursa istika- de incgöle kadar ilerle 
yntro, Tepcbaşının Dram kısmı Yukanda Yunan taarruzunun metinin tamanuyle boşalmış ol- Yunanlıların inegölü işgal 
yerinr, en modl.'rn vasıtalarla do askeri olmaktan ziyade siyasi duğunu haber almıştım. Geriye ceklcrl gilne kadar orad• 
r.anmış Taksimdeki hiiyük tb-rıl· old 14 .. ı · ı· B. · k'l 1 · ti uı;unu soy emıs ım. ızım çe ı en erın nereden geçtikleri mıştı. Düşmanın hareke _, 
ro olmalıvdı. Cl.'maı Reşit'e: aO. vazifemiz ise, mü~tevliyi kendi \'e nerekrc gittikleri maliım kında bize en doğru ınal~ 
pcranın 120 kişilik orkestrası e.m 1 memleketimizde mağlup ve pc- değildi. Bursa kumandanı q:: \'ermişti. Bundan sonra d• 
rlndrdil'. (Fırtına) için bir sahne · t ktl ş h ld c1·· ı· · b' "4 

rı~an e me . u a e, uşma- va ısı ıraz ev\'el mniyell<'riYlc ı:ifpaşadaki müfrezesinin ':ı 
milzi.,"ı bcstele1 

... n denmeliydi. k f 'k ıı· T- k d b '' na arşı aı ır ur or usu- eraber Pazarcıktan Bozöyiik e geçmişti. (DC\·aını / 
Besteci bu büvük senfonik nr· ı ~.1 
kestra için clılediğı gıbı, gonliln· r-~;::;;;~:;;::;::;;;::;:::;;:;;;;:;;:;::;;;::;:;;:;::;;:;:;:::;;:;-;:-ı.l'V ___ ._.. ••.•• • .,._. ~ .. .....,;:;::;; 
cc bir eser yazmalıydı ve temsil 
devıım etliği müddetçe her gece 
eserini orkestranın başında biz· 
zat idare ctmelıydi. Ariel billur 
sesli bir soprano olmahvdı. Ca· 
liban kudretli bas sesiyle, Ste
fano mükemmel bariton rengiy
le ve Trincolo tiz bir tenor par· 
laklıği~le mükemmel bir Terzett 
teskil etmeliydi. Bu \'e buna ben 
zer arkası gelmiyen hır siirü Is· 
tek... Yakın bir gelecekte ger
çekleşmesini temenni ettij!im bu 
hayallerin yanıbaşında dej!l.'rli 
best<'cimiı Cemal Reşit Rey'den 
bir rica da yer alıyor: «Fırtınaıı 
nın sahne musikisincl"n senfonik 
bir Suite yapmak ... Öyle sanıyo
rum ki. bu musikinin 24 parçası 
arasından seçip i~leveceği kısım. 
tarla besteci, Türk musikisine 
vepyeni ve taptaze bir eser hc
rlivP C'ilebilir. 
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Bir traktör 15,5 santimetrelik bir topu çekiyor ,; 

A llantik ordusuna mensup 1\larcsal Juin'in görüşü, fr:ın Alman, Lüksemburg, ~ 
200 bin asker Batı Alman- sız topraklarının mümkün ol- toprakları terkedilecck. f 

yada Rhln nehrinin ilerisinde duğu kadar kuwetle konınma- adalan hava, uçan bOlll 
büy(ik ölçilde manevralar ~·ap- sı esasına dayanıyor. Bunun tacrruzuna açık bulun•~ 
tı. Altı gUn süren m~newalara için biri Elbe nehrinin hemen ~u ihtimal dolayısıylc S 'I, 
üç zırhlı tümen. bfr lnglliz Pi· bııtısında, ikinci 1 Hhin nehrin- lngiltereyi açık bıraktıl~ 
yade tümeni, bir zırhlı, iki pi de, üçüncüsU Somme ve '.\tcuı-.-c için Hollandanın da, bir • 
yade Belçika tıimeni, bir zırhlı nehirlerinde, dördüncilsil Loıre Belçıka ve Almanyanın t' 
Hollanda tümeni \'e ikinci bir r.chri \'e nihayet Pyrenes dağ· sinin önUne geçecek bit 
tümenin kadrosu, takviye edil· larında birer müdafna ha•tı tckhf etmektedir. If 
miş bir Kanada tugayı, 1200 \'Ücuda getirilmesini istiyor, Bu plana göre muhtel 
kadar tayyııre iştlrak etti. bu suretle kademeli bir müıh· dafaa hatları değil ıuUstıı o 
Manevranın mevzuu doğudan faaya \'e her hatta şiddetli :-ıu- mıntakalar bulunacak, ~ 

gelen üstün ku1'vcttc bir düş ka,·emete taraflar bulunuy:ıı fik askerler bu mıntll ıı 
manı durdurmağa çahsmak. tc- İlk dört hat çökcr~e A!lıar: çekilerek düşmanın cctı91 
sirli bir mildafaada bulunmak- kan - İngiliz ordusu Bord2al!x na karşı taarruzda bulu~ 
tı. Böyle bir taarruz takdirinde F'ransız ordusu Marsilya \'olivlr ceklcrdir. Şimalde bun• 1 
nasıl hareket etmek !hım gel- nakledi!('cektlr. Amerikan - hı üç mıntaka \'ardır: D1111 

diği noktasında fikirler rnuhte- giliz kuvvetleri İspanyaya na!< ka, Hollanda, ArdcnneS 
llftir. Fransız Mareşali Juin'le !edilerek orada yeniden tensik kıyıları. 11 

YJo:KÜX •••.. •. ........ 103.126 General Speidel'in görOşl"ri edilecek, Pyrencs hattı lspan· Son manevralar mndıı~ 
başka başkadır. Speldel'in gö- yol kuvvetleri tarafından tutu linin tayini hususunda ..,, 

T. C. Ziraat, İş Osmanlı, Yapı ve KrP.dl, Türk Ticaret, Sil ı••· 
rüşüne Hollandalılar, Belçika lacaktır. Fransız kuvvetleri Şı amil olacaktı. Manevra tli 

Dış işleri Bakanı l'uat Köpriilıi dün 
ut:ığa binerlerken yapılan tören 

ha\'8 alanında 
merb:ınk \e Garanti Bankaları yardımları kabul etmekte- Iılar ve İngilizler iştirak edi- mali Afrikaya nakledilecektir. netice \'erdiği henUz bC 
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~ Neden aıılaşamıyalım ? 

~ 
Eskiden ·~alkıın tipi demokrasi anla)l§h denllinre ilk aklil 

sln::~cn ~1 ·~t.nnlstandı. nu memlekette hcrı;cy parti ınvlye. 
. goru ur, p:ırtluınlık he!'fe)·e hlklm olurdu l\Juhtellf 

partılcre men~up olan! bl bl • · 
l d Şl . ar r rlerıne dıi5man ı;:özlyle bakar-
ar ı. mdı bu dü5ünc b 

hakiki bir d k e \e u telakki değişmiştir. Jlerşeye 
zl it . cmo rasl anlayıı1 hakim olu.}or. Hükfımct tar:ır. 

sı ı ~ccn buytik «'sas dl,Je muhafaza edl~or. 
d ~en mayısta Yunanlstanı zl.}arct ettiğimiz zaman iske-

ç.e e Turk gazetecileri ııerdine büyük bir zi.}afet \'erildi. ZI
, ) afette ~ahalli hlikitmet erkfını, muhtclir partllere mensup 

i~!~~~\rekıJlcrl .v~rdı. nunların arasındaki ahenge gıpta ettim. 
partlsın~ mensup olanlarla dığcr millch't'kllleri esas 

meselelerde tamaml\le birlikte harekrt cdi)orlardı. Bunun 
~şı~dıı IAtlf.elcr. edildiği, cinaslı sözler sovlendlğl d 1 . d 

akat ~~ ~ıç bır zaman makul haddi geç~lyordu. l\~:e~i orir~~ 
çi partı ının başkıını \e tek ınlllehekili Raltacls'e hcrha .. ~bi 
cinaslı söz .. 1 dlğl n., ı r 
tar \criyor~o~. en zaman naıtacls kızmıyor, esplrill ce,•ap. 

llele hiikfimet tamamen tar f 
ğı korumak için kaynıaknmlıı a sız \'azlyette idi. Bu tarafsızlt 

k nn, nıuta<;amflann İç İşleri na 
anı tarafından değil, Ünhcrslte k .. .. • • 
kimselerden mUrekkep bir k 

1 
re toru, \ argıtay aznsı gibi 

sene mlıdıletlc tııyln edlldikle~~ty:n~:~tı~ml tihan edilerek iki 
şaşıp lıalılık. arı zaman hepimiz 

Son günün !:U hadise 1 de dikkate . 
telif partiler !ıül iı t ki &a~an dcğıl midir: llluh. 

, me ma nesinin daha b 1 ısı 1 1 1 
ni bir seçim yapılmasında blrleı;tikler· cm;~ ç n ~e
scçlm kanuna hazırlandı Ka ı :ı:ıman C\°\c yeni hlr 
kabul cdildlJ.ic · nun, bulun partiler tarafından 
l' 1 1 1 n sonra rnrcllsin tas\lbi ile yürürlüğe girdi. 

en sec m, merll trn itimat re)I 1 hrablllrk n biç bir dedU odu.) a rn ha lmkı~ olan hükflmet yarı
k dl ı t ı.ı a a almaması için J ablne 

en ~ l't; )le istifasını 'Crdi Aıı mabk b k . 
il ı altınd t r ki ' eme a ·anının reıs
kClmet k a ara 'ilZ msrlerden milrt'kkep mu\akkat bir hü-

ltiraıa h:~~!d:;a!~ :~:~:ı:. altında Yapılacak seçime kimsenin 

Yunan! tan demokraside b k 
kurtulurken blı neden hft!A anl~ n adar ilerler, partizanlıktan 
kodulıırın .. - d ma)alım, ıılklyetlerln, dedi

onune ne en geçme)ellnı? 
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Enis Tahıin Til 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

C. H. P. nin 
Beyannamesi 

( naıı 1 incide) 

Halk Partisinin beyannamesin-
de hür Türk bosınının \•azi. 

re ba&ında gösterdiği sa!Abe!ten 1 
takdirle bahsediliyor. Hiir Tıirk 
ga7t~telr.rl, bu son hldlsclerde, 
cidden ağırhaılı \e metin bir gi· 1 

di~I mu1ıafaza ctmi~ler Hl ~·:ıl
nız Halk Partisinin değil, :ıyni 
derecede D. P. nln ' tararsızl;ı. , 
nn takdirine hak knzannualar
dır. iki rıartbc ait gaıetelrrl 
okuyan \'e kardeş kB\'gası 'e kı
·amet gllnii ı;:elı11ğine hükmeden 

bir okuyucu, müstakil Türk gıı
zetelerini gözden ı;:cçlrlnte, bir 
limana kavuşmak hissini duy
muş. metin, diirüst bir mrmle
ketçi ha,·a ile karşıla5mıstır. 

\'irılanıııın rmrinden baska 
tesir tanııııa~·an bir ha ına bir 
memleketin ne kadar muhtaç ol-

' duğunu ı;on hftdlseler bir defa 
daha trylt etm1$tir. D. P.; Samet 
Ağao ıu n \'eli Bc3e tararınıfan 
lrnt edilen \'e demokrat memle
ketlcrdrkl mana ile gatetelerin 
, arlık hakkını tamamıyle inkar 
eden. ko)u faşist basın ideoloJl- ı 

! 
&inin boyundunı.!lundan kendini 
kurtarablllrse, 1945 ile 1950 ara· 
sında hür basınla dcl'am eılrn 

1 

tatlı lşblrllğlnl hatırlayacnğı 'e 
tuttuğu fena yolu, hatadan 180 

1 
derecelik bir dönUşle değlstlr-

:ı:.. 2~~~S...~.J mek rcsnretlne kavu~acağı, hö'"-
Ankaranın, başkent olu~unun 29 ıınru yıldönümü; dün Ankara 

1 
lece de son bil~ ük kongre tar.ı

da ~ııpılan törenle kutlnnmıştır. ne~imde Ankara kalesine çeki· fından \'erllen sarih talimatı ye-
len bayrak güı iil\i:>or. rine grtlreceğl umulabilir. 

--~~~~~~~~ 

Karadeniı J~rcğlisi c. il. P. kongre I delegeleri, Ataturk anıtına 
bir ı;-elenk ko3ınu~lardır. Yukarıdaki resimde delegeler anıta 

giderlerken görıiluyor. 

alıkesir CG H. P. !ileri 
Vali ile görüştüler 

Balıkesir Savcılığı, Valiliğin yazı/, cevabı üze
rine tahkikata geçilmediğini bildirdi. 

Halk rartısınin hryannamesın
dr, p3rtlnln muttdll ı:rupu

nun tesiri . lıAkim s:iirunüyor. 
l\lecllsten çekilmek gibi, koınii
nist yanlakçılanna lAyık söılf'r:l 
sarfeden milfrltlerin borusu çok 

1 şükür ötmrmi tir. i\lür.ssif hAdi
srlerln yarattığı gr.rslnliğl takip 
rden bu beyannamenin, partilt!r 
arasında yr.ni hlr miina ebet tar
zı lcln bir kapı açtığı iddia edi
lebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Görüşülmesi 
Muhtemel olan 
Mevzular 

( Başı 1 lnrldt>\ 
tadol:unun mUdafaasını Atl:ınti'it 
İttifakı mUdafaalarına bağlıya. 
caktır. 

2} GUney - Doğu Avrup3d:ı 
Türkiye, Yunanistan \'e komli
nlst Yugosla\'Y& arasında batUn 
Batılı M!ittefıkler tarafından c1cs 
teklcnecek resmi bir ittifakın 
kurulması imkan ve ihtimalleri. 
Böyle bir proje geçen ay Bel
gratta l\lare~nl Tito ile görU~Ul
mUstUr. 

nu11w '1uhatıınmııııın Londra milzakcrelerl sırasın-
Balıkcsir, 13 - Şehrimiz Cum· ı sınd:ı gazeteler için resim çeken do, nusyanın geçen hafta sonun

hurlyct alanındaki C.11.P. mitin. Foto Şinasi Knnt, bugün merkez da Tilrkiyeyc hltnben ortaya ııt
t:!nde cereyan eden müessif hA. 1 karakoluna cclbolunarak ifadesi tığı bir ihtarın da ele alınm:ısı 
dısenin akisleri bugUn yeni bir alınmıştır. Son hadiselerden mü. miimkündtir. 
s~fhaya dbktil~ü~tilr. C.H.P. den 1 tecssır olan 50 kadar Demokrat Londra görUşmelcrlncle, Chur
bı~ he.> et, Valı .. ıl~ ~akamında Partilinin istifa etliği şehrimiz· ehil! ile Eden'ln TUrk devlet 
lkı ~aat. kadar gorü§muştür. C.H. de çıkan cTürk DiliD gazetesi ta. adamlarına, Rusyanın herh:ıııgi 
P. lılcrın savcılığa yaptıkları mü rafından iddia olunmaktadır çe!:ltten bir t:ızyik teşrbbUsl\ııc 
racantc de VaUliıtin, her ikı' ta· · k lk h Jı'ndc 1nnı'Jtn ., · 6 Ayrıca, bu hiıdse münasebeti. ıı ışması a " "r Oljl rafın kanuni formaliteye uygun le Burhaniye C.H.P. il"e kon"re- dl~er müttefiklerle birlikte Tıir
milracaatte bulundukları ~olun· . d ~ ı"' kiyenin ynnıba$ında ~er alaraf;ı
da ;ı;azılı cevabı üzerine tahklka. sın en Cumhıırbafkanına, çl~· nı temin etmeleri muhtcmnlrlir. 
ta geçilmediği bildirilmiştir. An. feri Bakanlığına \C" Balıke~_ır Ortadoğuya ıtclince, ingillcre 
cak C.H.P. liler Demokrat Par- Valiliğıne birer telgraf çckıl· ı uzun zaman liderlik icra etti~i 
tinın 48 saat evvel müsaade ııl· mlsUr. bu bölgede Tiirki\'enin, istikrarı 
ması lhım gelirken kanunsuz temin bahsinde önemli bir rol 
toplantı yapıldığı ve bu yoldaki Türk parasını koruma cıynamıısı mtimkllndiir. Ayni •arz. 
kanunun ihlfıl e<lildiği hususun. da Tilrkiye, Yunanistan \'C Yıı-
da mar etmektedirler. kanunu değiıtiriliyor gosla\'ya arasmdn bir bölge ancı. 

Di,l!er taraftan, karışıklık sıra. !aşması yapılması, Balkanlarıla 
Ankara, 13 (Anka) - Maliye da istikrarı kuracak mahiyet•c • 

•- Yolculuğum çok neşeli Bakanlığında kurulan bir komis. ıfü. Bu grupa günliıı birinde 
geçti. 1) i şeyler gcirdüm. l\le'tlle. t r 1 
k . yon ara ından, bankalar de e- İtalya ve muhtemelen Al us•nr-
rtı~ ~n~ayı§ı, fikren inkisııh r.elcrinin de iştirakiyle Türk pa. •·anın katılmaları da milmkUn 

çok 1)1 ıstikamcttcdir. Dünya fır- " 
t ı · rası kıymetini koruma kanunu ı:ıörUlmektedir. I.ondra gorilşmeınnsı Fınde Tilrkiye, itibarlı, Gzerlndc ''apılmakta olan ıncelc- lcri sırasında Eden, l'ıienderes'le 
kuV\ etlı, şuurlu, medeni bir mil- " 
let olnrak ı gal etliği mevkii meler tamamlanmış ve bir ka- Köprülüye, Al'rupanın bu kı-;mı
hays13etle tutacak ve yiıksclte- nun tasarısı haZJrl:ınmıştır. nı herhangi bir Rus tehlikesine 
ccktir . .Millctımizin şuuru ufak YilrUrlükteki kanuna göre bir karşı sağlamlaştırmaı!a matuf bir 
tclek gU,.ıu·· kıcrı' kolaylıkla Y":ıe- k 'llkl . . programdn Tito'nun hakibtte r.e 

J.!..,!> FAizı.t T!\11\'İl,LEn 
l:rrarıı • ----..,. ır:o 
1k """ 
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- • novızu:n 

fittr in 1..aıııt n 
flıtrıın tfelı:ti.t 
l>oıır 

l>olır eftkı t 
?Jo ar !\ y 

.ln •• F'r • 

ı ı 4ı>-u 50 

10 ııo-ıo 60 

'11-487 

488-440 

- SARRAJ<·ı,AnoA ALTIN 
Rtıat 

•~ff1•fa!•111 bnkış laı•ı ele insiltcrenin resmi görllşU şu 
şekilde hulasa rdilehilir: Her iki 
devle.tin Ortarloğuda ve güney 
doğu Al'rupada korunacak haya. 
ti menfaat lcri mevcuttur. nu 
menf aatlcrin korunma5ı için is
tikrar kurulması elzemdir. Du 
itibarla TUrklye önemli ve lmv. 
vetli bir Ortndoğu devleti ıııırn
tıyle her iki bölgede İngiltere 
ile müsterek bir siyaset formill
lcştirip takip etmesi, İngilterel\in 
olduğu kadar kendi öz menfad\. 
ne hizmet edecektir. 
Times 'e l\lanrhcster Guardl:ın 

gazetelerinin yaz.ılıırı 
Londra 13 < Nafen) - İngiliz 

gazeteleri, Türkiye Başbakonı 
Menderes ile Dışisleri Bakanı 
Fuat Köprülüniin ziyaretleri mti 
nnsebetile, Turkiye ile dostluğa 
hasrettikleri yazılarına devam 
etmekterlirler. 

Timrs gazetesi bir makalesinde 
, 10 uncu ısırda Ttirklye ile İn· 

gillere arPsındakl dostlııl!un, bey 
nelmilel sahada mühim bir fak· 
tör olduğunu kaydetmekte fe 
şöyle demektedir: • 

İnr "l 
Q ı.~ 

liilce 

"75 
5ı 00 

8717 

Pakistanlı res am Zeynellıhldln (solda) 
mı~tır. Bu zl)arctte iki sar.atkAr, sanat ' çocuk res~am. llıısan .~a~~an'a C\fnde bir zJ:raret yap
Zeyneltıbldin Hasan Kaptan' 1 k me,'Zulan üzermde "on:smuslerdir. Yulınrıdaki reslm:leo, 
ba~basa \er~!~ me·"ltıu eh ın 1 ç ztme tf' olduğu bir resme takdirle bak13or. İki sanatkôr da 

•Fakat bu dostluk devlet ara· 
sında bir dostluk idi. İngiliz 
efkarı umumiyesinln bliyük bir 
kısmı ise Osmanlılar afoyhinde 
bulunuyordu.• 
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' • enım )e \e dikkatle tal.ip eder bir haldedirler. 

Manehester Gu:ırdlan gazetesi 
de Türk devlet adamlarının zi· 
) aretlerinin ehemmi) etı üzerin 

Ehven fiatla altın bir TISSOT saati 

ıs~·içrenin en meşhur saat fab· 
rıkalarından biri olan TISSOT 

TISSOT bütün dünyadaki şohre· 
tını saatlerınin dakiklık \'e has
sasıyetıne borçludur. TISSOT 
saaılerı anıımanyetık ve 1/ıoıııı 

rnılımeır6ye kadar ayarlıdır 

İSVİ<;;RE SAAT SANAYiSi A.Ş. nın MAHSULUDUR 
O MEGA 

Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
·<Başı 1 lntide> 1 Bundan sonra İngiltere Dışlf. 

Profesör Fuat KöprUlil ile Lon. lerl Bakanı Mr. A. Eden mikro· 
dra eski elçimiz ve halen Dısl§- fon başını gelerek Eöyle dedi: 
leri Bakanlığı Umumi Kfttıbi bu. c- Dostlarımııı karfılamakla 
lunan Cevat Atıkaltn görünüyor· bahtiyarız. İki mümtaz devlet a· 
du. damı ile faydalı işler basaracağı. 

Anthony Eden, önce ilk defa mızdan eminim. Hoş ieldileu 
görü~tiığu Adnan l\Jenderes'ln, * 
ondan sonra da eski bir dost gibi • 
Profesör Fuat KöprUlilniln elini f StftJlfJJll'dftJI 
sıktı. 

Eden ile Profesör Köprülü, bir A l .... 
hayli zamandanberi birbırlerini yrı ıt•fieJI 
tanım:ıkta idiler. 

Samimi bir ha\'a içerisinde de. 
\'am eden .karsıla§madan sonra 
Bakanlar, yanlarında bulunanla. 
rı birbirlerine takdim ettiler. 
Bu sırada gazete ve foto muha· 
birleri bir hayli faaliyet gösteri· 
yorlardı. 

Başbakan Adnan Mendere!, 
radyo \'asıtasi~le Türklyeye bite. 
hen bir demeı;te bulunarak §ÖY· 

le dedi: 

Ba§bakan Adnan Menderes, 
dün Londraya hareket etmeden 
önce. Yeşilköy hava alanında ga. 
zelecllere şu demeçte bulunmuş· 
tur: 

u- Görüşmelerimiz hakkında. 
dönüştimuzde sizlere geniş iza. 
hat vermeği vaadediyorum. Bize 
daima yardımlarda bulunan siz. 
!ere teşekkür ederim. Memleket· 
ten ı;ok müsait bir hava içerisin· 
de a~Tılıyoruz• demiştir. 

•- Sevgili \•atandaşlarım, u. Gazetecilerin: •Hangi mesele. 
zunca bir uçak seyahatinden son. Ier üzerinde görü&melerde bulu. 
ra şimdi Londra hava alanına nacaksınıı:~ ~sualine Prof. Fuat 
gelmiş bulunuyorum. Londradan 
h • i h 1 • U KöprUlll şu cevabı vermiştir: 
elpın zl ürmct ve sam mıye e «- Bu ne\'I ziyaretlerde, dev-

se: fımla~.akla bahtl~ar.1~·" 1 let adamlarının memleketlerini 
Profesor Fuat KöprillU de şu ilgilendiren meseleler üzerinde 

demcçtl' bulundu: fikir teatisinde bulunmalan tea· 
«- Sevgili vatanda~larım. bu milldllr.• 

sabah vatandan ayrıldık. Şimdi -----~-----
bu saatte Londrada, dostlarımı· 
7.ın arasında bulunuyoruz. Seya. 
halimizin memleketlerimiz ve 
biittin dtinya itin hıınrlı olması 
temennisiyle hepinize fiC\'gi ,.e 
~avgılarımızı sunarız.• - - -
Amerika Bahriye 
Nazın dün 
Ankar:a'ya geldi 

• < Bası ı fntidc> 
pu Başkanı bulundu. 

Kimba\l'in yilksek rütbeli su. 
baylarla memleketimizi zi)•aretl. 
ne askeri mahfillerde fe\'kaHıdc 
ehemmiyet \•erllmektcdir. Bilbas 
sa Kimball'in memleketimize gel 
meden evvel Napollde Camey 
karargahında NATO mensupla· 
rıyle temaslarda bulunması ziya
retin ehemmi) etini bir kat daha 
arttırmaktadır. Bakanın da biz. 
zat beyan etti~! gibi. bu zivare. 
tir. sebebi, doğrudan do~ruya 
Türk donanmasının takviyesidir. 
Kimball ve beraberindeki zevat, 
Deniz Kuwctlcri Komutanı Ko. 
rarnlral Sadık Altıncanla bera· 
her yarın sabah uçakla hmite gl. 
derek \'<' burada NATO Gllney 
Kesimi Kara Kuv\'etleri Komuta. 

nı General Wyman da kafileye 
iştirak edecektir. 

de durmakta ve son otuz sene 
içinde Türklycde vukua gelen 
bilyfik inkişaf ilzerine nazarı dik 
kati çekmektedir. Manche ter Gu 
ardian gazetesi şunları da i!Avc 
etmektedir. Türkiye şimdi Batı 
dünyasında ·erini almış b•ılun· 
maktadır. Bu da birinci cihan 
!ıarblndenhcri vukua gelen en 
b.iyUk gelışmedir.• 

«Paşnbahçe» 
Vapurunun seyir 
Tecrübesi yapıldı 
Şehır hatlarının yeni \'apur· 

larından • Paşabahte• nin ilk 
seyır tecrübesi diln yapılmıştır. 

Gazetecilerin davetli bulun· 
dukları bu tecrübe esnasında, 
•Paşababçe• köprüden hareket 
ederek Yalovaya kadar gitmis 
ve dönmüstür. 
Paşabah~e: Köprü • Adalar • 

Yalovıı hattında çalıştırılacaktır. 
Saatte seyir sürati 18,5 mil O· 

lan Paşahahçe, Köprü • Adalar 
arasını 35 dakikada: Köprü • Ya 
lova mesafesini 1.30 saatte kate· 
decektir. 
Gemı, İtalyada Taranto tezgAh. 

farında inşa edilmie olup. boyu 
73 84, eni 13.30 metredir. 1700 
yolcu istiap edebilmektedir ve 
1200 yolcu için oturacak yeri 
\•ardır. Gavrl sarı tonu 1042 dır. 

Denizcilik Bankası, gemide. 
yolcuları eğlendirmek ''e mes· 
gul edebılmek için kütüphane 
,.e sinema gibi mevzuları tetkik 
etmektedir. 

• 

iki of omobil 
Kazası 
Şofôr Rııivıın irfare;inrltld 8-166 

plAV.alı taksi Bağdat Caddesin 
elen geçerken Rasim Yıldız is
mindeki eahsa çarparak muhte. 
llf yerlerinden nral:ınmasına se 
bebiyet \'ermiştir. 

Rafet Aslan idaresindrki 5314 
pl~kalı otomobil drı Kasımpaşıı 
Deniz Eğitıın Alayı erlerindrn 
Hüseyin Kaybeymene tarparak 
3•aralamıstı ... 

İranda bir suikast 
Tesebbüsü . 

( n:ısı ı tnelde) 
Tebliğde bu cihet ka)dedilme 

mekle beraber, bu sahısların Mu 
sadtiık bUkumeti ale~hine bir hU 
kfımeJ. darbesi hatırlamaktan ca 
ı:ık olarak te\ kıf edıldlklrrı zan. 
nedllmektedir. Haftalardan beri 
Tahranda bu yolda şayialar do· 
!aşmaktaydı. 

Zahedl, bazı mahfiller tarafın
dan başbakanlık lçin en ku\'vet
li namzetlerden biri teltıkki edil. 
mekteydi, 

Gayrircsmt haberlere göre. hıf
zı @lemanlıır Musııddık'ı devir· 
mek ve Zah~di'.Y• başbakıın yap
mak için bir pHın kurmuşlar

dır. 
İvı haber alan mahfiller, bir. 

çok. yeni tevkıflerin beklt~nd·~ini 
bclirtmıılerdlr. • Yabancı Elçl
lık• den ingıli7. elçıliğinin kaste
dıldiği uınnedılmekl"'dır 

581 kişi tel':kif edildi 
Tahran ,13 (T H.A.) - İranda 

hliki'ımet darbe i hazırlamaktan 
sanık ola rak tel kıf edılenlerin 
sayısı 584 kışiyi bulmuştur: 

Te\'kif l'dılen ~ahıslarln, Iran 
polis km'W?tlcri arasında ufak 
çapta silAhlı çarpıŞ.111al:ır olmu~ 
tur. 

İran hükümeti tarafından sid
dctll ff'clhirler alınmış \'e hüklı· 
met rhrbPsi ıle alBkalı şahısların 
tr\·kifi itın hiitUn onlis kuvvetle 
rı ı:f'frrbrr cdilmıstir. 

1cci Pıırtici rnrrkc7.İ b:ısıldı 
Tahran. 13 (AP.) - İran 1cci 

Partisi !ı~larından müteşckkıl 
bir grup bugun partinin genci 
merkez binasını i ı:nl etmis \C 

dün ıstıfa eden Dr Muzaffer 
Ra~havi :vcnıden nartı başkan ıı. 
ğına ,eçirınces e kadar binada ka 
lacaklarını öylemişlerdır. 

Dun grcr ıle genel merkeze 
yiizkrce parti mensubu grlmlş 
ve Bağhaylnin istifasını geri al· 
masını istemişlerdir. 

Bağha~·i. lider muavinlcrindc.n 
Halil Malıkl ile arasında b"lı
ren bir anlasmazlı~ı miileakıp 
backanlıktan istifa etmi~tir. 

Yedek baylar 
ı Bası ı lnrldel 

Haberi ,ayet emin kaynaklar· 
dan alm mıza 'e Genel Kurma· 
yın böyle bır trklıfı b.ızırlama. 
dan evvel htikCımrtın gorüş·ın 1 
istimzaç etme i ~rrektığinı bıl. 
memıze rıığmen , teklıfın henüz 
Bakanlar Kıırulundan geçm"m·, . 
oldul!ıınu dikkate alarak ~azı Mı· 
ıı ihtiyatlı hır lisanla kaleme al· 
mı,tık 

ilk defa gazetrmirdc çıkan bu 
habrri, \akllnr'" duyamıvan ha. 
zı arka h Jırı~ hır ı:;un su -
tııktan sonra dıı., bunun dol!ru 
olmadıl'r1111 tdd•a c'ti'er. Fakat 
tekrar edıyoruı: Jlabı-r çok e· 
mln karnaklardan alınmıslır ve 
bu teklıf Bakanlar Kuruluna 
se' kedılmietir. Bn:;bakan Adnan 
!llendrres'ın avdetıni mfiteakıp 
Bakanlar Kurulu bu husustaki 
kararını verecektir. 

Hüseyin, Giimii~suyu Askeri 
Hastahanı-slne kaldırılarak tah
kikata ba$1anmııtı_r. 
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Te b u a • ' - Jlek m; B01ımı ,... 

il - ~• ıı. 7 - S tunu n duı cıltar· 

ma. 8 - Cet, Elr edat. 

:" ı • .4• ı ,.. T rlc m .. u Pi) DÜNKO 8ULl\lACA~L'1 Hı\LLf 
t 4 Klb 1.: Da m z .:1 Pi ) :::. 00 S l - Tombfkl. 2 - Ka a. B -

L lan. ' - llu. 6 - • " 6 -
Soprano 7 - .An. I! - l'aru.; As. 

AXEA.RA l'A. 1 - TPTI 2 - Oda. 3 -

; .8 .A ,,.. :rrcnam 7 20 Saaı liah up. ' - Ra S - Eluel.lnıı. 11 -

ı nı 7 ı llu k (l' ) 7 4S Haberin• Kıt. 7 - l ah; O a. - Anut. 

E 00 Sar ... lır (Pi> E :!8 JIU'a rap0ru 
' •o Sıbnh rnelod eri (Pi.) g oo c;.,. 
"un proı:ramı •e kapanı$. 

l :ı ı • lI ır.ı.eııen ı~I m l 2 20 llcm· 
lol;Ple at lm 1 ~ O All:uln b•edıfl ha· 

• • ar l 00 Saat ı:rın ,.. haberler J3 ıs 
.A m Ro:.h orlı:e.5trıuı cıh:ro· (Pi.) 
ıa tO il• rıu MI ı h S•:ı pırcalar 

(P ) U 00 Han raporu, ak,.m proı· 
rıı:nı n kapan ~. 

* 

Toplantılar 

Kazan Jlanlığının i~tilA ı 

E:aıan Hlnlı,Cının Rular tarafındın 

istıı&sın ın ' O :rıh mlinuebt't 'F· 

• .Eau ııar tarafnıdao buırun aaat 
1D da :Em.in nu lla ket'! k nf ran• u· 

Hl ' A '· Pro.na n saı • an 1 nanda odııUtrl anma t reni ;rapıla· 
1TOO Dı • rn ıfl (I'L) 17.SO İncau cık ır • 
( il lk la ) ıs O Rad;ro u on or• 

h•trası 19 O Saat aran .-e haberl•r 

111 ıs Tar:h• 'l bir T•pral: 19 ~o Ntrl· 
oıan Sam zmd•n t rı.: le• 19 .a:; Rad:ro 
1 • lnA e :!O 00 Xe.man aolalan 20.15 
Rıd70 raıe t.11 :ıo "O Su eserleri n 
Sadi Ho stt dtn arkılu 21.00 Ttmsıl 
ı:: 00 Konu a 22.lG Sarkılu ctlıeı 

ı>'lılr) :::ı 45 Su ırııl'l •o habtr •r 
C3 Oil l'ıı oo a dair ı.:onu$ma 

P.rorram ,.. J.:m anıı. 

1ZlllİR 
1' S A ı n prc=rım l~OO c; · 

·~ Ere nden ıarkılar ıs.:ıo .Andre Xo 

un Yamandan aukılar 21 ~o Dorsa ha· 

~•rl•• ıırorram ,.. kıpa!lıs. 

lstanbul Konservatuar 

Müdürlüğünden 

Konser\'atuar Tiyatro Bolümü 
ne 952-953 ders yılı için kabul 
edileceklerin son imtihanlan 14 
ekim 1952 salı glinü saat 14 de 
l apılacağından. ,, güne kadar 
isteklilerin müracaatları ilan o-
~nur. Cl5932) 

Ne isterseniz 
( What You Will) 
Komedi 2 Bölüm 
\:azan: W, Shakes-
peııre Cnlreıı : o~ 
haıı Bunan Sahn .. 

r• toraıı : !.! u tısbl 
l rtatruı Cıraamb .. 

dan b&$ka ber ak· 
aam •ot ::ı de Cuma, ı:ı.uar rna· 
Unt ıaat tam lT de Tt!cfon: •0:711 

l'enl Ses Opereti 
Her aksam 21 dt 

Yal'Dzlar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 
Cumartcsı talebe 

ye tcnzilftllı \'C Pazar 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

ı:UnU 

,_ ıuKTOR_, 

1 
Raif Ferit Bir 

\'crcm ve J>ahllJ Uastalılı 

ları 31ütebassı~ı 

Muayenehane n ~lktas 

l'ram\•ay Cad. Emniyet San 

dığı yanında No. 12, Tel: 1 
84395. Muayene 17.19.!5 Ev 
Vali Kc.nn~ı Cad. No. 33 
Basaran Ap. Kat 1 relefon: 
8.1684 --- ~ 

~ -· _l/l:Hat i~ti«l.i 
r~ ~(),· . .11·"" 1ı~""I~ 

ePC-9" ~ 

türklY• umıım v U G EN Ç 
&.KUP so1 

'{ 14 c d Pal< •P. 3 
... ·- cumhıırıy•l • . 

Ta .. s"'" 
1 87352 • 87353 

Ta . 

Bazı Vilayetlerde acentelik münhaldir. 

Bu işi yapabilecek teşkilat ve sermayesi 
olanların banka referans mektuplariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

* Bir k dın tav ive 

Sual: R0.4/ANl.ARD.t 
"KADINl.V ZA.VB.AK 
VE GOl.t.T;R GiBi BiR 

1 
TJ;",V/ V.4 R D I" '1ı)t 
olıuduf:uın ::uma" buıum 
sad~u kıtoplarda y.ı~ılı 

bır ha)al m<ıh)u/11 "'"· 
yoksa lıalcılcattı dı boyle 
lm~ty olabılır "il dı)e 
dUJU11U}'Orum ? 

Cevap : HaktKatlc 
de bu mevcuttur. DUn
yanın her tarafında 

mılyonlarcıı kadın her gtln mcsnmatınızı gerginl~tırır, 
cıldlertnl Tokalon Kremi ile a)'lll zamanda Tokalon J.'as
bcsleyerek bunu ispat ı-di· cınatıon pudrası ıı;ın de mu
yorlar. <Zambak ve gllller kl'mmel bır zemin hazırlar. 
gıbı» bir ten demek pUrilz- cBıocel:ı> denılf'n bcslryıci 
sili:, sıyııh noktacıkları \'C maddc.}1 muhtevi p ~ m b e 
swılcelen olmıyan bir trn Tokalon Gece Krcmı buru
dcmektlr, hu söz ayni za- şuklukların meydana gelme
mantJn gerG'ln, taravetli \'C sıne mfını olur, cıldınızı ger-
shhallı bır cıldi ifade eder. ı:;ınleşUnr ve daha 7.ıyade 

Bu çı(le netıccloi glinduz u:ın güzelleştirir. Bu k r c m i 
kullanılan bevaı. Tokalon muntazaman kullanır~anız, 
Kremı sayesınde elde edebı- her sabah daha ıııhhatli ve 
lırslnız. Bu krem mesama· daha canlı bir cilde sahip 
lınıu. nU!uz eder ,.e onlar- olarllk uyanırsınız. Bu krc· 
dakl bUlün kırlcri, cildiniz· illi tccrtibc edınız ve çok 
dC'kı kusurlıınn sebebi olan gcçmf'den aynanız czambak 
kırlcrı yokcder. Bu yagsız ve gilllcr ı:;ib1.1> bır ten ak· 
gUndUz kremi gcnlşlemış setUreccktır. 

Saçlara itina etmtk ve 
saçları düzeltmek sanatında 

BiR YENiLiK 

SIHHAT, YUMUŞAKLIK 

TABli PARLAKLIK 

Satıs Deposu: 

J\lı\X FARAGGİ 

İstanbul, Kızılay llan 
PARASIZ GUZELLlK KUTUStJ. - Derununda (beyaz ve 
pembe) renklerdckı Tokalon kremlerı ıte muhtclı[ renkler• 
de Tokalan pudrasının nUmunelerını havıdır. AmbalaJ ve 
ııe,·k masrafı olarak 20 kurugluk bır pulu aşağıdakı adrese 
~ondcrinız: Tokalon aen1si 9 G. P . K. ı~i6, tstanbul. 

- Ttldon: 2?.616. -

. ' 

RIZA i __ rcEKAll.t-\ 
İNŞAAT MUTEAHIIİTLİÔİ yazıhanesinin Galatı Karaköy 
Palas 6 ncı kat 16-17-18 numaralara nakledildiii saygı ile 
bildirilir. 

----- TEL : 4 3 2 2 6 

KAUÇUK SANAYİ VE TİCARETi 
TORK ANONiM ORTAKLIGI 

( Eski Gislaved Lôstik T. A. O. ) 
idare Meclisi Riyasetinden 

Şirketimiz hissedaran umumi hey'eti 3 kasım lll52 tarih'ne 
müsadif pazartesi güııll saat 15.30 da, İstanbul Hobyar Mahal· 
lesi, Hanımeli Sokağında kain Kısmet Han 2 inci kattaki şirket 
dairei merkcziyesind<- aşağ <1ai:i ruınamede miinderiç hususa' 
hakkında karar ittihaz eylemek üzere fevkaiade olarak akrli 
içtima eyleycceğinden sayın ortaklarımızın mezkur gün ve sa. 
atte toplantı mahallinde hazır bulunmaları lüıumu rica ve ilan 
olunur. 

R U Z 'X A 1\1 E : 

1 - Şırket sermayesinin tezyidine ve 6irkctin cereyan eden 
muameJAtına mütcalJik idare meclisi \'e murakip raporla· 
rının okunması, 

2 - Şirket sermayesinin 3.000.000 liraya iblfılh \C artan kıs· 
mın tamamının taahhüdü \'e gereken madde tadilltı bak· 
kında karar ıttihnzı, 

3 - Şirketin vaziyeti hazırası ve Atiyesi lıakkında teklifat nı· 
kuu ta• "lir!nde müzakere icrası , ·e karar ittihazı. 

Değİjen Maddenin 
Eski t'kll Yeni ekli 

Ortaklığın sermayesi beheri Şirketin sermayesi beheri 
500 Türk lirası kıymetinde M· 500 Türk lirası kıymetinde hıl· 
miline muharrer 3.000 hisseye miline muharrer 6.000 hisseye 
taksim cdilmis 1.500.000.- taksim edilmi~ 3.000.000.
TUrk lirasından ibaret olup, Türk lirasından ibaret olup 
bundan 1.125.000.- lirası ta- bundan 1.875.000.- lirası ta-
mamen tediye edilmiştir. mamen tediyı> edilmistir. 

lmtlyu sahibi: SİSAN KORLE 
Bu sayıda )11ZJ islerini fiilen idare eden mes'ul müdür: 

&IELID \'ENER 
(\'ATA!'\) Gazetecilik ve fatbaacdık r . .\. s. - İstanbul 

VATAN MATBAASI 

Piri11ç ve bakır eıya)'I 
parlatmak için 
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MOZEYYEN SENAR 
CUBUGUM YOK 

AYAGIHA GIYMIS 

o·6N0L SÖYLER 
YAR AB 

AKSAM OLUR 

NERiMAN ALTINDAG 
BAHAR GELDi 

ARDAHANIN YOLLARINOA 

NADİR 

cini GELMEZ 
El OGLUHOA 

NURETTiN ÇAMLIDAÖ~ 
VARGEL CAHTASI /ıg 
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Kt .. :.-.ETl~El4 .. 
New York'a 
Pan American'la 
uçtuğunuz zaman, . 1 

yol boyunca ~Y.!!Y~ 

bir <c Yapı Tasarrufu s:J 1ıesabı aç t:e yapfıracağııı 
cwttı iıışa· bedeliııİıt Ofo :?5 iııi ou lıesapta birihtir. 

• Paris, Londra, BrUl<~ 
Frankfurt ve Romadan I'i ti 
York'a uı;an iki katlı biİ 1 
Strato Ctipper'lerde cüzı .~ 
Ucret mukabili rahat ,.e 1-_ 
muşak lüks kuşetlenn tctfl~ 
mümkündür. Mezkür şeh• ,J' 
rin herhangi birıne lstanb' 
dan lüks Clipper u~aklaf'I 
gidersinız. 

13aııka 9eri lrn1aıı Tusımm u~ıııı ı:ade ı:e cı;: 
faizle. fcııııcuıılcır. 

Avrupa ile Amenka ·~ 
aında Pan American'ın ye 
Clipper Turıst Seferlerini ~ 
pan The Rainbow servisi h ~ 
kında izahat ısteyınız. y~ıııtlf 
gıdiş için 439, gidiş dorı, 
iı;ın 790 lira istifadenıı ~ol 
caktır. Seyahat acente 
veya Pan Amencan HaVI 
lanna müracaat ediniz: 

lnamut ı o.ı ......... To..ı C.,,. 
2t, hl o 4121f · 40U2, P K ı 1',. 

AHIAU ı ,. ... _ ,_ e>..ıı. 

hl.ı IMll ,J 
•?...-. ..... r11 • .,_........, • wtt11 ... ,_.,... 

\ 
MALT ve VUMU 

HOLASA 1 

G .,.. nç ann ye 
lüzumlu bi.l 

c vherıerı ver fi 
bir gıd 


