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ZEHiRLENEN 
GENÇLER 

YAZA?\': 

Ahmet Emin YALMAN 

B•r insanın canına l.ı ·maı;ı bu· I 
tun medeni insanlar agır 

bir dna et a)atlar. ı·:n il'ri 
mlltctkrin buna k,ıı 1 ko) iluk· 
l.ırı cezanın e a ı iılamdır. Hal· 
bukl, bir insanın ruhunu :tehir· 
lrmek \C :ı:rhirl,nmiş ruhları ba· 
umak ) aııarak butıin bir mille· 
tin rnrlığını, nizamını, terakki· 
~ini tehılit etmrk. adam öldür· 
mcktcn kat ı.at ağır bir cinayet· 
tir. 

Bugun 'I ıırkı) eıle 3 cr ~er, 
genı;lrri Zl'hirlemcği iş clJ ırn 
utan hainleri pcna~z bir faa· 
Ji et lıallnılc bulunuyorlar. Kim 
hilir huııı;i para ka) naklanna 
da anarak, gitgide ilçe merkezle· 
ı ine kadar ya) ılan yobnı.lık ne~ 
tbatı lecrube iz ı:r.nçleri lllo · 
ko\ a hesabına i gören bir iha· 
net ebekesinc katmağa çah~tı· 
ğı gibi, gizli olarak da taraf la· 
raf fesat ocakları i li)"or 'e 
nıektepli gençleri ulamak iı;in 
lwr nu~l'u ııı a çare) c ba~Yuru) or. 

rakip l'l\ılcn hr.ılc_r ıliklı.ate J~. 
\lktır. 1!108 de ittihat n le· 

rakki Cemi) eli mr.\ kiini ~aı:lam 
~ill1l or 'e bunun lt'minatını mü
kemmel bir §el.ilde talim 'e 
trrhil c «'dilen 'e eı i)·e kıymı>l· 
ll'rine ı;mcııilen. Rumcliden ~,. 
tirilnıi a\Cı lahurlarınıl a görü· 
'ordu. 31 marttan e\\'elki gün· 
h•rdc arar. neni~ \'alıdeti gibi 
'oba1li!r \a ılasllc buyuk ml'\· 
hıllar trrtiı• rderck 'e Cemi~·,. 
tı l\luhanınıedi.>e' i kurar;ık bir 
1:ale,•an harnsı )aratmaga \c 

• rrlat lsteri1!• a) halarile te· 
rakkhe dıı)amııı muhitleri r .. ır., 
ıı~ratma :ı uğrıı ırkrp. • crnthi 
ele' lr.llrr hrsa!Jtna .çalı an mu· 
P\\l'n bazı kim r lr.r rlc aHı ta· 
huı tarını para 'e ığ(al ~ olilc ba~
taıı çıkarnıııgı \C hölh~re lf'ni 
ı ejimin lıel bagl11dığı drstt'gi 
3 ok etmeği i edinnıi lr.rdı. 

Jluı;ıın, 31 mart u ullcrinin 
t.ıın :n nh lr kan;ıla mı bulunu· 
'orur. \l:ıturk, 'hırki) e i reha· 
lrtııı 'c ıaa ııbuıı pençe inden 
kuı ı.ırııı aklın \C ilmin hakimi· 
\rtıııe k.nu ıurmok için millete 
rehberi ık ettigi \e lııiklik ~ olil le 
ınıllelimlı için ter:ıkki kapıları· 
nı :ıttıı;ı sırıııt.ı ) uksek inkılap 
'" inki.,11f kı mr.tlerlnin bektili· 
ı:ini 'J urk Sl'nçllğine \Crmi li. 
t~tr. 'arlığımııı·n kahpe 'P. ınas· 
keli dıı manian ıla, tıpkı 31 
martta ı;orıı len ıihni} etlP. bu 
ı;l'ııtliği zclıirlf'nıeği, hi(' olma1· 
&a iki clusnıan nımre)e bölmeği, 
lııı.)lı•cc i tlkhıılimi1i baltalama· 
ğı ı;a,>r edinıni IP.rdir. 

G<'nçliğin bu) uk ckı;cti) eti 
hiç ııphc ok ki 'arire başında· 
dır. rakııt kuçuk bir kııımın bol· 
guncu bir rol O) nanıası bile ha· 
rkı f!u manlara fıı atlar Hrme
'e k n ı;eleblllr. 

perşembe ı;unil 1 urk 
oeaklannın. laiktik harta51 

nıunuebctile l\larmara lokalinde 
tcı1itl ettiği toplantıda •)f illi 
mukaddrratımız 'e laiklik· mev. 
rnuna dair hır hitabede bulu n
ılıım. Çıkarl\en bir sen~· )'Olunnı 
kc~ıı. dedi ld: .nu s:.ı\'ma öz. 
11>1 i hlıe 'ıııtııraınazsıııır, bunun 
ht'sııbını ·nkınrla \'Ctrl'f'k~ini1!• 
'f'ıpkı i\laİat~ aıla olduğu ı;:ibi 
liarşıma kıınılııkı;ılar tarafından 
'lehirlcnen ı;rnçlerden biıi çıı.:. 
ını tı. Bir Turk gencinin, bile· 
ıek. bllmi~crek, t o~kO\'anın kun 
duklaına emellerine alet olmbl 
'r nıcmlrketln ııitanıına kıır ı 
\alhcl alma ı kıılhimi sızlattı. 
nol le cahil \ C gorgu ıiz bir gen. 
C'İn hrr hareketinııı mf's'ulı)eti, 
ıırrde altınıl:ııı kl'nıli ini .-rhirll· 
~rn fe at \C hı)ımct ~elıcke İne 
nitılr. 

llıırrh eti ) ıkıııak ir,;ın hurrİJ t.· 
ti uii timal edenlerin, 'furk 
;ı:ençligini baştan çıkarmıya \'t' 

fıırkiyenin islikhalini dl' tek~iı 
lıırakınağa ~·ulııımal;ı.rı kar<.ısın· 
ela umumi rl kfırıınııda tam bit· 
Iııtilıah H! haı;irrt hiikum ~Ür· 
ılüğıınc üphr. l'ıli l eme1. Fakat 
bir an «'\ \CI isin esasına ;titmek 
\f" ıııa keleri tamaınile ılu mü 
nlaıı lhan<'t rheke"in i kokunden 
Ca"ri .. , c uğı atınak 1 zımdır. 

Mıınakaşa hürriyetinin ;::.ıyf' i, 
nırmlPkl't nizamını bomp hu 
ınuknıld<'s mrmlckf'tl i\l osko\·a· 
111n bir pe~ ki haline inılirmeğe 
çalı anlara fırsat ve imkin ,·er· 
nırk drlWılir. Ortada terörist hir 
re at t'bekesi bulunduğu hijku· 
metin arilı he)ıınatı l e ahit ol · 
clııgıı holdr. hu cbrl.e he ahına 
t:ılırlklerde lııılunan ı;:ızetıı \ e 
mf'cnrnaların h;ıl;ı nr:ırrılilme· 
~iıır ın.,an hın rrt rt nırldeıı 1.rn· 
ılini :ılıım13 or, ~l e\ nıt koıııunla· 
ı ınımıı mrnıleketlıı niıamııtı ko· 
rıını:V:a kafi olıtıı unu anı)O· 
rııl. rakat mr.~cııl hukuki e as
lar mahkrmelrrimizln :u~lılrle) I· 
rf nr~rh nt, niha et \trmr ine 
kilfi dl' füf', noksanlar si!ratle 
(;ımamlanmalıdır. 

\ trıı;Ji ıı;ilıihlara bıı 'urulmı· 
dan kı,acı'o u~ullrrlr dP.um d· 

< Dcunıı Sa: ., Su: 4 de) 

Dı~i~Ieri BaLa111 r uat Ki>prülü Roma ista:..} onunıta merasimle kar~ılıınır.lı.en. Köprülimun 
arka:.ında göriılen raik Zilıni Akdur<lur 

Natoda ı askeri yardııııııı 
aı•ttırıl. nasıııı istedik 

Paristeki toplantıda ordumuzun moral bakımmdan dün
yanın en kuvvetli birliklerin den olduğ u kabul edild i. 

Hilal Kanatlı 
ilk f epkili av 
Uçağı yapıldı 

l 
llr.ıı d 1!ı.ıltdft1mu 

KCl.UAI, nAGLUM 
D ıflrı11ar 

Ankara, 27 - Emin kaynak- bılhassa ordumuzun moral bakı
lardan aldığım habere gôre Pa- ınından dun)anın en kuV\etlı ca
ristc yapılan NATO toplantıla- mıasmdan olduğu NA10 tarafın 
rında 'l'ıırkı)e ]<'hine buyük in· daıı kabul edılmı~tır. 
ki~a{J;ır ka:ıdcdılmi~lir. 1ılliıakc- nu ordunun teçhizat bakııııın-

..ı.uoelıılt4 r ... ,, relcriıı ha~ıııclaıı onuna k:ıdar C Ueumı Sa: 5 1'tı: 6 da) 

Londra, 27 - Dünyanın ılk B d 
Hiliil kanatlı tı-pkili bombaıdı· tıı•o fi 
man uçağı 11Handley Page • 130• 
hu;un ilk uçusunu ~apmıştır. Bu 
cicv uc;a!!ın ıııucehheı bulundu u 
4 tepkıli motörün hu ulc ~etır· 
di~1 çekim km"ielı 25 lokomotı· 
fın kU\rvctınden ! tl:ıdır. llatJ 
İngılteredc vaınlan ılk uçu un 
hı-men akabinde havacılık 
kanlığı, bu tip uçaklardan bir 
hayli sayıda iparis edıldiğini 
ac;:klamı tır. Malzeme Dakar.ı 
a)nı zamanda uçağın fabrikalar 
lenne bir tebrık mesajı gonder· 
mişlir. Bu tip uçakların yakın· 
.:!a Krali)'et Ila•a kuv\ etlerındıı 
sen i•c sircceği anlaşılınaktadu', 
İngiltere halen tepkili ~·oku u
çakları ımalinde diğer butiin 
memleketlerden ileridir. İngilız 
YiPl51 tepkıli a~ uçakları da dun 
yanın en iıstıin uçakları mi') a· 
ııındadır. 

Biı• lıilkat ~ffı•ibesi 1 İs.lanbul Barosu umumi he~t?tı 
dun saat 14.30 da Galatasaray it

• jscııi konferans salonunda topl.ııı
mıs \e Baro başkanını seçmı,tir. 

Heyetin 13. 12. 952 günü }ap-

\ 

.\nt.arıı :?7 ı llıı u ~il ...._ (,11llıane h:.ı~l;ılı,ıııt'~i hugıin hir hilkat 
~aribe,i} le kıır~ ııa mı h r. \'eıı i de ıt a~I.eıt· alınan \'cızgalh ll:ı· 
san 1"ılılı rım adınıla hir erin ınua3cne,ı 51raı.rnda arkı ınıla 
kuyruk ıok.unmnun uzeriıırle oldu kça uzıın 'e bilek kalınlı · 
ğında bir uzuv ı;orülmü~tur. Jfa~an ) ıldu-ımın anlattığına 
göre, bu Unl \' doğumundıın beri lllt"\ cut olup ) a~ı ilrrledikçe o 
da bıi~ umus 'e bu hali a lmı tır. Er Ha"an mu!'iahedc altına alın 
mı oldufundan ttrrahi hir mudahale icap P-ttirdi!i lelıdirde 
am,.Jh·ııt 'anılarak bu uzuv alınacaktır. ı Rl'simıl,. bu fıızl~ 
UZU\)~ in~an mUI,) f'llf'~i ırıı~ında gcirulıı~or, fla~ka bir re im dl' 

u~umu ı;a fadadır.) 

tığı toplantıda ada~lann hiç biı·ı 
baskan olmak ıçın kafi mıktard:ı 
oy alamatlığından, o toplantıda 
en fazla oy alan <I\ ukat ııasinı 
Helct llakarar'la avukat Orhan 
Arsal anısında )cnıdl'n seçim :,a. 
pılınıısıııa karaı· 'crilmı~ti. 

l>un )Jıpılaıı seçim neticesinde 
llaşiın lldet llakarar 490 oyla 
Baro haşkanlığına seçilmiştir. 
Orhan Arsal ise 260 oy almı5tır. 

Gcııe dıin yapılan idare kuru
ltı seçimlerinde asli Ü) elikleı·c 
.ıluın Kliley, Sami Sırmalı, ::ia
lıın Tamer, Orhan Ekınci, Ye
dek U) elıkleı e de Burhan Gün
gor 'e N ccatı Jşılay seçilmi~tir. 

--o-

Amerikamn Tahran 
Elçisi aynhyor 

A ad olu ..ı. faı " 

1'alıran :!7 - Ba,bakan Dr. 
~lıı acldıka ~akın ı;euelerden el· 
de <'rlilen maliınıala göre, Biı'le
ı:ik Anıcrıka hüyük elcisi I..oy 
Bender on lran Ba•hakanına 
Tahrandaki bil) uk elçilık razifcı 
ııııteıı Bl rılmış oidu{! .. 11u bıldlr 
miştir. 

l>ığer taraftan Loy Hrnderşıın 
petrol ihtılMının halli hususun
da J)r. l\Iu addıka bundan ônce· 
kılerden daha faydalı telakki e 
dilCJ" -"'-sbet tcklıfler sunmuş!ur 

--0-

1 inci cilt bugün 
sık tı 

-o-
~atış 3eri: YAT.\ 1'' matba;ıc 

Dun)aca tanınmış ALMAN 

• 
:rııııan < han um 1 fabr a arılır. 

1 urk T• ll : 
Abdulkadır MEbllSOGLU Katırcıoğlu Han İstanbul 

E MiN YALMAN Cağaloğlo 1'1ollafenut ıokal 3U - 3ı - ı ele.fon: t4ZU'1 - a111,, :Jc.ıJı~.J : lltr.fiı - liltfi.1. 

Başbakan dün izmir'de 
muhalefete cevap verdi 

A. Menderes, D.P. iktidarının Anayasanın 
değiştirilınesi aleyhinde olmadığını söyledi 

« Hiikômet, 
tahriklerini 

Aıuıdolu ,l.Jıum 

bildirmekle 
le) it cttigi. 
bahlı)arlık 

İtmir 27 - Ba~bakan Adnan Menderes, İz· ı rım. Bu mü~ahcdclerimi sizlere 
mir hükfımet konağının balkonundan Konak 'e sizlerin de bu mü~ahedelerimi 
meydanını dolcluran ve hararetli tezahürler- nizı gôrmekle a)Tıca büyük bir 
do bulunan \ataııdaş toplulu7'una hitap ede. 1 du) maktayım. 
!"l'k Izınırlılcri selamlamış, tekrar aziz İımir· Demokrasi \e hu;-riyet .>olunda bugiınc ka· 
liler arasında bulunmaktan duyrlu;:u bahtı· dar elde edilen neticeler muazzamdır. J>;ınlc 
yarlığı belirlmış \ e sözlerine de' J:nla de- bugünli kı~as edince, Se\1nılecek \ e iirnnüle-
mi~ir kı: cck bir man:r.ara kar~ısında bulunduğumuzu 

Uıuıul lluhııl>irlndu!m «- Sizlere mcmlck etin her tarafından i.> ı kabul etmemeğc imkan yoktur. Bir taraftan bu· 
~c ı:;uzcl haberler getirmekteyim. Gczdijlim gün elde ettiğimiz neticeleri tam olarak mu· 
)erlerde, \atarıda Iarımızın &iıkun ve huur h:ıfazaya ga)Tet ederken, diğer taraftan de· 
içınde 15 'e l::Jtlcrıyle m~gul oldugunu, hür· mokrasimiz.i ideal hadi ere kadar tckemnıul el· 
rtl et 'e haklarından emın bulundu~unu, ik- tirmektcn de bir an fariğ ol mı) acağız. Yalnız 
tisadi \'e mali bakımlardan mcmlekctın )arı· bu, gırf iktidara te\"cecuh eden bir '<azıfc 
nına cmnı)etlc baktığını gormekle hahtiya· C Df'\ıımı a: 5 ~u: 1 del 

lzmır, 27 - D. P. İzmir fı 
kongresi bugun aat 15 te Fu:ır
da Sergi Sarayında 312 deleg -
ııın 'c büyuk bır dinleyici ktit
lesınin ı tirakı)le açıldı. Kon"re-

( DC\amı ~a: 5 Sü: 5 de) 

T. Universifelilerin Oı·ıa ·111daıı ikiye böl.iiııeıı F ra11 ., ... 
lrticaa karşı 
Prensip karan 
i taııhul 'I eknık Unhersitc!l 

Taleho 1Jırlıği kongresi devam 
dmcktedır. Dünku toplantıda 6U 
hususla goru~birligıne 'arılmı,,. 
Lır. 

• l\luasll' de\ lctlcr arasında Bıı 
yiık Dc\let clıyc :anılan Turkh r 
Cunıhurlych kurucu u ulu Ata· 
turkün izinde inkılAplara s~dık 
lıakikt milliyetçi bir genı;hk ola 
rak daima ona lfts ık olma dü ün
cesi uhinlcrimiz.den hır nn olsun 
uzaklaşmıyacaktır. 
Tclmık Ünhersıtc ;;cnçliğı. in. 

kılapların daima ondcrlı"ıni la
( Deunıı ~a: 5 SÜ: 5 <lr> 
--0-

Konya'da 
Dereler 
Taşh 

(llr.ııuıl llul a!l,"müı!H\) 

Konya, 27 - Şehıimlz chan. 
na bır hnftadnııbcri yağan sürek

.... 

li ya murlıır bır l'ıfet halıni aJ. 24 Aralıkta Be~nıt açıklarında 1Z546 tonluk f'ran il eCham. 
maktadır. Bılha a bırkaç gun- pollionn ı:rnıi i "ddetli fırlına ırasında ı..ayalara çarparak oı· 
denbcri ~ağan lağmıırlar Çum-ı tası_ndan ilii~~ bölün.mü tu. \'apur l'\oel müna e.Jıeti~lc llacılorı 
ranın l\lay , e Kavak. Sı-ydabi de- getırmekte ıılı. Gemıde bulunan 326 ~ olcudan 16 sı bu ka1ade 
relerini taı;mnıs. Alıbey köyiin· ı bo"ulnıu~ı~.rd'..r. Re inıde iki) e bölunmıiş 'emi i l~, .. kaza) ugra· 
den geçen büyük su barajlarını yanlann gu~·luklc \lpıırdan sahile çıkarılı'-lnrı gorulıı)or. 
patlatmı lir. 'l'a :ııı derelerdr.n 
\e barajlardan hasıl olan sel F 1 T I 
250 dekar arazayi su nıtıııda bı- ransız ar un us u 
rakmıs \'C ayrıca Alibcy köyun- ··-
de 50 kadar ev hasara u~ramı~
tır. 

Yali, Jandarma komutanı \'ak'a 
yerine gitmi~lerdir. İnsanca za. 
yiat ) oJ..iur. 

<Del·amı, !'a: :; ·u: 5 de) 
-o-

Kazada beş 

abluka etti 
Fransız komutam, Tunuslular tarafından esir 

edilen 400 askerin geri verilmesini istedi 

-o-

az efemiz 
12 yf 
-0-

MÜveniiniıden 

Pazar ilavemizi 

Asker yaralandı 
7" Jı 11 • ıııf~ ..ı.ııınn 

1 Tunu . 27 - Dün Tunus or P.1!111111!---~---••••!111'-.ı•••••••• .. 
dusu ılc Fransız.tar ara ında 'U· 
kubulan 'e J.<'ransıiların maglQ 
t.iyeti ile neticelenen çarpışma 

Kütah}D, :ı.7 - Bileciklen gel- üzerine Fransız a kcri kll\'\Ctlcri 
mektc olan bir kamyon Hozhüyük buı;ün Tunus §ehrini abluka al· 
yakınlannda dcuılmi~. içinde tına almı~lar '\'C geniş mikyasta J 
bulunan askerlerden iiçü ağır \'C tcvkifatta bulıınmu~lardır. 
ikisi hali! olmak uzere beş ki~i ı Diğer taraftan Fran ız kuv 
yardlannııştır. < nr.umı .Sa: 5 Su: 6 da> 

Türk-Yugoslav askeri 
. 

görüşmeleri yapılıyor 
Korgeneral T unoboylu, «Yugoslavya, ordusu ile 
büyük itibara sahip bulunuyor. lktısadi ve sına! 

sahalarda kısa zamanda boşan/on 
işler büyüktür» dedi. 

AMdo 'J A/a. 11 

Belgı ad 27 - Yuı;oslav)ayı ı bulunduğu akzam l eme[:ınde &ôı 
dyaret eden Türk askeri he)etl ~lan heyet ba kanı korgeneral 
6erefıne Zagreb merkez komu- lcmail Hakkı 'l'unabo~lu ezcilm· 
tanı general Kosk Nadj'in 23 A· le demiştir ki: 
ralıkta \erdıği ve Hınat Millet ıı- Türkiye ile \'ııgo lavya 
Meclısi baskanı Dr. Zlatı.m Sre· arasında bashyan samimi isbır· 
mec, Zagrep Halk komıtesi baş. liği memleketlerimiz arasındaki 
kanı \'egl'~lav Holje~ac. :) uksek munaschetlerın inkısafına <'n 
rulbelı \ ugo lııv suba~ları 'e geniş okudc hızmet rdecek. bu 
Bclgrad ata~ mıhtı-rımız haıır < De\ıımı Sa: 5 u: 6 dal 

' o 

dam - Yumurta fi allaımın iikselmesinden sonra, h 
horozun gururundan )anına ur hu or. 

• • . 
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• ---· ~ 1= 



f GONON YAZISI f 

'A i n n yardım siyaseti . 
İyOr mu ! ı Istanbuldaki öğret~enlerin 

~Tew York r , ye miktan bazısı sertmış ı·c ilkıiy J\tcteorolojl is
tas:yonunıın tahminlerine ı;ö· 
re bugun, eehrlmlı ve cin· 
rında hau sahahle)in tok 
hulutlu 'e isli, 5onraları 
az: bııluttıı getrrek; hıu 51-

caklığı biraz artar.ak; riiz
g rlar değişik yonkrden ha· 
Cif olarak esecektir, 

, YAZAN : 1 
Am!I~~k Bir- ı 1 ~~!ı ar~~l~~~r~ Bir haftadan beri eehrimizdeki Millt Eğitim mtiesseselerln-
le~ik De\letlc Doeeııt Dı·. l' nkıır l' ersaıı bu para 10 de tetkiklerde bulunan Amerikalı profesör Tompkins dün Milli 
ri hUkftmetl ~ mil:rar dolar Eğitim mlldllrlüğlinde bir basın toplantısı yaparak intıbalann-
b u g U n l e r iken bu mik- dan bahsetmi5tir. 
de tam bir intikal devri geçi:'- tedricl bir surette artacak olan tar 1951 de 22 mılyar dolara Profesör Tompkins, kendisine sorulan muhtelif sualleri ce-
mektedır. Kasım ba11lannda A- hususi sermaye yolu ile yapıl- baliğ olmuştur. \'aplandırdıktan sonra ezcumle funları söylemi~tir: 

Dün §ehrlınizrle ha\8 bu. 
lutlu \C dr.ğl!öik yonlrrden 
orta kun·ette riizg~rlt gt'Ç· 

nılı, dcnlzlPJ lmlzrlekl fırtına 
dinmiş, gunun sıraklığı aıa· 
mi 11,2, asgari 6,8 santigrat 
olarak kB) dedilml§tlr. 

merikan tarıhinin en pahalı bir masını mümkün kılacak plan· Bu sermayenin dortle üçü A- •- Ümidimin fevkınde bir eğitim sistemiyle kareıla5lım. 
seçimi yapılmış \'C her iki par- lar hazırlamışlardır. merikanın en az tehlıke gor- Bilhassa Öğretmen - Okul Aıle Bırliklerinın milEterek faaliyet-
tinin bu uğurda sarfıyatı yüz Jtf.. dilğil Kanada ve garbi A\TU· terinin çok verimli olduğunu kaydetmeden geçemiyeceğlm. Öğ-
milyon dolan a~mı:ı ve sandığa Amerikan lktisadt yardım si- pa d~vleUcrine yatırılmıstır. renci \e i:ığretmen münasebetleri de normal olarak yünıtfilmek-
atılan her rey Amerikan mil- yasetinln dayandığı esash- Amerıkan iş adamları ayrıca İ 
Jetine 2 dolara )akın bir mas- rın değişmesinin yegAne sebe· Ortaşark petrollerine de 1 mil- tedir, Yalnız, s~anbul?a i:ığretmenlerin talebeye kar~ı biraz sert 
rafa mnl olmuştur. Amerikan bi Amerikan kongresinin mil- yar yatırmı§lardır. Bırlesmlş hareket et~.iklerınl muşahedclcrim~ ilAve edeceğim.~ . 
Anayasasının çok tenkid edilen lelin cebinden çıkan milyonlar- l\Iıllctıerin ve Amerlkanın trk· Profer.or Tomııklns, rnemleketımızdekl tetkiklennden edın
ve pratik ihtiyaçlara uygun <ıl· ca doları her sene karşılıksız nik yardırnlan gayesinde muh- diği inlıbaları bir rapor halinde Milli Eğıtim Bakanlığına \'ere-
madığı ileri 11Urülcn bir hükmü- olarak yabancı memleketlere telif memleketlerle Amerika cektir. Küçük haberler ne göre yeni Cumhurbaskanı ntırmak istememesi deCildlr. Birleşik Devletleri arasında git 
idareyi ancak 20 Ocakta eline İktisadi yardımın bugilnkil şe- tıkça geni5leyen iktisadi mU· 
alacaktır. kilde devamını istemeyen asıl nascbctler tesis edilmiştir. Bu 

Eski idarenin tablatiyle ka· hareket bizzat Avrupa memle. cümleden olarak son zamanlar 
rarlar almaktan çekindiği ve ketlerlnden gelmektedir. Ame· da yalnız Japonya ile yüzden 
yeni idarenin Anayasa uyarın- rıkalıların idare ettiği A\'rupa fazla teknik yardım anlasması 
ca fiilen is basına gelmediği kalkınma programı her ne ka- lmzalanmıf Ye 300 milyon dolar 
bu atalet ve durgunluk devre- dar e~ki dunyayı iktisadi çö· dan faıla bir para bu memle· 
sinde Birle~ık Devletlerin poll· kilntilden korumuş ve yeni bir ketin sınat kalkınmasına tah
tikasının önümüı.deki 4 yıl i· kalkınma ve refatf devrinin sis olunmuştur. nu malOmatı 
çerslnde tatbik edeceği istika- temellerini atmt§Sa da Avrupa bildırPn resmi kaynaklar Tilr
met bir takım münaka&alara ve meml ketleri .dyasf, iktisadi ve kiyenin Amerıkan plfısmanları 
tefsirlere sebep olmaktadrr. mfınevt bakımlardan yeni d!ln için henüz: yeni bır saha telAk
Cumhuriyetçl parti seçim mil- ) aya fazla bağlandıklarını his- ki edıldlğinl ifade etmekle be
cadelesinde millete bir taktın &etmeye baıiJamışlardır. raber en son rakamlara göre 
tasarruflar ,.adetmiş ve A\TU• Aynca Amerlkan Birleşik Tllrklyedeki Amerikan ıserma
paya yapılan yardım dolayıslle De\letlcrlnln muhtelif memle- yeslni 33 milyon dolar olarak 
Amerikan milletine yfikletilen ketlere verdiği paraların sarfe· göstermektedirler. 
ıığır vergilerden esaslı indirme- dıldlği yerleri sormasını bu * 
ıer yapacağını ısrarla ileri sUr· devletler dahilt lıilerine Ameri· Amerika umumi efkarını ve 
milştür. kanın bir mtldahalesl addetme- kongre mahhllerini işgal 

MalOmdur ki her yıl Amerl- ğe ba:ıilamışlar ''e bu nc\•i yar- eden dığer bir cihet de yeni 
dıma karşı cephe almışlardır. htik!ımeün iktisadi ,.e teknik 

kan Birleşik devletleri yaban- illaama!ıh bugün Avrupa dev yardımı daha ziyade Ortadoğu 
cı memleketlere askerl, iklisa· letlerl Amrrikan yardımına memleketlrrine temerküz ettir 
dl ve teknik sahalarda 7 mil- müstağni kalacak, iktisadı ba· mek istemesidir. Ei~enhower 
yar dolan a~an bir yardım kımdan kendi kendilerine ye· tarafından tayin edılen yeni 
~apmaktadır. Amerikada bu- tecek dolar atığını kapatacak Dısiflerl Bakanı Mister Dul-
giln yer alan bir kanaate gö · \'aziyette d('ğlllerdlr, İleri sil. les'in eskiden beri Avrupadan 
re bu kar§ılıksı:ı; yardım si)a· rülen bir hal çaresine gbre e- ziyade Asya ve Orta§ark mem· 
seti 3erinl arlık kar;ılıklı tica· ğcr Amerikan husust serma· leketlcrine yardıma taraflar 
rl münasebetlere tcrketmcli- ycsl senede 3 Jll dört m1Jy3r olması, Karşılıklı gUvenlik teş-
dir. Zaten Avrupalı devlet a- doları yabancı memleketlere ki!Atının yeni Ba~kanı Mister 
damları da Amerika Birlesik yatıracak olursa devlet mUda· Stassen'in )·ardımın hibe §ek· 
Devletlerinin A\Tupa mcmle- halesi olmaksıun A\'l'Upanın !inde değil fakat tkar! esaslar 
ketlerıne para hibe etmesi ye- kalkınmasını temin etmek J;:n. dahilinde yapılması hususunda
rine iki kıta arasındaki malt bil olacaktır. Bununla !beraber ki Otedenberl bılinen kanaat
ve iktisadi milnasebetlerin iki bu ıs zannedildiği kadar kolay lert bir takım tefsirlere "·ol aç-
taraflı \C ticari esaslara da- " değildir. Zira Amerikalı ser· maktadır. Vaziyet ne seklldc 
yanması gerektiğini ileri sUr- maycdarlar Avrupa ve Asya inkleaf ederse etsin her halde 
mUşlerd'r. Avrupa iktisadı kon memleketlerine para yatırmak çok yakında Amerikanın yar
gresinln son toplantısında Av- hususunda nazlanmak-ta ve ken dım politikasında bir takım e
rupalı ve Amerıkalı mUtchas· 

Kiraların 1 

Serbest b1rakılması 
Meselesi 
Milli Korunma Kanunu 30 un· 

cu madrlesinin ticarethane kıra· 
larından kaldırılması muza'kcre 
edildiği ıu ııra:la İstanbul Top
tancı Tüccarlar Dcımeğı Cumhur
başkanı, BUyilk Mıllet Mec!icıi 
Başkanlığı, Başbakan, Adakt Ba
kanlığı, Ekonomi \'e Ticaret BR· 
kanlı~ına mlıracaat etmiştir. Bu 
müracaatta ezcümle şöyle denil
mektedir: 

cMemleketlmlzln ticari ve ik
tisadi "aziyetini hakikaten yakın 
dun nlAkadar Pdcn ve ''erılccek 
olan karar neticesinde malümu
nuz olOuğıı llzPre kesbi kanııni· 
yet halini alacak olan bu kiracı 
mal sahihi dAvası yukarıda ar· 
zetmlş oldu~umuz gibi mr:n\e. 
lelin iktlsadiyatında bilyiik bir 
buhran rjoğıırar.ıığı kanaati hiz· 
ce müsellem olmuş bir hakikat. 
lir. 

Bugiln rne\'kiJ mer'iyette hu. 
Iunan kanunun hakikaten gavrl 
adil oldu una hl~ bir ıekllde 
şiiphcmiz olmadığını arzetmPk 
bizim için en birinci bir vazife
dir. 

Üniversitede şubat 
Devresi 
İmtihan lan 

~ 

BİR ESRAR KAÇAKÇISI 
12 SENE, Z AY HAPiS 

YATACAK 
Hir muddet evvel 3 kılo esrar

la yakalanan Hasan Beydillinin 
Kadıkoy Aslıye Ceza mahkeme-

Ünh•ersitenin muht!llf fakül- sinde drvarn eden muhakemesi 
telerinde şubat devresi imtihan dün sona ermlıtır. 
haı.ırlıklarına başlanmı~tır. ı Hasan, 2 ı;ene, 2 ay hapis, 2 

Bu arada. lisan imtıhanları sene Bodruma surgUn \'e 17.260 
Ocak Hl53 tin lkincı yarısında lıra para cezasına mahkum edıl
yapılacak ve alınan neticelere 

1 
mi§tir. 

göre şııbatta imtihana girecekle. JOO KiŞir IK niR TURİST 
rin listeleri tanz.im edılecektlr. KAFiU~SI GELh'OR 

Hukuk Fakliltesi talebelcrinın Önümüzdeki yılın baslannda 
senrlerdir kaldırılmasını arzu tıt· 6ehrinıize yüz kisilık bir turist 
tikleri ve ha~vıırmadık yer bı- kafılesi gelecrktir. 
r~kmadıklan B-~ grupları tcfrı· FRA~sız m.ctst 
kı me:cıesl henuı haltedılml5 şı:ımlMiZE GEl,Ut 
değıldır. Bu ytlıden B. grupun3 . 
ait bir dersin imtıhanını vere- Sene başını şehrımlz:de geçır· 
mcmiş olıın herhangi bir talebe ın1.1k uzere Fraıı anın Ankar;ı ~li 
C. grubundan imtihana gireme- vuk elçı ı T.arbc de St. llard\\ ın 
nıektedır dtln şehrımıze gelmıştlr. 

· Ayrıca buytık elçı, dün gece 
Valiyo göre peynir, narh Unıon Françaıse de, sehrimızde 

kı • Legıon d'honneurıı nişanına 
fiyatiylo satılıyor sahip olanlara bır ak~am yemeğı 

Vali \'e Belediye Helsi Doktor 
Gi:ıkav beraberlndP ikti!at mıldti 
rll olduğu halde Beyoğlu Balık. 
pazarında peynir satışı yapan 
d!ıkkAnları teftiş etml5tir. 

vermlştır. 

C. il. P. ~11'' Sİl'AS! 
TOPLAl\'TJSI 

C. H. P. Sarıyer ilçesi tara· 
fından tertiplenen si) asi toplan· 
lı bugUn saat 10 da İstlnyede 

Ayrıca Unkapanı mıntakasın- itfaiye kar~ısındaki kah\'cde ya 
d:ı da teftişler ·apan Gökay mah pılacaktır. 
rukat satı,ıarile de alAkadar ol- Bu toplantıda Cemil Sait Bar-
muftur. fas da konu~caktır. · 

Gôkay kcndislle görüşen gaze- Uç 
tecll1.1re gerek peynır ve gerekse t\JÜTECA \'iZ 

Bir hacı namzedi 
3 ay hapse 
Mahkum oldu 
Geçen haç me\'siminde, Hacı 

olmak için Hicaza gitmek fizere 
iken, hususi surette yaptırılan 
naylon torba lçersine koyduğu 
allı tane bin liralığı, çok mah· 
rem bir yerine saklamak ımretiy 
le ~·urt dıtnna kaçırmaya çalısan 
Ay e ismindeki kadının, 5 inci 
A&lıye ceza mahkemesinde de. 
\'am f'dPn muhakemesi dün ~o· 
na ermiştir. 

Muhakeme neticesinde, Ayşe· 
nin, kaçırmak istediği 6000 lira· 
dan r.'..100 lirasının müsaderesine 
ıon lıranın kendıslne iadesine 
ve 3 ay hap.sine karar \ erılmif
tlr. 

D. P. de 4 üye daha 

Haysiyet Divanına 

verildi 

Geçenlerde /.rnavutköyde ya
pılan D. P. ocak kongresinde ha 
zı hAdi eler olmue ve il idare 
kurulu lle llı;e idare kurulu kon. 
ı:rcyl terke mecbur kalmı tardı. 
Oğrendığıme göre İlçe idare ku 
rulunun hu konı?reyi hukiimsılz 

addetmesine ra~mrn kongrcd" 
bulunan \'e hizbin elemanları o· 
lan l\ttihendis Faruk Tansel. Aris 
Akman, Kemal Öztürk, Yahya 
Ö~kefelı il h11vsiyet dh·anına ı;ev· 
krdılmişlerdir. 

1ı haysiyet divanına se\•kedi
l['n bu uyeler aynı zamanda il 
çe kongresıne Sınana~a ocağın. 

dan ı;eçılcn delegelerdir. 

Bu auretle dört üve ılçe kon· 
gresıne i§tirak edemıyeceklerdır. 

Şiıli Çocuk Haıtahanesin 

deki çocuklara oyuncak 

verildi 

Amerikan Kızılhıç gençlik der 
ne!!i tarafından gonderilen 5!i00 
yılbafı oyuncağı §ebrimızdeKI 
fakir oğrencilere ve hastaneler. 
deki çocuklara dağıtılmı5tır. Bu 
oyuncaklardan bir kısmı da Şı$ 
il Çocuk hastanesine verilmls 
ve Baş hekim Ragıp Giıran ta· 
rafından hasta ya\'l'ulara dağı· 
tılmıştır. 

1f <!j [j i!!! . J 1 
Memleket 

ilavelerimiz 
Baımuhıırrlrimb Ahmet E-

min l'almınla yazı he\·e
tinılr.1.1 arkaıl15lanrn11ılan 
Kemal Al dar ,.P fotoğrafçı
larımızdan hlrinden rnute-
5el.lıil Pklrlnıııln hlr butuk 
;)ılılanhf'ri \ila "t ,ıı Jet ıfo
lıışnrak haıırlarlıkları l\fem
f1>krt iıhelf'rimlı, okuyucu
larımmn genls alakasını top 
la maktadır. 

Bilindiği gibi bu llivele
rimlz, hrr çarşamba gazete
mizin a~ıl ga ·ı ıııa Pkli olı
rak \ uılmektedir. 

Arkıııln~ıarımız şimdi)e kı 
dar, 63 vil.ivf'limizdr.n O u
nu dolaşarak o lilayrtıerfn 
re mi ve ga ·rı rf'&ml turlu 
faaliyet &ahalıırınrlı yapıcı 
rol alan eahsiyetlerle goruş. 
mllsler, rnıoliımat tnrlamış
lar, eıllnrlikll'ri bilgileri en 
ra ·dalı olabılerl'k tarzda 
sıızgP.çten ı?eçirerek her vl
!Ayr.timlz için fııfeta, her 1ıı 
man basnırulahllerck bir an· 
slklonPrll meydana getlrml5-
lerdir. 

Jler biri on fkl~er sa'"' 
olan bıı ilavclerimizde. bazı 
ufıktefek noksanlar bulun
makla beraber, hrr \İlhPtin 
roğrafya \ e tarihi ile folklo
nı, 11ronı, eknnnmlsi. ticaret, 
ziraat \ r. cndııstri faaln "il. 
saglık ,.e kıırtur hart•ketleri 
etrafında ozltl bilgi l Mil
mekt,.dir, 

fıav .. Jrrlmlze bilhassa iiğ
retmenlerle oğrenrılr.rin ,.e 
yurrlumımın hrr ko~eliİni Pt
raflın tanımalı: Jsft.-ypn okıı
yııcularırnmn gosterdlklr:rt 
ııllka kaflısında bıııılarrl;ın 
harılarını iklnd ıfda basrnal. 
rnechuı lytti ha~ıı olmuştur. 

İstanbul gihl bnı buyuk 
'e ehemmi ·etli ,·l!ayrtlerl
mlı hakkındaki yazı ve re-
lınlıari tablati le bir tek lll

\ f'Ye &ığıfırmak mumktln ol
mamı , hunlar için de iki
den dorde kadar ilhe çıkar
mak ;urumlyle kar&ılaeıl
mıştır. 

Yurt ekiplmlı. geriye ka. 
tın U \·llA~·etim!ıin lllnle
rinl hazırlamak üzere bun
danbo ·le ıfe faali~ etine de
\'am eıiecektlr. 

sıslar da de\lm eden iklısadl dı iç piyasalarını her bakımdan saslı değişikliklerin vukua ge-
daha emniyetli ve sağlam bul· 1 

r l muhakkak aayılmakta-
yardımm hiç olmazsa kı~en~ maktadırlar. Birinci Cihan bar- dır. - ·•• 

Kiraların serbest bırakılma 
prensibine tamamiyle müttefik 
olmakla beraber Eerbe~t bırakıl
ma suresinin h~ç olmaı.ı;a beş 
sene sonra kuvvP.den flıle gelm11-
ı;lnl \'e bu beş sene zarfında kl
ralaruı tedrici bir ~ekllde art
tırılmasının daha uygun o\aca~ı· 
nı dil llnmekteyıu 

mahrukat &atışlarının narh fıyat Evvelki gece Galatada. Rasim, 
larlle yapıldığını bıldlrmiştir, Şinasi ve Nıhat adlarındaki uç ••••ll!lm•• 

M dd 1 sabıs sarhoş halde nArli. atıp et- .- -~ 

Diğer taraftan ıazf!temlz 
Memll'kf!t İlhelerimlrP. ıos
teı.ıen buyuk a!Akayı ,.e 
ht.rgun artan talr.nlerl giiz
rinunrle tutarak llheleriml
zin blı lncl numaradan kırk 
numara ·a kadar olantannı 
clllh•tmiş ve satı a çıkarmı&
tır. Gf!riye kalmış vllAyetler 
dp, tamamlandıktan 5onra ii. 
teki ilheler de ildnd bir 
<"ılt olarak aatııa çıkarılacak. 
tır. 

binden sonra Avrupanın Ame ~ 
rikaya borcunu ödememesi A- ı ( '1 
merikalı iş adamları tarafı:ı. •11111!!11!1-... •~:..---• 
dan acı bir tecrUbe olarak ha- (61~ fil1 rn 
~;.:·::;:: b··~· ,..... Uİfli\!iN 

ra rağmen Amerıkanın ıon 
yıllarda !harice alırdı ı ııerma 

Türkiye Kredi Bankası T. A. O. 
1953 senesi ikramiye Planı; 

000.-Lira 
değ t n de 

E ve 700 
den fazla Para ve Altın 

31 Ocak 1953 keşidesine iştirôk için en geç 

1 O Ocak 1953 tarihine kadar 

İstanbul 
Beyoğlu 

İzmir 
AdJna 

BOyUk Postahane karşısı 
İsUklll caddesi No. 339 
Büyük Kardlçalı Han 
Özler caddesi 

150 LIRALIK bir hesap açınız. 

HESABINIZ VARSA ARTTIRINIZ. 

1953 ikramiye plônını havi broşOrlerimizi 

gişelerimizden isteyiniz. 

Ahmet llllthat 
Efendinin 

ölUmil 
4 O yıl eV\ el bugün, 28 ara-

lık 1912 de Ahmet Mit. 
hat Efendi Olmiistii. Eserle
rinin listesi bu ıfitunlara 
ı;ığmıyacak kadar tok olan 
Ahmet l\Jlthnt Efendi, ı:e6it
ll me\'Ztllarda kalem yüriit
müş, tarih, coğrafya, kimya, 
fizik, felsde, iktısat, hukuk, 
riyaziye, roman, hikılye ve 
piyes gibi eserler \'ermi5tir. 
Uzun müddet gazetecilik de 
yaprn15tır. Diitiın yazılarını 

halka birşeyltr öğretmrk 
gayesiyle yannış ve ı;enl5 
bir okuyucu kıitleslne hitap 
etmesini bilml5tlr. Rize TO· 

man okumak zelkinl Ahmet 
~lithat mendi \·ernıişlir, der 
sek hata etmemiş oluruz. 

T0LDESTÇİ 

etro in ası ci iyet 0 rafı rahatsız edrrlcrken, kendi· M E V L O T 
lcrıne mani olmak ıstiyen polıs 
memuru ile bekçiye de kar§ı ko 
)Up hakaret etmlşlerrlir. 

laiklik Haftasının son inceleniyor 

toplantısı salı günü Şehir Meclisinde t. E. T. T. 
Tilrk Dewim Ocaklı1rı tara- butçesinln görllşulmesl sırasında 

fından tertiplenen ırLdiklik haf- uvelerin tramvavların kaldırılma 
tuı» toplantılarının UçUncüsU 30 j &'\ mevzu unda ~ aptıkları konu&ma 
ocak salı gllnll saat 15 rle Beya. dolayıslle Valı Gökay asağıdakl 
7.lttakl Marmara lokalinde yJ., izahatı vermi&tlr. 
pılacaktır. «- Tramvayların rastgPle kal 

Haftanın bn son toplantısıntla j dırılma~ı mümkün de~ilrilr. bil
Prof. Hılmi Ziya Ülken mühim hassa dar gelirli vatandaşların 
bir konferans \erecektir. oğrencilerln chırıımıınu göz Ö· 

ÖL 0 M 
Zeynep Reşadet Baranın eşi, 

Yuksek mühendis Ahmet Son· 
mezin dayısı, Perihan Sönmezln 
babası, Bahriye Sönmezin kar. 
rleıil. Seyfettin K11.1ltıığun dama
dı, Ali Kızılluğ, Abidin Kızıltuğ 
\'e avukat Salim Kızıltuğun enl:ı
telerl, avukat Fethi Sezai Tilrk· 
menin bacanağı, ncrgama eşra
fından, ı-ski otekilerden 

11,\f'IZ f'F.\'Zt nAn \N 
27.12.1952 tarihinde Hakkın rah· 
meline kavuşmuştur. Cenazesi 
28.12.lll52 tarihinde Öğle nama· 
zını müteakip, Beyazıt camiinde 
namazı kılındıktan sonrn Mer· 
kezefendideki ebedi istirahatgA
hına tevdi edilecektir. MevlA 
rahmet eylf'sin. 

nünde tutmak lhımdır. Şeyrllse
forl kola\·laetırmak için metro 
ml'\"Zlltl ciddi bir eekilr!e 1'1İml7 
dedir. İşin finan5man kısmı hli· 
kıimete arzeclılmietir. Diğer plan 
VP. detaylar cl::ı yakınoa hükume 
tr. hildirllecektir. Şehrin elektrik 
H! seyrüsııfer lşl,.ri iı;ln isviı:re 
vr Fransııdan ı:rtirılen mlitchas. 
sısların rnporları gözönünde ta 
tutarak çalışılmaktadır. nllhassa 
Fransa hUkCımrtl kımdl mütrha• 
sıslarının plAnlannı ha7.ırlamaaı 
husu~unda hl'r tUrlU mü1.aheret 
ve kolaylıkları göstrrmlstir. E
tıidkr Ilf'lerliyeye mail hir ylik 
teşkil etmeden yııptırılmışlır. Yo 
lumuz: VP çalışmalarımız verim 
lirlir bu münasebetle idarenin u· 
mum müdürll He mesai arkada,_ 
!arına teşr.kkiir erlerim.» 

Suçlular yakalanmış, hakların. 
da takibata başlanmıştır. 

ECZAHANELER 1 
+ AD ~ı.AR - Bu> kadı, Merkez 

Erı. Htybt' ıh, ll•Thtı ı~a Ecı. 

+ BAKIRKÖY - Hl 11 Ersan• 1 
+ BE61KT.\S - Ta cıothı Eu. 

Ortaköydı Ytnl F.rı. Arnnuıkti7 Ecı 
Btb•ktt, Bebolı: llukeı Ecı. 

+ BEYOGLV - )Jerkezdı, DeUa· 
anda; :;raklimdı, Xıhıt Ecı. Ayura· 
ea Eı:z Gılaında, llıTrtl ın Tay Tt 

Sror dlı; Si ı :le, Xarırıle an n Me 
dd Ttkoy Ecı. Ka unpaıadı, Yrnl 'liı· 

rın; Ha koYd•. Uuk 7 Ecıanıltrl 

+ EMl~Ö~U - İıtanhnl Eeı. Kli· 
c6kpaıarda, H. Hnlbl Ecı. Alımdır· 

da, C'atılothı Ea. Llltlldı, Teni LA· 
!eli F.rı~nu . * EYÜP - ATT&nuray eııa Ec· 
unul. 

+ FATİH - Stlı:ıdehııındı, tnl• 
nnıte ECJ. Xarar1!mrti'ktt, Ed ruh 
pı Ea. Alı:nrayda, Ethtm Perın Ecz 
Kocoınıııllfapaıa Ecıan11f; Balatta, 
Halk Erıanul 

+ KADIK1'Y - Yt'ddlrmtnlndı 
Sır•f Fırır•., Ecı. 

+ t SKt n.rn - tıı !ut ı:cı. 
+ BEYKOZ Ye SARIYER - Her 

ır n nöbete! 
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kar6ı koyan bünyeler gibiyim: 
Asiyim. 
Dıye çok defa hayıflanıyor 

\'C Nak5t'nin ~u mısralarını ne
damet ,.e yeıs içinde tekrarlı· 
yordu: 

A~ka rlğerin yakmıyan, 
lnlirşlc1e doğru bakmıyan, 
nehr · ı ·muhite akmıyan. 
Gol iken umman olur mu':' 
Olamı~ ordu, 1$1e! Sünni ha 

ba \'e ananın, sonra da mate· 
ı ialİl!t nıl!k tep terbi) esinin taze 
ılıkl1.1rinc işlemiş katı tesirin 
den kurtulamncırdu. 

Neşide'yl kıskanma~a 
kalktım. l\e avıp !Bu Arli ihtı· 
rası y nmelı)im. Yenmenin en 
İli şekli •riza• dır: nefsimin 
rızasından çıkıp şeyhimin riıa· 
~"1a uymaı.tır. Yanndan ltiba
ı n kızı frfan'a verdirmek lı;in 
ne mümkünse yapacağım! 

Bu kararla nihavet azıcık sil· 
künet buldu ve fecir vaktine 
do~rıı uyuvakaldı. 

Ertesi gUnil trfan'ın anasile 
kız karde~i erkenden gelmiş-

ler, doğruca camlı koske gir· 
mışlerdı. MelAl Hanım U)Bn· 
dığı zaman hrntiı orada idıler. 
Az sonra dadı cörundu \'e Ba· 
kı'nın kendl~lnl beklcılığini 
5oyledl: ~u ha beri de ,·erdi: 

- Hanımlara pencereden 
Neşide'~ i r;o trrdirn. pek be· 
ğendiler: vii \ ı<ie hhA slim· 
me hAş.ti, Crnabı Hakkın nuru 
parlıyormuş. Paha böyle, anla
madığım bir takım laflar et
tıler. Baki Bey de bir şe) !er 
okııdıı, brvitlrr amma bılme
dıf:im bir dılden! 

felAl yanlarına ı:idince ? · 
şık'ı ev kıyaCellnde buldu· En 
tarbi U tunc ince ipeklidrn 

# maelah hiı;imi bir nevi kenrli· 
ne mahsus ropdoşamhrla. Sac· 
ları taranmıştı: boynuna da 
zarif bir fular dolamış, terte· 
mlz, koket. yaşına ra.fmen bir 
~eni damarlı hatırlRtan neş'e 
içinde yorgun ve itinalı halde! 

Once • zahırl muhafaza içın . 
kiyafetinin IAıihallllitinden o· 
:ı:ür dıledi: .ııecevi ·leh. 1- llıl • 

Aramızdan ebediyen ayrı
lan sevgıli 

SADİ KARTAL'ımııın 

oiilmlınlin kırkıncı gününe 
mtlsadıf 30 Aralık salı gli· 
nu oğle namazını mıileakip 
Si li camimde ruhuna ithaf 
edilmek uzere mevlildti $e· 
rıf kıraat erlılece~inde•ı 
dost ve akrabasının te~rifı. 
ni rica ederiz. 

Kartal Ailesi -
(-TAKVİM-) 

1 
28 ARALIK 1952 

PAZAR 
Al' 12-GÜN 31-KASIM 51 
RUl\lt 1368 - ARAi.IK 15 
RtCRt 1371 - Rebiullhlr 11 

Bu suretle birinci ciltle 
480 sayfalık bir memleket 
ansllı:foprdlsl meydana geJ. 
nıiş olmaktadır. Ru anstklıı
f'!!rli)i, daha ileride çıkanlı
rak ikinci dit tamamla,·a-
raktır. · 

İki rilt ktittiphanelerimlz
de yanyana ıeldiği zarn:ın, 
elimizin altında bulun Tur
kiye hakkında her zaman 'e 
her ,.efiİIP. ile faydalanılarak 
bol resim il hir hllgl ha?int'll 
bulunacak demektir. 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

\'asa ti 
07.23 
12.16 
14 35 
16 411 
18 27 
053:l 

Ezani ı 

0236 
07.28 
09.48 
12.00 
01.3() 
12.31 

Sadun G. SAVCI 

ON KELİlIE\"LE 

Amerika Rıısyaı:lan mlis· 
bl't tekllrler hekli)ornıuş ... 

Bilinmez ama daha ~ok 
bekler! ... a~'''''"'" ll~ndı~lın l/01\ ~· 

rulml" lııuıl11n, buılmU!n 
f~d• •tfilmu. 

TATLISERT 

llk ve güzellik \'eren hoş bir 
utangar;lıkla kızarılı; o da iı;in. 
de bır hatıranın tadını duy. 
mustu. Melal de işin mahiyeti. 
nl kavradığından tuhafla~tığını 
belli etmemek için basını ole 
yana pencereye doğru çevirdi. 

Neşıde, kendısıne kurulan tu 
ıaktan habersiz dun ektiğı may 
danozları ı;üzgeçli bir ko~·a ile 
dalgın dalgın suluyordu. iJze. 

halınde, yani ruhani leızetler rinde yıne aynl.f'lh.lse, .ba~ında 
içinde uykusuz geçırmis. Bunu d~ aynı kırmızı ortU. Eğılmış ya. 
bıldırlnce Samıyı> ile anası Fit. zıyelte olma ıııa rattmen 2o~su 
nat Hanım dua edercesine mı· sarknııy.ordu. ı.~recık belli be. 
rıldandılar: ıaren vııcu~.ı ?\'le~lne gevrek 

_ Allaha t:iıkr- ü- hamd ol- ''e esnek kı lkı büklüm ~·apsa: 
&un, dideler ruşen! nız. kırılmıyara~. tekr.~r e~kı 

E h
'b 

1 
d .. halıne gelecektı. sankı. 

v &a ı es e memnun go· 
ründU. Baki iıç kariına birden Fitnat Hanımın konusmağ11 
hitap ederek dedi ki: ha$ladığını !~itince krımsunun 

- Artık aranllda konıışup 
icap edeni yaparsınız. Kızca· 
Cız hıkmet ı;üne~inin şCılcsin· 
den mahrum, ışıksız olan t;ci· 
nfil evinden kurtulup nur yıına· 
rında husnUnün ak ine baka· 
cak: Allahın cemalini kendi 
aksinde seyredecektir. 

Samiye tam bir imanla: 
- Ne mutlu ona! 
Dedi; §eyhl eski metre•e 

tatlı bır hatıraya dalış halıle 
bakıp cevap verdi: 

- Sen rından once nur Pi· 
narına eğilip h!isn · U ·askın 
ı;ırrına eren bir bermuradsın, 
kızım! 

Samiye Hanım, vüzüne taze. 

kızını sevre devam etti. Bu ka 
dm l.tikırdı f'derken ağzını kor 
makasla mukavva keser ı:ibi a· 
caip, efri hüttriı bir şekle so· 
kardı MelAI içınden: 

- Evet. "lızel bir kız .. !Akln 
pek kUltlirsliz. o\deta firnmt 
Hazret , i•tidatmlıtını anlayın 
ca çarçabuk bıkacaktır. 

Diye hlr tc•clli yolu buldu 
Su \'ar ki ayni seviyede olan 
Afıtap'tan bıkmamıstı. HiılA O· 

nun için: 

At ıöz:fin dlldar bak ref'ola 
Hthinrltn nikah 

Zulmeti sıirdü ı;:ıkırdı ara 
) errl~n Uttab 

ı A rka~ı nrl 

• 
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Truman, Ruslar 
Mllıkçıhk 
Ediyor, dedi 

~DÜNYA 
~ * TurkiJc · '\ ugosln\\a as. 

Vaşington 27 - Bu sabah Be· krrı guru§mcleıi de,·am 
yaz Sarayda matbuat od.ı ında elliyor. 
yarım düzüne kadar hu uru mu * J'ari'itc 1" \'1 O toplantı· 
tad• gazeteci ıle kon ı n b ,. sınd:ı Turkiye3 c a kcri 
kan Tnıman, ozcumle ~ciJle de yardım ) apıtması husu· 
miştir: ımnd,ı ı;uru~mc birlisine 

1 
\arıldı. 

•Birleşik Amerikanın bu "i· ı * ·ı un usta kadınlar rran· 
bi anlaşmaları ~uru ltl • ko~- sızlara kal'lı nilmayiş 
mak için Ufı derecede ku \\ ctlı ) aptılar. 
olması ile Sov)el Ru nın bu ~~~~~~~~~~~~ 
gibi anlaşmaların kabul cd re i -
naıariyeslni daıma tak p et'ım. 
Size ilk dda açıklıyonım ki 1015 

Ankara'da Me hmet Akif 

an ı ld ı 

Amerikan basını Sf alinin 
demecini tereddüt le karşı hyor 

.A.11ucl11111I P•11• 

Xe,·york, 27 - Burıırlıı yayınlanan gazeteler bugünkü baş

~ azılaı ıııda Stalin'ln dünkü demeri hakkında yeni idarenin Dış 
(.teri Bakanı olarak J\tr. John Foster Dulles tarafından yapılmış 
olan tcfs.lrl uzun uzadıya rnethetmc.ktedirlcr. 

Gazeteler Stalin'in teklifi hakkında dilnyada uyanan tered· 
dütll )eni idarenin haklı olarak paylaşmakta olduğunu kaydet· 
mektedirler. 

Uazı ı:azeteler Stalin'in eski ba~kan Roosc,·elt ve Truman'la 
~ apmJJ olduğu gciruşmelerden f P.ci neticeler çıktığını hatırlat. 
makta 'e yeni teşebhtısü ile Stalin'ın Eiscnhower'i de bu yola 
se,·kctmeğe ~·al ısacal!ını tahmin etmektedirler. 

Hemen hemen biitün gazeteler Jolın 1'"oster Dulles'in Sta
lln'e en mukcmmel cevab ı vernıış olduğunda miıttefikt!rler. 

• Pran la• nın )·ansı 

M ~nka;aAk2i <~·~.). '"'.'" Sal: Londra. 27 (A.P.) - Sovyet htıkıimetınin organı Pri\da 
•ile ml e il 1 ıbn t~hlımilbniln ) ıldo buı;.ınkil başmakalesinde Sovvet lideri Stalin'in New York Times 
n m ı m nase c 1) c ugtın An· . · t 
kara Dıl , e Ta h • C .,, r gazetrslne verdıfi be) ana ta temasla ezcilmle şunları yazmış ır: 

rı oı.ra ya h . t' . k bl t idi 
0 rencı dernegi tarafından fa- •Beyanat, Sovyet su! sı) ase ının yenı 'e açı · r ev · 

Konyada dereler 
Taşfl 

<Baıı l lncide> 
Suriye ,.e Liıbnana kar yajdı 

Şam 27 (T.H.A.) - Birkaç 
gilndenberl Suriye Ye Lubnanda 
şiddetli kar fırtınaları devam et 
mektedlr. Bu yilzrlen, Suriye ile / 
Lübnan aPsındaki yollarda sey. 
rusefer durmuşhı r. 

Çukuro\ ada 
Adana 27 CA.A.) - Seyhan, 

iı;eı, Hatay bolgelerinde bir 
hafla dc\am eden sürekli yağ
murlar hasara sebep olmuştur. 
Cumhurbaşkanı CelAl Bayar ve 
Büyük .Mıllct Meclisi Başkanı 
Refık Koraltan bizzat telefon e
derek Adana valisi Ahmet Kınık 
tan bu hu~usta izahat almışlar 
\'c Çukurovalılar için geçmi. ol· 
sun demişlerdir. 

de Potsdam konferan ınd ıkıncı 
dlinya harbinden sonra ımıır 'ıiC 
kalkınma itın So\) et Rıı va:i a 
altı mılyar dolarlık bır kredi 
temin eden bir plan hazır! dım. 
Bu plln asla " r"klc m dı. Çun 
kil Potsdam ' ı;.t .. ;ınd n on· 
ra a Amerıka ı'c R ı )8 ara ın· 
daki ıiddetli fıkır 8) rılıkları nl 
hıyete ermesıni m ıtcak il So\'
~et Ru~ya mu:ıkı;ılık rtmı) e ve 
bilhusa Polon,·a. Rom nv , Çc
kosloukya 'e dığer B:ılk8n '<C 
Orta Avrupa memlrketlc ı ılc 
olan anlaşmaları fe he ba I:ıdı. 
Stalini yedı ıkcre \mcrıka a aıe. 
n~n davet ettım. Ve hiç bıri ine 
de ne kendisinden ne ne 2lcni 
olarak bir ce,ap alamadım .. 

klilte konferans salonunda bfr dir. SO\')etler Birliğı, birbirine zıt iklısndl sistemleri nsulh itin 
anma törrni tcrtıp cdılmişUr. de yan~ ana yaşayabileceklerine inanmaktadır.-

Yağmurların yaptığı zararlar 
meyanında Tarsus bolgesindeki 
kuşaklama kanalı patlamış \C 

bu ytizden Adana - Tarsus demir 
yolu da muvakkaten kapanmış
tır. Yolun bu kısmındaki hasar 
çabuk bertara! edllınlş ~e nor· 
mal tren seferleri yeniden baş· 
lamıştır. Ya~mur sularından 
meydana gelen seller Tarsus ve 
adana o\'asında oldukça geniş 
bır arazıyı islilA etmi~tir. Mer-
sin limanında iki mavna, İsken· 
derun limanında da Tığlı ve Er· 
1;el motörlerl batmıştır. İçelin 
Gılindire bucağı kıyılarında 500 
tonluk bir Yunan motörıi kara· 
ya oturmuştur. Adana içerisin· 
de Kiremithane 'e Oenızli ma· 
halleleri tamamen su altında kal 
mıştır. Döşeme mahallesinin bir 
kısmı da suların hilcumuna ut· 
ramıştır. Hava bugün tamamen 
açmıştır. 

.\~kere alınırken Ankara Gulhıne hastahanesinde yapılın muayene"5i sırasında ark1tıınıla 
ku~ ruğa benzer bir uzu\' bulunan l·oıııtlı Hısın Yıldırım hastahanede yatık \'8ı.iyette • 

-o-
Japonyada fahişeler 

Ö ıslah edilecek 

Tokyo ':.7 (A.A.) - Japon 
hükiımetının hıma~eslnde bulu
nan kadın " çocuklar kon eyi 
J aponyada fuhşu ~asak eden bir 
kanunu tav~i) e \ c fahi,clrrc 
mahsus isllh c\'lerinin açılma
ıını talep etmişlerdir. 

Konsey iş b:ışkanlı ına gön· 
derditl bir raporda, Japon. :ı11 
430 bin kadar fahı,e bulundutru_ 
nu ,.e son zamanlarda sayıları

:ıun artmasında, l'C\ sekliğinden 

dolayı hukOmeti kabahatli bul
ıuaktadır. 

Atatürk'ün Ankara'ya 

gelişin in yıldönümü 

kutlandı 
Ankara, 27 (A.A.) - Büyük 

1'urtarıcı AtaturkUn Ankaraya 
1ı ınin 33 tıııcıi yıldonumU bu

gun bu}ıik bir törenle kutlan. 
mı tır. 

M. T. A. Enstitüsü ge ne l 

müdürü 

Suriyede hükumeti 
Devirme 
Teşebbüsü 
Kahire 27 (A.A.) - Elahbar 

ı;azetesi bugün Beyrutta n aldığı 
bir habere atfen bildirdığine cö· 
re, Şamcla ıkı kı~inın tevkifi ıle 
Suriye hiikiımetini devırme te-

Ankara, 27 (Anka) - Açık 6Cbbı..isü akim kalmıEtır. 
buluna!\ nlaocn tctkık \'C aramı na3ka ~ ı?rlerden teyit eclilemi 
ensttUısu Genel Mıidurllı~une )en bıı habC're grin~. eski polis 
Ankara Elektrik, lla\•agazı ve müdürü lllnhmut Şevket ile mu· 
otobus i~etmesi Genel Mudurti avini Ta!At Hasan tevkif edil
i! mın İplıkçi 1075 lira aylık ilc· ı mişlerdir. 
rct!Po ~aklen 'e terfıan tayin c- .Maamafih Londradan dinlcnl-
dılmı tır. __ __ len Şam radyosu mutat yayınını 

bir Musevi 

Hristiyan oldu 

Floransa 27 <AA.) - Maksi· 
mil} en Hackmayacr adında bir 
musevi: hıristb an dinini kabul 
elm~lir. 

Bu şahıs Floransa bilyilk kili· 
sesinde rnftiz edılmlştır. 

yapmııı \'e son bülteninde her 
hangi bir siyasi buhrandan bah· 
sctmemıştir. 

-O--

Sahte yağltboya tablolar 

satan kimyager 

~--SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA---. 

Uzun zamandanberi beklenen 

VITASALICYL FORT 
İsimli Romatizmaya karşı ılacımız 

Bol miktarda Ecza Depolarına tevzi edilmiştir. 

Kemal Müderrisoğlu ve Ortaklar ı Kol. Şti. 

Mısuda fazla 
Araziye 
El kondu 

Tu~k Raeadu .l.fan.., 

Kahire 27 - Mısır hükumeti 
nin bugün bıldirdiğıne gore, bli 
\'iık tnprak sahıbı 100 den fazla 
Mı~ırlıyıı ait arazinin tayin edil· 
nıiş miktardan fazlasına el 
konmu~tur. 

Rıı 100 ki~! arasında sabık 
kral Far,ıık'un 3 kız kardeşinin 
\'e annesınln arazileri de var· 
dır. 

--o-
Pakistan Elçimiz Karaıiye 

vardı 

Karachi, :l7 <AP.) - Türk!· 
_yenin Karachi yenı btiyıik Elçisi 
SclAhaddin Arbel bugiln Pan 
Amerıkan uçağı ile istanbuldan. 
buraya gelmiştir. 

ŞEHiR 

KOMEDi TiYATROSUNDA 

AHUDUDU 
Son Hafta I 
--o- / 

Komedi Kısmında gelecek temsil 

BALll(ESİR 

1'1 lJ HAS E BEC i Si 
Komedi 3 Perde 

Yazan: REŞAT NURi GÜNTEKIN 

Sahneye koyan: RAŞIT RIZA 

-

P. K. 949 Telgraf: MUDERRİSOÔLU 

Paris 27 CAP.) - Polis bu· 
gün Utrıllo ve Maurlce de \ 'la· 
imek cibi tanınmış ressamların 
imzalarını tafıyan sahte yağlı 
boya tabloları yabancı memle· 
kctlere silren bır 1öahteklrı ya· 
kalıdığını açıklamıştır. Tevkif 
edılen şahıs Jo•eph Bergman 
adlı 43 yaşında bir kimya mU
hendisldir. Pofü.e göre bu ıahıs 
bir arkadaşına Fransanın en ma
ruf iki modern res•amı olan Ut. 
rillo ve Vlamlnck'in stilinde 50 
tablo sipariş etmiştir. nr.ssam bu 
tabloları ~aparak milhr.ndise ver 
mis \'e bildirildiğine göre Berg. 
maıın, hu tablolara !ahte imza. 

!ar takarak ytık5ek fiatlara sat· ··======================~ mı~tır. 6'-

~IİIBİNİN SE:si 

PERi HAN Al TINDAC SOZERI 
2566 

l !!!IR r,ana br.ııl ~d•t 
A yrılık yamın ktltme 

HAMiYET YOCESES 
2565 

Arabaya taş koydunı 

Aman Alım SABiTE TUR GOl EllMlN 
2567 

Sevmek &cnı bir ıuç iM 
Bahar pembı beyaz otur 

2568 
4 Söylem tı ı•t~ em 

Yalancıd ı r heıı aynılar 

SUZAN YAK•~ ROTKlY 
2SH 

J E KI MUIE M 
2570 

Yarab 
Baharın gullerl açtı 

Acele ediniz 3 gün kaldı 
\ 

1953 YILININ BiRiNCi FEVKALADE 
iKRAMiYESi 

LÜKS BUICK OTOMOBİLİDİR 
lstanbul tetkil6tımıı muclilerlne mahsus olan bu 

keticley• lttirak eclebllmek isin 

31/12/952 tarihine kadar 

lstanbul Şubemiz ile Beyoölu ve lahçek•pı 
Ajanslarımızdan birinde 

150 lira lık bir hesap açtırmanız kôfid ir. 

Astıracaöınıı bu hHapla 

Bankamızın diöer ikramiye keıidelerine iıt irak 

hakkı nı dcı k~:szcınm ıı olursunuı. 

Her 150.- lira için bir kur'a numarqs ı verilir. 
t 

SUMERBANK 

z • 
ıl 
1 

HQS MEMQ - Teessür insana neler yapt ı rmaz kili 

~ . 
- -

Soğuk algınlığına karşı 

---------::-w " G R ı· P ı· N \' "'e ,ogu 
ttutubet ı G1t\p\N 
hovo\orclo t· 

\h ... ı. ~! ' 
• Boş, d iı, a d a le, •İ n i r , lum• 1 

bago, romatiıma ağrıla rı nı, 
tHkin eder. 

e Bayanların muayyen ıa· 

ma nlardaki •ancıla rına kar• 

11 ıon derece fayda l ıd ır 

• Süra tle haımolur ve derhal 
tesiri ni gösterir 

Mideyi boımaı, kalbi ve j 
böbrekle ri yormaz. 

-A L MAN -

LOEWE OPTA 
RAD YOL AR! 

TO• KIYE u r.ı u M MÜ MESSiLi 1 

AYKUT KOMANDİT Şİ RKETİ 
G•lo•o. Bon\.olor Codde!i, 59 • Telefon ı 41378 

• ı 
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IDEREDEN TEPEDEN 1 

Kadınlar erkeklerden 
çok yafıyorlar .. 

Erkeklik gururu - Kad ı n ofan ilk erkek Acaba sebep ne? -
lstanbul nüfusuna dair bir istatistik - Bir F rans ı z doktorunun 

mütalôas ı - Madalyanın te rs tarafı . 

---------------- l'a.:aıı: E.T. ~--- -----
« E kcklık gururuıı denılen 

bır hı urdu·. Bu, en kı· 
lıbık erkekte bılc me\·cuttur. 
lkı ~aşında kuı;uk bir çocuğa 
Kız mı ın, erkek mlsin?o di· 

H soracak ol anız göğsünu gc. 
rerek sıze al':rkeğim:. cernbı. 
nı -.erir... ·ımdıyc kadar er· 
kek olmak ıstı~ en. bunu temın 
!çın amclı)allar )aptıran bır 

ı:ok kadın goriilmlıştür; fak:ıt 
kadın olmak ı•tı)en erkeğe 
ra tlannıanıışt ı. l\"ıha) et bunu 
da ~orduk. Danimarkada as. 
kerh ıını ~ apmı 23 ya~ında 
hır d lıkanlr iki bini bulan 
ı neden \ e bırbırinl takip eden 
bir;kaç gilç amcll\·altan sonra 
cınsı)elını de~ ştirdı, kadın ol
du .. Kadın olan bu senç ger· 
çı hakıkaltc erkek dcl!ilmı , 
\ unıdunun fena teşekkilli.ı ne
tıcesındr <'rkek ıaırnr.dılmi&'. 
~e olur~;ı ohun hır erkt>ğin 
cın ıyetını de"ı tırme i blıtlin 
dlınyada gunun en muhim hll. 
'ı elerındcn biri nldu, gazete· 
'"r gunlcrcc bundan bah etti. 

Kadınlar ilaha 
çok ,a ıyorlar 

Bır Fran ız "azete.si bu mü· 
na cbetlc şu aUrları ,a. 

•ı• or •Oun~anın hrr tarafın· 

rf kadınlar erkeklerden çok 
Ya"n orlar. Yuz 'aşını ı;cçmi~ 
olanların ço~u kadındır. Dani
markalı delıkanlı galıba buna 
imrenerek kadın olmak iste· 

Kadın olan a~k,.r George 
'e3 a t'hri tine 

rıı lC l s'aııbııl chrınc aıt hır 
l ıllık islatı tık r,cçtı. Ycnı ncş· 
redılen ı tatı.c;tıktr, kı)mctlı 
rakamlar ar;ı mda nufu hare· 
katına daır olanları ginden gc. 
ı;irirken Fransız gazetesinin id. 

mi tır! .. Fııkat unutmasın ki dıasını teyit eden rakamlar 
gördiık. Bu rakamlara ıöre İs· 
tanbulda, 49 yaşından ~onra ka 
dınlar erkeklerden daha çok 
,aşıyorlar. lstanbul ehrinde 

· •ır.l .. ın da kendisine göre 

dertleri, gaileleri \'ardır: bun. 

larla baş etmek kolay değil· 

dır·~ 

Fransıı gazetesınde bu n· 
tırları gordu!!umuz sırada eh· 

~1İ7. ya~ını gPçmis 246 erkek 
bulunmaı;ına ınukabıl 640 ka· 
dın urdır Bu ıkı rakamı kar· 

12 MEMUR ALI NACAK 
l\luhım bır 'rıcarel Mu,.ssese i mulılelıf rfe\amlı \azı. 

feler ıçın lngılızce bılmek \C askerlik gorennı ~apmı~ ol· 
mak kaydı)le C\ ah a<ağıda )azılı 12 memur alacaktır. Bu 
memurlardan sekızi Lıı;eler, Ticaret mekteplerı, High 
Scl:ıool te'mık mektepler mcrunır. 

Bu mcnıurlardan dordü, Ünner ıteler, iktı~al Hukuk, 
Mekanık 1-'akultclrrı \C)a Yüksek Ekonomı \e Tıcaret mek· 
tcbı, Robcrt Colle~e ihtisas kısımlarından mezun olacaktır. 

Bunlardan maada 1n~ıliıccdcn - Tlirkçel e \ e Türkçe
den • ln"ılııre) c tcrcume yapmak iızl're kU\'\etli bır muter
cım \C a)rıca ku\\elli bır Tiırkçe Daktılo alınacaktır. 

\lakalanarakların lialata 1152 Ncı. lıı Po la kutusuna 
mektupla muıacaatları. 

ı lst. Lv. Amirl iğ inden Verilen Askeri ı 
Kıtaat i lônları 

300 ton dağınık kuru ot kapalı zarfla l9 Oeak/953 pazar· 
te ı aat 15 30 da i\rdahan s. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 
Bedelı 26.250 lira, geçici teminatı 1009 hradır. Şartnamesi 
Ko. da ,oruliir. Teklif mektuplarının ihale aatinden lıir saat 
enelıne kadar komi )ona 'crilmc i. (20048 - 4853) 

* Kapalı zarfla 500 llp E lcktroi en I;rupu 13.1.1953 salı 
gunu saat 11 de Ankara I. S. H. 2 No. lu Sa. Al. Ko. da salın 
alınacaktır. ı-:vsaf \C şartnamesi Ko. da ~c oğleden evvel lst. 
Lv. İl.. lı~n Kısmında görülür. ~edeli 130.000 lira geçici temi· 
natı 77.'>0 liradır. Teklif mcktuplannın ihale saatinden bir sa. 
at enr.line kadar komisyona ,;erilmesi. 

Postadakı necıkme kabul edilmez. (48i9-20115) 

* Aşa ıda cıns \e mikdarı ~azılı )iyecek maddeleri hizaların-
da ) atılı gün \'e saatlerde ayrı a~·rı açık eksiltme ile Topkapı 

Maltepe As. Sa. Al. Ko. da sa•ın alınacaktır. Şartnameler Ko. 
da gorulur. Flatı Temin tı İhal e gün n 
("in,ı 1'1ikdarı K urus Ura saati 

Portakal 
I>. Salça ı 
T. Heh:ısı 

l00,000 Adet 
10 Ton 
8 Ton 

* 

R 600 12/J/953 14 
100 750) 12/1/953 10) 
170 1020) 12/ 1/953 11) 

(20049 - 4856/ 4857) , 
şağıda cıns \e mikdarı yazılı eller kapalı zarfla G ••• 1953 

pazartesı hizalarında )azılı s~atlerdc Polatlı As. Sa. Al. Ko. 
da '63lın alınacaktır. 'artnamclcr Ko. da \e öğleden e\"Vel n. 
kara, ist. ı.v. A. de görülür. Teklif mektuplarının ihale saa· 
tinden bir sa:ıt e\'\;Cline kadar komi1>yona verilmesi. 

İhale 
aati 

Cin i illikdarı l'Jatı Tutarı T~minatı 

Sığır etı 
Ko.>un etr 

Ton Kuru5 J,lra J.ira 

120 
42 

150 
250 

* 

1f!O.OOO 
105.000 

10250 lıl.30 
8500 16.-
(4689-1953:1) 

23 ton adeyağı pazarlıkla 1l 1 953 cuma ast 11 de Kara· 
ko e A • Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Bedeli 143,750 lira, 
kesin temınatı 168i5 liradır. Ş~rtnamesi Ko. da görülür. 

(4892 - 20160) 

* 17 1 953 eumarte ı aat 11 de Balıkesır s. Sa. l. Ko. da 
2ıtır bakım tamır fabrıkası bınasının yağmur olukl:ırı ile 
rnerıkan barakalarına bölmeler yaptırma ı,,i açık eksiltme ile 
lhalesı )apılacaktır. Keşif bedeli 21735 lıra, ı::cçici teminatı 
1630,13 lıradır. Taliplerin ihaleden S gün e\ vel buna benzer 
10000 lıralık ış .)Rptığına dair \esıkalarını Balıkesir ~s. tuş. 
,; c nmk. l\ld. ne ıbraı: ile ) eterlik belgesi almaları şarttır. Ke· 
~ıf 'c ~artnamesı Ko. da gorülur. ( 4fr6 - 202.31) 

* 12 ton koyun eti pazarlıkla 6/1 933 alı aat 16 da Kafız. 
rnan As. Sa. i\I. Ko. da satın alınacaktır Bedeli 2,ı,000 lira, "C· 

~ıci teminatı 1800 liradır. Şartname i Ko. da gönillir. Koyun 
etinin muayene \C teslım ~erlcrı Erguder \C Tuıluca merkez. 
leridır. Fe\1\alade gUnleri de\•amınca 15 gunlük et ihtiyacı 
blrlık a.>aklan almağa serbesttir. (4908 - 20252) 

"' 2500 liralık 10 No. kunı lızum p zarlıkla 5/1 953 günU saat 
l4 de Yassı\'iran A . Sa .• \1 Ko da ~atın alınacaktır Kesin 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi Ko. da ~o Lihir. 

(4895 - 20217) 

şıhı§tırırken kadınlardarı çoı:;u 
nıın ) :ışlarını saklamak merak· 
!ısı oldutunu da unutmamak 
lazımdır! ... 

60 • 6!) yaş arasınrlakı İstan. 
bul halkının yüzde onu erkek, 
11,3 ü kadındır. 70 • i9 vaş 
arasınd:ı erkekler ) uıde 0.8. 
kadınlar i c 1,7 dir. 80 • 1>9 
) aş arasında rrkckler ) uzdc 
o.ı. kadınlar J,7 dir. ııo • !)[) 

~as arasında erkek ııısbctı ) uz. 
de o.ı. kadııı 0,2 dir. 

f"ransız doktorunun 
:uutataa~ı 

oun)aııın her tarafında ka· 
dınlar neden erkeklerden 

çok ~ aşı)orlar? Huna bir Fr.ın· 
sız doktoru şu ce\•ahı H•rı~or: 

"-Kadınların uzun omlırhi ol. 
maları fazla ) orulmamelarınm, 
ınadrlı manevi birçok ) iikleri 
~ıiklcıınıemelerınin ııcticcsıdir. 
Kendı~iııi kahrcdcrcesıne çalı· 
~an, )arı ha la iken istıraha' 
ctmi)cn t•rkekler ~·oktur. Kıı· 
dınl:ır içın boyle bir mecburı 
) et ) oktur. Kadınlar bu ) uzden 
fazla ) aşı) orlar ... 

J· akat madalyanın bir de lcrs 
tarafı var: O da oturan, bir 
şeyle meşgul olnn)an kadınlar 
ıır;ı ında bunaklık erkeklrrden 
fazla inıi • .•• 

İslanbulun ııufusunda eı kek
ler lehrııe bir nokta \ardır. O 
da 49 )asına kadar erkcklerın 
ileride gelmesi, bu suretle U· 

mumi )ekf.ında Cistünlu U mu. 
hafaza etmeleridir. 1950 yılın· 
da erkf'k nüfusu 44!1,4[)8 ka
dın nüfusu 411.060 ıdi. 6 za· 
mandan beri nüfusun a.>nı nıs. 
h,.tıe çoğııldığı anhısılmaktadır. 
Bu seheple çofun lugun kadın· 
lara gecmesı ~imdılık 'arıt dc
i;ıldır. -OYUNCAK MI 

ALACAKSINIZ? 
K 1 T A P 
SARAYIN DA 

Yeni açılan rryondakı 

UCUZLUGU 
Bir rll"fa grirunuz. 
i&tllı:IAl Cad. No, 62 

. EML I< DOKTORLAR 
il • '/, h (;ayri menkul alı satı~larınlllla 

Doktor ÇIPRU'I C d. Sar;, u . :'11ERKEZ E~IJ,.\K'~ mu racaat: 
revi mliteha~sısı. Beyo~lu Po&ta 
Solrnk. Tel: 43353. htiklal ('adcl. 54 / :?. 43376. 

.\KIL - 'i:'\tR HAST l.A· 
RI nlkolıklcr, fok~lkomanlar, 
felçliler J>ııman l'edavi Klinıgın· 
de yeni usul \'e cihazlarla tcda· 
\1 edilmektedir. Bakırkôy lncır· 
lı asfaltı No. ıll. Telefon· 16 
184, :.ıua~cııehane Fatıh. 1 ev· 
ııpaşa Cad 25011. 

~-

:,,\TILIK - Sııltanahmet Ta· 
'ukhanc sokakta 97.5 metre ar· 
a iki kata iıinli Uıvanj·oıu -

148. 

l'ENLRHAHÇEJH_; S,\ TILIK EV 

Ll.ıb aıı İgrip, \eni Sok, 4 nu· 
marada, koşebaşınd:ı, bol ağaç· 
lıklı. bah~·c içeri inde, yarı kA· 
ı;ır ev satılıktır. 'J'el.: 15031. 

Tl~Cr.i'm,ı.ı "\l\AOı\l.l um ı:nE~KOI DE S.\'l'ILJK lram
- Öğretmen _in.s!lızce 'e Fra!1· \'ayla trene yakın :!4 doniım ar· 
sızc~. ılers \C"rJI'. \atan gazclesın sa. Telefon: 8l2B6, 
de ugretmcn ı uınurnna. 
~~~--------~--------! 
\ Efü\LTI ·u araştırmaları ar., HOZKUHl' I::\ILAK - 60 met· 

1 tezı~ en kuyu sondaJ işlerı. l'os. re drnızli fabrıka ar ası. 'l'aksım 
la Kutusu 30:.!.> AbclUlhakhamit Telefon. 8:l532. 

1 
i\J 11.u;ı: ırncı l'PltKAi't ,\R. l noZKl RT •:~U,AK - ~tecidi· 
!'iO\' - Sıııaı, tıcarı muhasebe l'ekoyunde ar a, villa, apartman 
\C bilanço islerı. Bahçekapı, ları, satmaktayız. Telefon: 83532 
Garanti Han ı\o. 406. 

1 R,\'!\S.\D \ ruıtK on:Li
•LO na\inCD, l'IJC Stc Calherine 
Cannes (Le Cannet). 

mİJDE - ı\· 

l\APı\UÇARı;ilD;\ BİR, Beyler 
beyındc yC'ni 7 dükkan kıralık. 
tır. Beylcrbc~i fırınında Ah· 
met. 

!)OFÖRLEHE 
1 merikan hasır 

1 
selmişlir. 

Marpuççular 
han. 13. 

doscınelerimiz 1 - Kadıkoy iskele Meydanın· 
da denızc nazır Apt. arsaları. 

Şışeci 
2 - Nişantaş Amerikan 
hanesi ci\'arınd;ı deniz 

ıtK.\ AUrıJFll\,\TORI,ERI .\pt. Villa arsaları. 
her zaman ele seçmez. Sıparışle· _ 

hasta· 
&oriır 

rinizi cnelden bildiriniz. Y. Kal 
dırım 70. Galata 

,\ CELE ~.r\ 111,lh: Şe\•rolc pıkap 
Ojl nıooPl aı kullanılmış. Gur· 
nıck i tiyenler 1''atıh \lerkez: ga. 
ıaJıııda. Telefon 23067 

16 mnı. m:ı; ~IE\'ZUU i\ kır;ı. 

3 - Beşiktaş C Çırağan Cad. Sed 
üstıınde Boğaza \ e Marmaraya 
hfıkim ApL ars;ıları 

1 - Bakırkoy. Yenımahallede 
hem ıs tas) onıı hcın denıze yakın 
.ırsalar. 

l ık fılm!r•ı ınııı 'ıırd ır Tckııık ; _ ı·:ınıı g:ınna, Boğaza hakim 
Kıta be\ ı Tel: 21370. ( lOO ı metrelik vılltı arsaları. 

ORTAK ARAl\ll'Olt - Cczaha· 
nem ve mı.istahzarlarını için ser· 
mayedar arıyorum. Telefon: 
62063 

wmu:tiJZNM 
RE~K IAGAZASJ nı unutma· 
) ınız.. fyı 'e uruz gıyııımek ıs 
ter enız. Sult:ınhanıanı. 

1'-\Tll,IK Ktr.ı, - \ \rup.ıd;rn 

~elmış l cnı potı rı manto. Tel. 
81286. 

6 - !)ı~lı meydanında ana cad· 
dede arkasında sokak altı kat 
inşaata miısaadeli eşi bulunmaz 
arsa. 

7 - Büyiik;ıdada Nızam kara· 
kolu karşısında çamlık iı;ınde 
ar~a. 

Yukarıda \atılı 7 ilanın mııra· 
caat adı e ı· f<"eı menecıler, li· 
ıazıcı ~okak Guraç ilan :'\o. 2 J. 
1 ele fon: 403fi7 

.. 11111!1111111!1111!1!1! ......................... .. 

Yuva Kurmak isteyenlere Temelleri 
Haz1r, Çamlı Kelepir Arsa 

E rnko~ undr, 1 tas~ Or.il UÇ d<1kıka 111(' af ede, a ean yol:ı 
on rkız: mrtrc rephe l olan ıçındc birınrı katın taş 'e tu • 
la)la orulmıı C'I\ rı r• m Hu• bıılunıın, kola)cacık C\' ın 
ı;a•ına mu.:aıt hıhee ınd<' demır kJmel)e•ı \e h11v.ııu, on 
hrş yamda on \~'lı çamı, rll· ı miıleıa\17. gul fıd.ıııı, ley. 
lfık defne, .ım ır 'ıanıır.el•. rlul ıncır nıltrdum, can, kırmı· 
zı. ırnılta Prıkl<'rı armut ay\ıı revız a,.:açları m"Httt olan 
1 IB8 \1 kardık tıır hılırC' tılıktır. MuLa\as ıl kabul r
dılmrz. Cunı;ırte ı, parnr lıarıç her sun !'el· 2809.! y~ nıu 

r.ı ıaılıyah 11117.ı aı. 6 lambalı 
hotıka bır p;llt rad)'o 

'•I'" 27 $, t•k11ıle 297 1 L. 

Anla tan: NACiYE ENVER PAŞA Yaza n: REZZAN A. E. YALMAN 

Enver Bey Bingazi'ye büy ·· k 
müşkilafla qeçebilmişti 

Enver bey Bingazide Arap ka bile reisleri~ le 

- 13 - co . Arabeı> kitabından bir hay clı~ini tcbrike ı:elen heyetleri 
Ni~anlımın Bingatiye gıde· li malumat bulmuştur. Kızım çadıı ında kabul edı) ordu. Turk 

bılnıcsı epey güç olmu5, !tal) a la beraber bu kitabı bilyiik bir ııskrrlerın,n ·ı rablu~.;arp cep. 
denızlere hAktm olduğu ıçin merak ve alaka ile okuduk hc1>inde gö~tcrıııekte oltlukları 
ancak kaı;ak olarak oraya ka· Kitapta Enver bey hakkında lararlıklıırı O\'U~or. Bu vatan 
dar gidebilmiş. Yanında Rauf şu kısım vardır: parçasını müdafaa ıçin gırişi· 
Orbay re ~Iarclim Ömer Iı'C)t.I 28 nisan 1917 A)nel :\Iaıı fen z:ahmetlerin pek yakında 
bey 'arnıış. Bunlardan bırisı urdaki kaınptıın notlar: eınere:.ı görüleceğini üıniı edi 
Taıııu, dığeri Tercümanı Haki· Kamp iki kı ma a)ıılnııştı.. yor. Avrupadan gelen son ha· 
kat, bırisı <le ,\j:ıııs harp nııı· Bır taraftaki çadırlarda Hede· berlcrı arkadaşlarına oku)or ... 
h:ıhıri olarak Pa~aııurl alalıil · vıler vardı. Daj:! yamacının l"l· EnHr be~ in blıtün hareketleri 
mı-lcr.Hıdıvıye kumpanyasının rafına ı;erpilnıis olan öteki ça· 'c sözleri alkışlarla karşılanı· 
lsmaıliyc \apuruna binerek ~lı dırlar da Türklere aitıı Bun ı·or. 
~ıra kadar gitmişler. Ömer Fey !arın ortasında Enrn be.} ın Zabıtlerden onra cn·ardaki 
l1 beyin babası orada :\Irlek uc):ız erkanıharbiyc ~adırı gü kabile rd !eri. dın adamları. 
hanını ısmındc bir ~lısırlı ha. zr çarpı) ordu. .\razi ta lıktı.. mektep çorukları En\ er be~ ı 
nınıla evlı oldugu ı~·ın onun Yer .} er kurıımus yamrı , unıru lcbrıl.c gcldılcr. Bundan -on· 
.\fısıra gitmesi İtalyanların go. çam alYaı;ları. hıınlarııı ara-ın. ra I· "'er hry cırdu) u teftı~ et· 
z:une ç-arpmamış. Yalnız )Olda da da cılız zeyuıı a:;açl&ırı , 31., ıı O,:lcdrıı rnnr:ı 1· nH•ı lı<'.Y 
hır aksılik çıkmış. ıstanbulda dı. )anında af:abC'' ı :'\urı be) 'e 
o aralık kolera olduğu içın Ru kamptaki faaliyet hiç erkanıharp zabıtı Reşıt bey ol· 
yolcıılarııı \!ı sıra çıkmasına oteki taraltakıııe benzemıvor. dugu halde dona uma mlınase-
mani cılmak ıstcnıışler. ~ikiıh· Arap menılekf'tlerlne ait ·kar beliyle .} apılan ~rnlıkler<' i~ti· 
lım 'o arkada~ları bu yuzdrn ma kan•ık, rengarenk, ıııtizam rak ettı. Hen liarp muhabiri 
r.pc\ zalınırt çekmişler. Bır .ıı ı e ~ol ıız ka) naşmıı; 'fiırk <ıfatiyle yanlarında bulunu) or· 
ınıı<ldet l\ahırr.de Mardıni Arıf kaınpıııcla ~oktu Buı ada ıııı.am dum. 
be\l!'l evinde misafıı· kaldıktan \ c te.:kılaL oldugu belli idı. ı :m rr be,- 'l'rabhı•.ııarp cep. 
sonra llmgaıı) e geçebilmiş. 27 nısan padışahın clilus ı:;u hesırıdeki ahenkten şöyle bah· 

E111 er be) in y:ınında ) ıız nu ıdı. Trablıısgarp İtalyan iı;. etmişlır: 
ı ı\rk:m \'arı 'l'urk lirası, ) ıiı fişek ve bır galı altında olduğu için burada 

tabancadan başka bir scy yok. donanma yapılmamı§tı Faka~ 1 ---------
muş. İtal~an ordularına karşı Turk askerlerinin kurmuş ol· Bir propagandac:ı 5 sene 
rarpıc:ıııak ıizeıc bu <ekilde ~·o dll,;lı kamplarda btı d 
' " " ~ "' onanma hapse mahkum oldu 
la çıknıış. ı:iinunde büytik ~enlıklcr ) a· l 

Kendı i çok mütevazi oldu pıldı. Her taral a~yıldıılı ba)· <:izi, vet Uhtık fnbrika~ı i•çlle-
ğu ıçın but un bu tafsılatı bana raklarla. donandı: Ordu) a men rı arasında komüııizm lehinde 
'c memlekete ulaştırmamıştı.. sup r.abıtler selıp Em er beyi 
Fakat ben enel<'r sonra bıle ıebrık ettiler. I Pi< paganda yapmaktan sanık Sa· 
bu Jıiıdıselerı çok merak et Hurıiyctiıı illınuıda O)nadığı !ıh Yılmazın 2 ınci \fıırcrza mah 
lıın. Hıı~uk kızım ~lnhpeyker. rol hu nıuharelıede gıı terrlıd keme ınde dc\all' eden duruş· 
rlo tlarınııldan l.:sal ıruat Tu· ~ııraı lık ı·r sultanla olan ak· ması clıııı sona •rmiştır. 
ı:ıa~ ııı kiıttinhaııesınde bulunan ıahalıgı ~ ı.izıındl'n l~O\ er be) Salıh beş ene ağır hapse mah 
_c_n_e_m_o_n_d_'_ıı_ıı_A __ ıı_c_a_m_p_s _T_ı_ı r_· __ b_u_ra_ı._a_rd_a_ç.:_o_k_•a, ı lı)ordıı K e ıı h fı m olmuştur. 

Y ılbatında yakınlarınıza bir PHILIPS 
radyosu hediye etmekle, çok mak
bule geçen ve senelerce kullanıl•· 
cak mükemmel bir hediye yepmıt 
olursunuz. 
Dalma rakipsiz olan PHILIPS rad· 

. yalarında bir ahizede aranan, ses 
tebilliOI, ••Olamlık ve zarafet fazla· 
aile mevcud olduğu gibi, PHILIPS 
radyolarının o kadar çok çetitleri 
var ki, gerek bütçenize gerekse 
zevkinize en uygun modeli kolay• 
lıkla bulabilirsiniz. 

Tıp . I X 500 A 

l•'nık m"'~·mm~fı)'f'f"" •• rtJrofer ft 
bırfıpıttgı ernsaltıı bır MJlon tad)'eıu. 

Petın 345, tabıtle 373 T. L. 6 lambalı, 3 doloalı. a7rı<a 2S •• 30 
n•ellelA ~"o clolgalor bcndıpıeod~ı. 

'•t•n 320 . takııtle 34S T L.. 
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--- 28. 12. 1952 -----------------------·-------------- V & T A N 

bakan dün İzmir'de BAŞMAKALEDEN 

ZEHiRLENEN 
GENÇLER 

DEVAM izmir D. P~ 
Kongresinde ~ 

muha efete cevap verdi <naşı 1 lndde) 
de Başbakan Adnan Menderes, 
Sa~lık Bakanı Ekrem Hayri t's

lktidarı yıkaca ım gayreti lle GöriilUyor ki hf'rşeyden ev\•cl (Caşı ı incide> tundat!. Ba~ındırlık Ilakanı t'<'
~alı~ak, hele uzun yıllar m m- siyasi tenkıdln hakiki mAnımnın !irilen bir imha harbi içinde mal Zr~ tincı hı. iç f kri Bat..:ını 
leket mukadderat1111 kayıtsu anlasılması, siyasi hürriyctlr.rimi bııltınclu~ıııııuzu unutama ız. Ko F.tcm tendrr(', \e 50 d!'n fnla 
şartsız tekelinde bulunrlıırmuı. ıin kııllanılm:ısı ve emniyet al rnnnıa sililhlarınu1, losknvadan millel\rkili haıır bulun ıvordu 
sıyasi gelişmeleri ve olgıınlııt- tınrlıı hıılunılıınılması h:ıkırll'ı- grlcn nikaplı trhılltlcrn U\'gun C. H. l'. İzlllir lı hıışk:ını Şrvk t 
mayı uzun ?.aman gccıklirmlş dıın l'lrnmmiyrtli hlr me~eıe trş bir h ılc grllrllmrllılir. ı-;inımı \dalan rıashnkan Merıclrrc in Ya· 
hir partinin asla kArı olmamak kil eniyor. :.'\lillctin itim:ırlını ka- >akmak için hazırlanan teş<:bbii'i· nında yer almı~tı 

<Bap 1 incide> 
değildir. Bu yolda muvafık, mu· 
haW ve tarafsız bütün bır mılle
tin me .ı1 te§rikinde bulunması 
lAıınıdır .• 

Basbakan, millet hayatının her 
aahasında, her vatanda~ın bizzat 
kendi etrafında muşahede ettığl 
memounbet verıcı geli§meye 
rağmen, siyaset meydanında, 
sankı memleket Adeta bir feltı
.ket ı~ınde imı§, bırçok tehlike· 
lere marm bulunuyormu§, daı
ma kotilye doğru gidiyormuş gi. 
bi kopanlmakta olan frryatlara 
dıkkati çekmı~ \'e s<iılerine şöy
le devam elmiştır: 

•- Sızin ı;ıbi bulUn Türk mıl· 
leli de ' zi.ıetın boylc olmadı
ğını bilm kte, yeni iktidara ve 
yarına emnı)etle bakmaktadır .• 
Hal boylc iken ı:ıkarılan bu fer
yatlara 'e ) apılan gurüllıılere 
i~aret sureli.) le sızlerc şiktıyet 
etmekteyim. Tenkıt, hiç şilphe 
yok ki muhalefetin, yalnız mu
halefetin değil butün va
tandaşların hakkıdır. Bu hakka 
ilışmek, hm iOzle bakmak bi
ıim asla aklımııdan geçmez. Fa· 
kat tenkıt hilrrtyeti sadece kötü
lemek hurrıyetı demek değildir. 
Soz 'e fıkir hurriyetinin ve &I· 
yasl ha larımızın kullanılması
nın bir ifadcsi olan tenkil, me
seleleri u hAd' !eri, hakiki hü· 
\İyet 'e mahıyeUerıyle oldukları 
gibi tet tklen gerırip bunların 
iyi ve tı:ıtU taraflarını ortaya 
koymak gayretlnden ibarettir. 
Ben. muhalefetin. tenkidi her 
ne pahasına olur a olsun iktida. 
rı kcitlıl mek mAnasına kullan· 
mak ı;uretıyle tuttuju yolu ten. 
kit ediyorum ve bundan Tllrk 
umuml efkArına ikayet ediyo
rum. Bugune kadar muhale(~ 
tın tenkitlerındc 'e Uirızlcrinde 
bir olçU bulunmadı ını anlayışlı 
Turk milletıne osterccek olan 
dehli de \ereceğım: Acaba iki 
buçuk scnedır bu memlekette 
ovillecek ... e be enllecek bir tek 
iyi hAdıse dahi vukun ı:clmemiş 
nııdır? Sadece bu sözlerim bile 
mubalefitin doğru yolda olma
dı ını i~ata kAfidir. Sizlere ve 
vasıt,nırla Türk umumi elkArı
na &öylemek istediğim bir haki· 
kat vardır. Bu ha~ı';<ati ins:tilı 
ve Jdrik sahibi vatandıısların ta· 
mamiyle kabul edcceğınden en1i
ni.ın. Bu. yalnız baı~ muhalefet 
çevrelerinde hı)Tct!e karıılana. 
bilecektir. Bu hakikat, muha
lefetin, iktidarı hatt4 muvaffak 
kılmak için çalı ma ı lhlm"el
d. ı~ir. Her ne paba ına olursa 
olsun, iktıdan mu' affak kılma
ı:n~k. bir parhnın pro;;ramı ola. 
nıaz:. 

la11m gelır. ııınar:ık iş haı;ın:ı ~clc.ı ve 2:? trr, fiil tahal\kıık etmiş ı:ibi Kongre ba kanlıl:ın:ı F:lrm 
İktidarımızın ilk hartalarından milyonun \'Cbalinl omuzlarınd:ı nuııımclc \C ceza ı:ıirmclidir. lcnderrs. ikinci başkanlı iz. 

itibaren bhlere karşı yapılan taşıyan hir hüklıınetin reisi hu , ok'ia iş !~den geçebil!r. Sinsi l'lir milkhrkili S dık Giz secil 
hücumların şiddrtlni hatırlarsı- zatın yaptıt!ı dbi ~öl!üp saymaz kııH ellerin trşkil etliği tehlike· dilrr. Raporun okunm ınıı "l'· 
nız. Eı!er bu hürıımlar iktidarı. Buna, siyasi ten kiri ılc~ll ,.dcp 'i hafiC görmek bü.ı ük bir gaf· çılmrden <'\\el başkanlık dn nı
mızı wdelemiş olsaydı. o sün- harici konuşm:ık denilir. \'aıifr lct nlur. na. Alsıınrak delc~rlerlnc itiraz 
df'n bugünıı. hatla l!l54 senesi- ve mes'uliyetlerini müdrık hır Riitiin pal'lilrrc mrnsup \a· eden bir önerıtc .'·erildi. Bıı hu
ne kadar, itibardan dilşmüş bir in an sıfatı) lr bu zat:ı ı;öyle:ni~ ıansr\·rr i}ıı~rt adamları mm susta konu~mak lızrrc bl.r~ok de
iktidarın hükumet işlerini dört olduklarını iadc,•e bcnim tcrbi- I inlihahıı ıla\ rt eıliyonıı. F. tr. l lcgclcr &07. nlmı tı Partı ıçlnde-
ı;cne elinde tutmasının hu ml'm· yem milsait dc~ildir.• politika lhtlrns1arına dalıp ml'm ki muh:ılif hlzhi teşkil edcnlcrin 
lekele nrye mal olabilcrcğini 8 b k b d ,, ı'k'ı lrkrti ır.Jııllt crlrn trhlike karşı- ortaya nttıkl:ırı hu itiraz kom:rc 
t kd. d . . B .. • t·~· a a an un an sonr .. , b 'h h b' d h' l " iki n ır " crsınız. ugun erış ıı::ı- 1 k d h i h lcfct t sınrln elele \ermr.zlerıse, u ı · avasının ır rn ıre c Cı\tr · cn 
miz milli başarılarımızın hiç hi· ıu!çud scnr. ten erhi mfu lafıket g'ıab:ı malıll'n dojtnrak tarihi mes'uli· mr. inr schcp olmuştu. Taraflar 
· 1 1... ....1 1 k . rıı ın an or ııyıı r r 1 ü · d . . 

1 
d rıs e 11e cııı ml'Z, nıem r. et gtin· k 1 1 _, hl h' 1 i \'P.t en ı>nrl on arın 1erın c ıtıraz ıırını ,·aptılar. nu ara ıı 

d · r 1-' k · lü onan me~r. e l'rııen ç ır n n ·. . . . 
en gııne enaya g ur.re tUr h . kt k 1 11 11 tnplanaraktır. haşk:ınlık rlıvanı ,•:ızıyrtı telkık 

tehlikelere maruz kalahilirrli. O ııgbn dııya · .11 
. n ;a~ı~I 0 ~~~ı;;u- Ahmet Emin YALMAN için konı:ıreye on dakika ar:ı 'cr-

halrle, demokrasinin tekemmii- nıı kay elnıış '" emıs r ı. r!I. l\Tilnak:ısnlar ver ~er '1c,•ıım 
liinrie. irlt>al hadlere vıırılmasın- •- Hak ve lılirrivetlerinr. kil- rdiYordıı Nihavct F.t~ın lcnde-
rla muhalefetin ele vazifesi bu. \'U muş bir mıllrt olarak J:lil gi- Bütün üyeleri evlendiğin· rcs. rlivıı~ kara~ıııı bildirdi. nu 
lunduğıınu, hatta vazifesinin ik· hi bir mcmlrketle ya~ıyoruz. den bir bekarlar kararda Alsancak del<'ı:rlerine 
tidarı muvaffak kılmak olduğu- f\ff'~lcketimiz. iı; ve dış emnlyc~- yapılan İtirazın dclrı:ıelcrln en aı 
nu kabul etmek lh.ım gelir.» tc, ıktısadl ,.e mali sahalıırda tı- cemiyeti kapandı he ıe birinin im7.:ısını tasım dı-
~aşhakan gayesi ikaz etmek, careUnde, ziraatinde, Mnrle V" ~1 için tüzük ıtcrc~ince m:ıkhul 

iktıdara do!ıru yolu l:Ôiltrmcit glicünrle, c'llinvanın ha~ranlıkla St Albans cln~ılterc) 27 <AP) adrledilmiyccr~i bildiriliyordu. 
\'c onun doğru yolda yürümesi· mlişahcdc ettiği bir memll'ket· Bu ı;rlıirde yaşıyıın bekarların Dclrı:clerin f'kserlyelinin tasvibi 
n! te~in. etr_nek nlan tcnkidi.n, tir. aralarında kurdukları karşılıklı llr. karşılanan hu karardan 8011• 
soı huı;ı~etı. tahdıt edlirnck ıs· YUz )UZc konuşulduğu ıam3 n, korunm:ı Crmiycti kendi kemli. rıı. İl başkanı Burhan Manrr mu 
tenrnedığı kın tahkir hudutları. karşılıklı hiisniiniyct bakım ol- ni feshetmi~tir. vakkat kunılıın faalivetlnd<'n 
na kadar vardığını v~ bu hud~t- duğıı takdırdc, birçok meselrlc- Bütlın Azaların evlrndikleri \'e kısaca hııhı;edcn raponı okurlu. 
l~rı a.şhğını kaydetmış ve dcmış. rin ortadan kalkıverecek derece- ya nişanlandıkları anlaşılmı~tır. Hesap, clilr.k ve kıırıırlıır komi•
tır kı: . . . Jcre ı:cldi~ini !'nn basın topl:ın- -6- yonu açık ovlıı seçildikten sonra. 
d .«- ~fcvzuata aıt hiç hır tarlı! tısında muşahede rttik. l\luhaliC Bir esrar tekkesi basıldı ranonın tenkidine ı:rc:ildi. 
uş~ınlilmer!en, \'a~~ndaşlar, si· olsun, iktid:ırn mrnsup veya ta- Hasan nrmirtıışol!lu, llıısan 

yas~ ol:?unlu~unu ~nstermıs \:~ ~~· rafsız olsun, hu toplantıya işti- ı;vvclkl S:f'ce devriye srzmrk Rarrlnl, Cemil Tııl!ııltav. Şııhan 
~a~ık zamanlarda ırap. t>d~n o r.u- rak eden anlayı~lı ~azctrcilrri-ı le olan cnınly~~ mcm~ırları Yer..i· \şvar. Orhan Çelıkknva, Nari 
~rı kullanma ını bılmı~~erdır. mize yüksek h11zurıınu1d:ı Tilrk kapıda Rasım Oınıen ısmlnde hır Yıırtheklt'r, Miimtaz Tutkurı. Kfı-

ya1siı. partilerden de aynı ol· umumi efkarı mu\'arehesiııcle ay- şahsa ait esrar tekkesini basmış- mil Kiirek söz nlclılar Raporun 
gun u"u istemek hakkımızr!ır \'il .• d · K ' ı ı · · 
e'b' 1 , 1 d k 1 . 1 d n ayl'I tcşekkur e rrıın. arşı 1 arc ır. kı a v<ı kıfa'\'CI iz olclul!ıınu fç ır ığ, 1 e cmo ras lO un a ih · k T kk h'b' R • • d · · 
d h 1 . h 1 1 karşı.}a konı.,r;tuk. tııas, npı- e e sa ı ı a ım, ıı;cr c es ıhtıları~ra hır son \cıılınc~i 111 

n a ı ~rı mcr a e ere 'arm;yı 1• 1 t A .• h k kt ı Tc fık oz a · · · · . · 
l · t . JA d t nın dı •nda .. a mıs ı. sgaı ı u • r:ır çr mc e o an ' • tlm ı::cldı ını ı ın ııı hsl\ala d emın c mcmıı 11zım ır. $a)c, . 1 . ıcı· 1 b lk' d 1 • ı k a Necla Son . . · . 
kanunlarımızda tenkit, söı: ve n~~ yetlc ıc ıa arın r ı nnb a li 'c go ru u ) nkpl n d t k b- külnıcmesı ıcap ettı lnl belı ttı 
f k . h' · . 11 t hk' t bJrı dahi ortada kalmadı. Bu a- ol )akalanmıs ha arın a a ı a ler 

ı ·ır urrıyctı e a ır, cca· k" 1 ı ı 
vilz Ye tahrikın hudutları 1) lcc ın toplanltlaı ını mum un o u: tn baş annıı~tır. Uu arada delcgelcrdcn Arlna:ı 
ayrılmamışsa kıstaslar sarfo ı;u- ğıı kadar sık yapmıık ve .hunları Topkapı Sarayından Dövcnrinin konusm:ısı on dakika 
rette vazed;lmcmişse, hatlka- demokra imizin .~~y~rlı bır an'a- lık. müddeti lecavilz etti~i ıçln 
ten tcşril meclise düşen vazife- nesi Ye lekemmulu ıçln bir ~ası- çalınan kurşunlar mimnkaşalara yol ııçtı. Başkan 
lcr Yardır demektir. Bu bir ite· tn haline getirmek ka!arında~ ız. Topkııpı sarayı müzesinin de- konuşma müddeti meselcı;ini tek 
re memleket hayrına oİacak ve Geçcnki toplantıv:ı !~tırak eden- po unda bulunan bir miktar kur rar oya koydu ve Dövcnd ı:örü~
ayni zamanda ölçüden uzak ha· lcre tc~ekkur. :de~krn bundan ı;unun hllr<n a dadanan hır ızlar lcri~.i aı:ıkl~ma.~a devam etti. 
rekel eden parti ve zıimrclerln sonrnkı da\'rtımızr ıcabct Hıtr\ın tar:ıfınc';ın çalındığı anlaşılmı~ Dovcnci lımır Relrdlyeslnl 'W<' 
kendi hususi menfaatlerine la· ela hıılıınmalarını da huzurunuz. İrlarc Jlcyl'tini slddellc tenkld 
rıyacaktır. Mılletçe iCİStorılen sı da muhterem ba~ın mcn~upl:ırı- tırDundan bıışkl\ F.yüp l\tuhlispa etti. nelediycdc ~ııllstiınallrr mrv 
yası olgunluğun ıiyast partilerce mmlatı hılha a rıc:ı cclerım.. ~a rar!dc<;indekl Mııllalibin saat- rut olduj!ıınıı söylryinre Dclrr!i
de gösterilmesi Uıerine, mesut Başbakan , bundan ~onra .mu· çi dUkkfınının k:ırıı kilidi kırıla- ye haşknnı R~ıır Onıırsnl otıır
bir demokrasi devrinrle hu;dn hıılefete hitap ederek demı tır rak !l:i adr>t saat çalınmıştır. clıı~ıı yerclen • lspnt et• diye ha
elde edilmiş olan hürrlyr.tlcrınıl· ki: Hırsızların aranma illi\ başlan ğırdı. Bu yüzden sert ,.e uzun 
zi pcrçinlcştinnrk, hu hürriyet- ,_ Karşılıklı asgari Jıil niini- mıstır. miinakaşalnr oldu. Söı alan Rauf 
lerl daha da mükcmmı-1 hir h:ılc yelle mesdeleri ele aldı11ııınıı I hl ._ Onursııl kürsüye ı::elıncc muha-

k ıh lt Ü ku do " Milli Piyango ta i i.eri ı·rı · k d' · · k t k ı getırme e e c m m n r.. takdirde koparılan ren allard:ın ı crı cn ısını onuş urma s-
Geniş \'atandaş kitlelerinin gös- onrla birinin <lnhi varıl olmadı •1• .Mılli Pt)anı:onun 7 arahk re- tcmedıler ve Cazla glıriıltü yap. 
tenliği olgunluğu slyut ııarti· nı müşahede ediyonız. Ben onla- kılişinde 5000 ı ra , e daha faı- mağa başladılıır. Başkan on da
lrrdrn de milletçe boldemck rın in afın:ı, iı:'anına, \al 0 C\C'r- )a ikraml)c kazanan tallhlılcr- kikalık nra vcrml'k mecburiyc
hakkımızdır.> liğine tekrar hitap cclıyorum. tlcn bugunc kadar Mdll piyan- tinde kaldı. Nihayet kongre Rauf 
Başbakan Adnan Menderes, Doğru yolda dcğildırlcr. Mcmle. ı::o bürolaıına \C)a Zıraat Ban- Onursalın tenkidlcro yarın cc

bundan sonra, bazı muhelefel ketin arzclti i umumi manzara kası şubelerınc milracaatla pa- vap vermesini kararlaştırdı. 
cenelerin<te :\ apılan tahkir ve onların söstcrmek istedikleri ralarını alanlar §unlardır: Bu suretle ımat 20 de sona eren 
tecavfizler hakkında bir misal manzaradan çok uzaktır Buı::ü· 200.000 lira~ İzmir Kantarcıoğ- kongrt'yr yann saat 10 da devam 
vermek iizere bir sixMi partinin ne karlar istihsal ettiklerimizi lu hanında a) na atol) esi sahıbi edilecektir. 
sözc!ilü#ilnU )apan hir 7.atın bir b!iyük merhaleler katederek ile· izzet Ertu~. -----------

konuşmasını habis mevzuu etmiş ri \'e milkcmmel demokrasiyi 50.000 lıra: İzmlr • Scydiköy T u· nı"vers"ıtelı'ler"ın 
ve demiştir ki: müştereken elde edelim ve bu P.T.T. memuru İbrahim Özda- • 

------------·------- 5 ---

ATO' n !~.~~~~!~ ~!~!~~~~a1sın~,_i~I~~!~ ~ 
dan da dığer NATO de\lctıcri 'e ış h1cımni arttırmak mak'ia 
orduları .. ~arına c kınası hu u- dı~le şimdihk 30 mıh on dolar, 
sunda a kerı t m flcılcrımızın takrıben 90 mılvo ı Turk lır 
teklifini b Uı merika blı) uk ı T 'k 
bir hassa ı tte de teklemiş 'c ~ et 
dığer NATO d \!etleri de bunu 1 rl 
kabul ctmi lerdir. N \TOıtaki 
siy:ısi tem ılcılcrlmlz Turklerin 
ordularına mılll gclırh rı ı 'uz-
dc dokuzunu \erdi •inı hu ık-
tarın 'ATO dC\lctlcrının ~ın-
da hulun<f unu h lılıazırda 
Tıırk hilkılmet nın 4<11 hin lrı,ı
lik bir ordu b l ı k mrc'mri 
) etinde olduğun ı be' rtmis \ e 
a keri ~ardımın arttırılma mı ic;
tcmiştır. Bunun ıizrrınc Tıırk 

kara, ha\ a, d,.nız bırlıklcrınin 

modern silfihlarla tak\ tl e ı kıı 
rarlaşmış, bu hu usta hazırlanan 
raporlar Bakanlar kon <'\ ndc de 
ıas\ip cdıldiginden NATO bas 
komut:ınlığı tarafından Vasıng
tona ~önderilmiştir. 

SalAhiyetlı mal<amların bıldir
diklcrınc göre Tlirklye için ha
zırlanan vrnı n '" kıtw• cdıl 
duıi takdirclt> bir rrıh ıııd:ın faz 
la değerde ·r11i harp malzemesi 
1053 rnrsl i ınd"' T r' ıye) e \'e 
rılmiş olacaktır. Bu ' rdımın 
Amrrıkan askeri ~ardımı Jle a!A
ka ı ~oktur. 

Dilicr taraftan, Amrrika Turk _____ .,;_~~ 

Fransız ar Tun us' u 
Abloka elti 

18 co Ha· 

t'f! kapantı 

inci ınh a T pu Sicil 

B\I demokratik hürriyetlerin 
tntınltket menfaatleri aleyhine 
kullanılması demek olur. Bunu 
ane.ılı: bünye ,., ia_yeleri başka 
oltn ve yıkıcı m todlarla çalı-
6an partıler yapar. Farzediniz 
ki muhalef t sadece yıkmaktır, 
faht unutmıyaltm ki yıkılıp kö
tülenen saha memleket işlerinin 
iorilldilğil uhadır. İktidarı mU
tetnadiyen engellemek yolunrla 
sarf dilen gayretler, binnetlce, 
rnımlc~ t işlerinin kötü görün
ınesin11, memleket işlerinin mu
vaffak olmamasına müncer olur. 
Bu tarzda çalışmak hiç bir mu
h ltfetin mane,1 hakkı ola"1az. 
Kanunlara dayanarak mutlaka 

•- Bu ıat, sc~ini millrlc du· miişterek eserimiz olsun. nuna mar, 20 000 lira: l\lihaliççik özel 

yıırmak arzu undadır. ı-·akat RC- hAIA nkit vardır. Böyle bir gc- idare tahsild:ırı Yusuf Akın, lrlicaa kare. 1 IIa:>koyde eski Kıremıtçiahmetçelcbi, yeni Piripaşa mahalle-
sini işittiremiyor. nen ona yar· licme neticesinde mazinin çok 10.000 lira kazananlar: Akhi- 1 

1 1 
h 

dım edevim. 'Ru zat benim hak· " T . sar Jlashoca mah. 170 nci sokak p 1 k sinde Çan sokağında c kı \e yeni 22 kapı s yı ı ev\t> ce C\' a-

u af uhğmdan 

kımda •'"ıllct mUrakahcsinden çabuk unutulması \'C sı ınmesı rensıp ararı c:ençlik komitesi toplandı len ar anın Der aadet Tıcarct mahkcmr ı İcra Memurluğunun ru mlı'"addcrdı'r. Karşımızdakiler· No. 30 da Bit eyin Gilnduz, An· 
"" i k '·ork k rr.71·1 " k k · A f t ı d ,..,. Türkiye MıUi Gençhk komite 26 temmuz 323 tarı'h 'e 190 numaralı ~azı ı ılc Brn iyon'a olan na~ er Ye açan ·" a , • den mU amaha isterken, bizim ·arıı ı ıncı na ar a ar ca . ,,o. ,, 
kcpaıc adam• diyor. 'Rıı sözler, de ~ ilzde "'ÜZ hatadan fır! oldu- 414 te tuhafı,> eci Halil YaptC,!oğ- CBası 1 incldcl si ııcnel kıınılu fc\ kaliıde olnrak dr) ni mahkfımundan dola) ı ka ap y efe aıt yan hı se mah-
lvasl tenkit namına slvast mil- u~uı tcliıkkisinde değiliz. Si- l~ı. Uskiıdar Gulfemhatun Mah. ııacağını bildirirken onlar ıılcy- dtin T. l\fılll Talebe Fecleras)O· cuzdur. Bu hacım fekki talep cdılmı oldu undan alacaklının 

radele sahasında ,,;arfcdilcn söz- ziı Mahmut EC. Sok. No. 54 hine yapıl:ın bazı m<'nfur ne ri mı mcrkrzındc saat 10 da top- \C)n ' rı !erinin bir ay zarfında Sultan::ıhmrttc Bryo hı 1 inci 
terden ancak hlr örnektir. )'ascl sahasındaki faaliyetler, kar t r O h ö Esi( h' rat ''e hareketleri lanetler. bu lanmıştır. 

şılıklı ve ı:ok taraflı mesainin e §O or 
1 

an zer, ışe ır kııhil harckcllcr k:ır~mnda d:ı- Gilndcmde Ulzuk t:dıltıtı hu hnt k:ı Tapu Sıcil Muhafızlığına muracaatla icra \e iflas kanu-,,.,. HALK ıBANKASINDAN 
ı - Bankamıza müsabaka ile mU!e.tti~ adayları alınacaktır. 

2 - 1i.l abakııya irebilmek için; 
A) T rk olmaJi, 
B) lemurlar yönctıneli~lnln tesbit ettiği genel ••a· 

11nra malik olmak, 
C> Yası SO dan yukarı olmamak, 
D) Hu uk, İkh al, Siyasal Bil"iler Fakilllest veya 

Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okıılıı vtyahut filli 
Eğilım Bakanlı ınra muııaddJk yabvncı memleket· 
lerdeki muadillerinin birinden mP.zun bulunmak, 

E) Her hanı:! hizmet taahhüdü altında olmamak, 
F) MahRemelerden ''erilen ke3in ilim ile hapis ile 

hUkümlU olmamak, veya kötil durum ile dile du, 
memlş bulunmak, 

G) Yapılacak tahkikat netice inde sicil \'P. seciye i iti· 
bariyle me le~e alınmasına m5ni bir hali bulun· 
m~dı 1 anlaşıhnak ı:crektlr. 

3 - Milsabaka netic inde milsa\'I şartlar kar,ısında sı· 
nav programına dahil yabancı dıllerinden birindeki nı
guf derece ı {!~tün olan hıında müsavat h:ılinde mü· 
teaddıt abanı~ı dil bildiği anlaşılan talip tercih (llıı· 
nur. Bunda da mü~ant ha ıl olur .a veya her ikisi 
birden fazla ıı an bilmezlerse lsleklılcr muha ebe gru. 
bundan yeni bir denemeye tflbi tutularak ve bu dr.ne. 
mede gö•terllen mu\'affaklyet derece i tercihe esas 
tutulur. 

4 - Yazılı mUs:ıbaka sınavları Hl, 17 ve 18 Orak uıs:ı t:ı
rihlerinde saat onda Ankarada Umum .1UdUrllik bi
nasında. 1 tanbul Halk Sandı~ında ve lzrrıir Halk 
Bankası şubesinde yapılacak \'e kaıananlar yol para. 
ları verilmek suretiyle Ankaraya Çiğrılarak stıılü bir 
sınava tAbl tutulacaklardır. 

5 _ l\lufcllış adaylarına 3659 sayılı barem kanununa ö 
re alabilecd:I aylığın ıızaml miktarı verilir. 

6 _ 1stcklllerin 10 Ocak lll53 tarihine kadar Ankarada 
BCJnkanın Genel MildUrlüğiine bir dilekçe ile mllra. 
caal ederek imtihana nerede gireceklerini bildirmeleri 
\"e; 
A) Halk Bankıı ının memurluk isteycnlcre mahsus 

beyanname (bu beyanname imti~~na girecekleri 
yerlerdeki teşkilfttımızdan alınabılır.) 

B) Bankanın göstereceği tabibden alınmı§ sağlık ra· 

poru 
C) Tahsil diploması. 
0) Nilfus tezkeresi. 
E> Askf!rlik durumunu gösterir belge. 
F> Hilsnühal varakası, 
G) 6X9 r ı ıdında dört kartonsuı fotoğraf tevdi et

meleri gerektir. (Bu \'esikalar tstanb.u~ ve~·ı İzmir 
teşkillltımız \•uıtası ile de tt\•di Pdılebılır.) 

7 - Sınav programı ile ~artları gösteren matbualar ~nka
ra, İstanbul \e İzmir Bankalarımızdan elde edılebl· 
lir. (20233) 

.... __ ı .... ll!!ll!! ......... !1111!! ... lllli 

mllha ralası ol.Arak mcydana rı. KadtkU) u u kö) ilnde ciftçi l\feh- kk l dd ını' 4 üncu madd" ı mucıbince 4 ey-., " • · ima uyanık inkıltıpı;ı 'fıırk r. ne:· lunduğıı irin kap cdrn ıkte iki nunun muva · ·a ma e n ~ kAr. Tel"rı···ı lmka"nsız bir hata met Çartik, lzmirdc sçyyar bilet ~ ı ı k d b' t k 1 d b lundulh•nu 
" .. ~ b · s b ı OII liğinin mU bet anlayı,ını StJre- ckseı:iyct temin olun:ımnmış 'c 1(11 !l:12 tarh ne a ar ır a ıp 'e muam r c u ""' lşlemı'ş oldu"umuzu tahmin et- ayıl 8 r azgıl. d b dd t f d ah 

" 5000 1 k ı 1111 eeklerdir. Bil) ük milletimize ıırz bu ~cbepten mezkfır madde so· rıırcc<' ı belge ıle i pat etme ı i ,·eva tı mu c zar ın a m • ml."orum. E"er bir hata iı;lemis ıra azanan ar: Beyoı; u 111 ·11. 
" ·o · D '- k N 6/? d 1 k ederiz.. ruşiılemcmi~tir. kemcdrn karar alınmadığı takdırde haczın terkın olunacaoı ı .. n i ek d:ıhl huna karşı tarafın ha. aracı" so · o. .. e go:n e 

rf \'ıtali "etvar Ulu ı•lad p Kon"rcmiz ıı~Tıca lilJh·ctrller Bundan sonra s<>c:imlcore scçll 'ıolunur. (19j22.>. __________________ _ reketi saik olmu~tıır. Br.n işte • .., • >' a · " " "' ' _ 
bundan şikayet ediyonım. Gırt- T.T. hat bakıcısı Hasan Kırbar. Dcrneğinin mcmlcketlmiı hayrı- mis \'C Türkiye Mılll Talebe Fe- A k v 

1
.
1 
. ..,, d 

!ağımıza sarılmasalardı, mütcma Kcclborlu istas)on cad, No. 114 nıı çalışmadığl inancı ile baglı dcras)onundan l'ol:ıt Hryhan ge n ara a 1 ıgm en : 
di haksızlıklarla karşılaşmııs:ıy- le terzi Siilryman Artık. Antal- talebe crmiyetlerirnizde maaıe~er ncl sckrctcrli~c. Güneri Mutlu \e 
dık hugünkil iktidarımızın ha· )ada lluscyin Ak fı'n,kasıncla tiye olarak hıılıınan (sii7.de milli- Cahlclc Altan yardımcılıklarına İlimiz Teknik Zıraat MUdürlUğU için evvelce alınacağı llAn 
tıılarının çok daha az olacağını l .ıtip llüscyin Özatnleınir, An- yet~ilı-r) dcrneği ha~ının ceıniye seçilmişlerdir. edıl n optık aletler me)anın~ııkı 10 .ıdct htoğraf makinesi bazı 
iddia edehilirlz . .,. kara Antalya n:ıkliyat şir~clin- timizden ihracı hakkında oybir- Bunu mülcnkıp ~eni idare he- teknık sebepler )Üz.ınden bıld.rılen ı;un ve saatte ihale edıl.e· 

de mrmur Klizım Şı>nkar3göı !iği ile prensip kararına var. yeli ve komısjon serımlerı ya- mıyecek di erlerinin ihale ı enelkı ıl~n mucıbince aynı gün ~aşhakan iktidarın anayasa ta 
dili alryhinde olmadığını. yal
nız bunun z:ımanı üzerinde du-

~:~a~\~d~a~tc~rı;l:,.:S;u;p~h~l~G~.i~u;t>~l.-·...;~m~ış~t~ır~ ..................... ~tP~t~lm~ış~t;ır~ . ............ ~ ......... '~e;;.;;s~n~t-tr;.;...'•a•p•ıl•a•~a.k.ı.ır .. ı.ı.a.n.o.'.u.n.u.r ....... r. 2.0.0.40. l .. 
1 
........... ~ 

rııl~uğunu söylemiş, bugünkü ik- Carlo oradan &<'terken, ka-
tid?rtn muhalcfette iken dahl dına bir sadaka fırlattı, para 
ilir:ız etmediği seçim kanununun )ere )U\arlandı. Ağaç dalına HA 
memlekete serbest seı:im lmkA- dönmüş kurıınmş 'e çarpılm15 
nını vcren bir kanun oldu)!unu, parmnklariylc, kadın paralı E 
bugünkll muhalcfctln en·clcc l erde araştırıp buldu \'e dua 
kendi yaptığını bctenmedığinl etmece de\ am etti. 
kaydettikten sonra, iktidarı)\ lr· Bu Habeş şehrinin pazar. )'e· 
ticaı teşvik edici yollarda yUril· rl bamba kn bir fılemdi. 
dül!il lr!rliasına geçmiş ve do.. Kadın, erkek, tocuk herkes 
ml~tir ki: orada toplanmıştı. Geniş mem· 

•- Hükıimetimiz, dini ve si- lekelin her krisc.sinden grimi~ 
ya~i hiiliin irtira ve tahrik h:ıre-j dcği~ik tip ve değişik kıyafet-
ketlcrlııi karşılamaya ve önleme te insanlar vardı. 
ye k:ır!irdir. Vatandaşların bıı Aralarında Anupalılar da 
hususta en ufak bir f'ndise ta- bulunuyordu. 
~ımaları ver izdir. Ha°kiki din- Carin nihayet ar:ıdığını bul· 
dar, krndi dininc bağlı oldtıl:u ı duğu için sr\ indi. Kalabalığın 
kadar başkalarının da kendi i· arasındıı Guiorgiusu gordU. A-
manlarına ve inanışlarınıı bağlı 1 tını ona do •ru silrdü Arkada· 
kalmalarına tahammül eden kim. şı da tam o sırada katıra binip 
edır. Herkesin dini kcnrlicinln- uzaklaşmak iızrre idi. Bir dfik· 

dlr \"e herkcs kenıH Tanrısma lbıı ktındıın çıkmıştı. Diikkan sahi· 
1 dette scrhc t kalarnktır Deş on bl oln:ı gobekli bir Yunanlı. 
bt!clh~ht bir hareket )aptı diye ona çok say~ı gösteriyor. yer· 
hiitlin Tilrk m.llelinl irlicaın lrrc kııdıır srl,imlıyıırak u~ıır. 
pençesine diişmiiş tclakki ctm"k luyordu. Guiorgius, Carlo Bol· 
ve böytrcc Tiirk milletine bıllı 1 zaniyl henüı görmemişti. Car· 
tan etmek hi1im ld\rı:nız dttıı~ lo y:ınına kadar sokulılu ve ken 
ıfir. Biz Tiirk toplulul?ıınu bu disini JJ:ıheşre selAmladı 
ı:lln en 11eri mrrlrni:'rt di)arına Guiorgius birdenbire döndii 
ı:öçettirmek istiycn bir iktirla· ı r karşısında Carlo··ıı görüncr. 
rız. nu~iinc karlar elde erlilcn tamına karşılık diye gülerek 
"eviye lizl'rindc kıskançlıkı:ı dur· ~u sözlrri siiyff'.!di: . 
makt:ıyıı. Ne siyast. ne ıçı:mııi _ A .. Sen misin. Sana rast· 
ne iktisadi sahada geri dönmek fndığıma ne kadar sevındim. 
'J'ilrke artık mukarlder nrğildir Ben de sefarete uğrayıp seni 
Parlak bir istikbale müte,·eccl- görmrk istiyordum. 
biz. Türk milletini bir milimPt. - Ne garip tcsadilf... Ben 
re geri 1ölUrmek hiç bir kim- de fki saattenberl şehir tçinde 

seni arıyordum. Kalb kalbe 
kar§ı imiş derler. Buna inan· 
mak !Azım galiba ... 
Habeş genci gUldü: 
- Gel de inanma. diye ce

\'ap verdi. 
- Sen beni neden arıyor

dun? Dunun sebebini sorabilir 
miyim? 

- Bııhse tutuşmuştuk ya ... 
Şu elit liramı senden almağa 
gelecektim. 

- .Merak etme. \ereceğim .. 
F>cnl araman:ı bundan bafka 
sebep yok mıı)du? 

Guiorgius gülerek ce\•ap \'er
di: 

- Tabii var. Seninle akşam 
~emeğini beraber ~emek isti
rordum. 

Yanyana ~ liruyorlardı. Kala· 
halık arasında kolaylıkla iter· 
llycbıllyorlarrlı. 

Halk onlara yol veriyordu. 
Guıorgiusun kırk adamdan mu. 
rl'kkep olan maiyeti de yanla· 
rından yürüyordu. Carlo arka· 
dasına §U sözleri söyledi: 

- O halde beraber remek 
yeriz Ben de seni tııraf taraf 
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arıyordum. Maksadım ı;cninle 
bir mesele hakkında gorUşmck
tl. 

- Haydi gidelim. 
- Bô;le pe~imlzde kırk ki· 

şilik bir kalabalıkla mı Jokan· 
taya gireceğiz, olacak ı;cy de. 
ğil .•. 

- Peki, mademki hoşuna git 
miyor, onları su·arım. Fakat 
\'atandaslarım nazarındaki iti 
barımı kaybedcccğım, ben ma 
iyctslz geı:mcğe alışltın dcğl· 
lım. 

Guiorglus ala) lı süzlcrden 
şaka ctn.cklen pek ho tanırdı. 
ltaiyetinln ba~ında bul ın n u 
zun boylu bir adama sc lrndi 
H:ıbeşçc bir şeyler soyledl E. 
n:.irlcr verdi Kırk ki 1 hı.:p bir
den ona scltım \'erdi ''e )anın· 
dan uzaklaştı. G uiorgius, Car· 
toya sordu: 

- !\'f'rede yemek yiyeceği?.? 
- Royal işine gelir mi? 
Guiorgius, kısa bir tereddüt 

ı;eçirdikten sonra ce,·ap ver
di: 

- Hay hay ... Yet·eıu iyi 
değıldir. ama istersen oraya 

gidelim. ~ana kalırsa Gnule lo· 
kanta ına gıtmeği tercih ede
rim, Şık bır ) er değildir ama 
iyi yemek yenlr. Aliçtsı İtal
yandır. Senin gibi... 

- O halde Gaule'c gidelim. 

* Gaule lokantasının yemekle· 
ri ı:ok ne!ıstı. A ı b:ıtun u -
talıf!ını ortaya do tU Lokanta 
sahibi mlt5terllcrin1n ) !t e 
şah ı'l'rtler oldu unu farted n 
ce husbütun ıtina etti, on ara 
kendi cli)le hiıınet ettı. Carlo 
bir aralık bu kadar ikramdan 
ıkılclı ve Jokanta sahibınc bır 

az da ba.kalari~lc me.gul ol· 
ma •nı ta\ ıyc etti Arkada~!· 
le ha b :ı k lmak ve rahatı:a 
konuşmak 1 lh ordu. Yeme in 
sonunda b r r k d h koı ak 
iı;erkrn, Carlo s ze ha !adı· 

- Kendi diy ına ne zanan 
dönecr'<~in? 

Guiorı:lus arkadaşına dik
katle baktı Gayet kl'skln ve 
ln•anın ttı içine kadar nlifuı 
eden bakı !arı vardı 

- iki etine kadar . diye ce
vap verdi 

Sonra bir an durdu ve bir 
sual daha sordu: 

- Ya en" Sen ne zaman 
gıdı:Yor un? 

Bol anı hB)Tct içinde kaldı. 
Guıor iu c bakarak sordu: 

- Ben mı? Ben mı gıdiyo· 
rum? 

- füet sen .. Ne zaman gi
di) or un? llıç ınklr etmeğe 
kalkma. 

- Benim bir yere gldece· 
ğim ;>ok. Gıdecck bile ol;;am 
buna henilz bu sabah karar 
\'erildı. Halt.fı taran veren 
l.cndfm dellılim. Sen bunu ne
reden b lıy<>. un? 

- Nr kadar safsın Carlo 
ı:; ra~ t b r rır·c ırivor. Si 
U lar temı 1 nı or E ~alarmı 
toplu orlar S fır. p a adakı 
en i t katırla dan on tanesinı 
atın lı or n ıt n bunlar A

dls Abeha gıbl bir 'erde der· 
hal duvulur En kıhar muhıt· 
ten tut t ko ha ındaki dılcn-
cl e kadar h rkc •ftalva •c 
fareli nç k"tıhi• nin l:er 
Hnla yola çıkar~ 111 ·ru rluvdu 
Hem de bu hııb"r o le \aktı , 
\11\lldı. Ne kı '' "r un"' '1e di 
vr bana surat r-t• nr~ıın" Su· 
lımr ec,ap' r •,.uman gı· 

Clı,c>r ın" Onu o le ... 
Carlo şaşkın 'tıir halde idi· 
- Bilml orıım Daha tam gıi 

nil bc1li dt'~ıl Her halde seninle 
ayni ıarn nda ~ola çıkacağız. 
Bu hu'nls1a scnde'l bir ricada 
bulunaca!lım. 

( i\rkası ~arl 
senin haddi ve hakkı değ!ldir ... ı --------- ........ , ...... ..., ........................................................................................ ..1 
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SINGER SAATLARININ 
, _ 1 .. !~~AMIYE LiSTESi 

lık Paı asız lıı,. h 
Sj sc.1 ahaL afta. 
' NGEn saat/rrJ 2 625 -
na '!Jah us le . ~atıcıları. 

SA ATLARI 
ılc ls\·i~re.1 e p k hır Çekiliş 

2 talık .eyahat arasız bir haf. 
- Bayan ıç· · 

bılcıikli, ~7m~s~ını:cr 1R ayar 2 6~5.-

A(MA-N MAll TAM;DfZEf'TlfAKTöRO 
KUL'LANANL'ARIN ~A·Rq:L1ASID.tR 

'l urkı~c.}e 
münhasır ıthalatçısı 

• J 

MEHMET KAVALA Galata Tahir Han i tanbul 
Tel: 40430 • 45939 

· sİYtM · ÇIFTÇILElt . 
~m)J n plealı rüiJfttt lfllrıı•ı •ıımı istünfüğüııii ımıhafau ıtm~ ılu N O 1 M A Q 

· - . t · · Trıktirlırl ımrl11lu ve hlımıtlnluimUdlr • 
• • \Tl~ L.\nmız ZİRA \T EA:\'KA. 1 KREPİSİLJmin. 
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lsfanbul ihracat, ithalat ve Sar.ayi Türk 
Ancnim Sirketinden 

ş rketimız serma) c•i 100 000.- lıradan 400 000 - lıraya art. 
tırıldığından arttırılan 300 000.- Jıra hakkındakı 3 300.- lira· 
Jık rlam" re m n n Malı.> c Bakanlıtı t lan bul Malsandığının 
2~; 1946 tarh H! 71.5 044 •a) lı makbuzunun ılası sllletıle usu. 
len i t fa rd ld t?ı Damga Resmı Kanununun 39 uncu madde~ı 
muc.b..nce ılıin olunu". 

AKLI NA 
GELSE DE 

C. K. M. 
Kravatlarından 

Hediye Etse 
Galata aı a.>, i o. 261. .. .,. ..... 111--~ 

TOPLAN Ti 
D P . Be~aut bucasından Bu

cagımızın )'ıllık kongresı 18 1 953 
pazar &unu Çıçekpalas alonun· 
da ) apılacaktır. 
Bucağımıza bağlı a ın oc ı.. 

deleJ:clerınıızın caat 1 O d.a tcş. 
rıflcrını rıca ederız 

-.· iotf de~. ıoo"" sa!~ir;.. ,. 

Avnıpada en tok 
kullanılan dolma 

kalcnı o s Mi AI dır. 

ABENI 
KIRT ASiYE EVi 

'ı enı Po~tııhane Cadde~ı !\o. 49 
i s t an bul 

İoıtılaz ıı hıhı : Sl:'ıiA~ KONLl1 
r\r r l)atı fıil l' n idare r den 
\ 'au h icri ~1esııl l\1udür0 

1\n;ı.m ,· ı :l\ım 

( \ \ 1 \;\ 1 c ;. ı zrt culiı. "~ Jatb• 
a ı ı lık ı ~. - i lan bul 

\ A 1 A!'<i l'llA 1 RAASl 

1 

;ıı saat \·eya / 
'e ı>ırJan. 

-rkek için l s 
bılezıkli 1\ • ını;e,. 1ı'1 a.1 ar 

3 
\'İmli kol ron~gr;ıf l Uık. 

- 1 E:l saaı1• 
. maslı 'e P 1 1 000 ~ goğiıs ignes· ıran talı altın ·-.. - ı El ı. ma lıı·e 1 

S için iantazı ~ı:, an talı baHn 
- Bıı.ı·an . . Yuıuk, 

1 u;ın 1 Si 
f1 a tın kordonlu kngcr 18 a.1 ar 600.-

- l B ·b· 0 1 saaı· 7 - cşı ırlık er k .. • ı. 
Altın Reşat ~ ı ıbı liatı) 350.-
_I<'iatı) I.ıı·a ('l'akrib' 300.-

!~ saırcnfo tutarı ı 
~.> adet muht r 10.000 lira d(';; . 250.-
XOr : l "al . ~ 1.f kıYınetlı ·k ti~rınde ccm'a 

~arısız m .. cnız ~ıı·ınci biiviık ~ ramıycJer... n 
hat ;}erin~"~e:~~rimize I viç:!~~~.'.l~yi kazanan 

t necekı;,., en \ e defa len 13 c.1 a~ut scya. 
stanbuJ \ e t· . 00 lıra Öde. 

a~ra bayü . 
crındcn iste.> İııiı. 

T ürLıye Umum Mumcısılı: 

Telgraf : OKLA R L i Mi T • İstanbul 

Telef.: 4 108 5 

lst. Lv. Amirliğinden Yerilen Askeri 11 KAYIP ARANIYQR 
Kıtaat llônları /'Kızım l'\azmı.1e bundan 13 eıır c\\el Sadık a lıııda b:r:.}lo 

1430 kıln fi 'e 7 pus l!if Halat pazarlıkla 6/ (lcak/!l.i3 ~alı evlcneı ek 1 tan bula sılmistl. Kcndısındı•n bugunc kadar hıç 
:ıat 14 30 da lzmıt Dz. Ik. :. ı rk. Sa. \ I. Ko. da satın alınacaktır. bır haber alamadım. Oğlunun arlı ı maıl, babasının adı ibra· 

Bedelı 4990,70 lira, kesin teminatı 748.61 lıradır. l;artname:.i lııındır. Erıurumun Tekman ılçcsınin Su)lcmcı kö~undcndır. 
Ko. da 'e citlcden e\\cl fst. Lv. A. ılan kısmında görulür. Bilen \'e tanıyanların insani)et namına asağıda )azılı adresi· 

<20214 - 4898) me bildırmelerini rıca ve istıriıam e.>lerım 
"'• •'-'• S P \,,-::J 

Pazarlıkla 2500 liralık odun 211/953 cuma saat 10 da fop 
kapı Maltepf' As Sa Al Ko da satın ıılınacaklır. Kesııı te. 
minatı 3i5 lıradır. Şartnamesi Ko. da goıulur. (1910 - 20:!50> 

AURES: CcJhan I'o lahane )anında hak· 
kal 1 cmuı elile Nadir 1mı Fatma Şen 

~------------·-----------------_,.,,..,., 



QAZET'E İLE BETlA11E1l 'PARASIZ 

• • • 1 

Bir milyon lirayı teker teker saymıya kalksanız; yemeden, 

uyumadan, tam oıı bir buçuk guıı ter dökmeniz lazım 

yııba~ı pi)anso~u ..• Bir mil-
)On lıra •• Yalnız bir mil

)i:>n lıra mı". On milyon lira 
ikramı~ c ... Bu de' let kueu in
sanın basına senede bir kere 
konu) or 'c hır utanda~ı mıl
~ oner )aptığı gıbı bınlcı·ccsini 
de memnun cdı)or. 

llıç kını e ) oktur ki, ) ılba~ı 
ıııvaııgosunun keııdisıne çık
m::ı ını ı tl'mesın. Zaten bılel 
ıılırken de hep bu milyonu la
han ul ederek bılete sarılmıyor 
ınu~ u Hele on gunlerde bı
letlerın adcdı de tukenmek 
tızere. Herkes •ha) atımın !O· 

ııuna kadar ur kuHetimle ça
Jıcırı;am nasıl olsa mihoner o
lamı) ac:ığım, J) isı mi bir :. ıl
haşı bıleti alayım da belki de\'· 
let kuşu benim ba~ıma konar• 

t 

r- Yaıan: -, 

1 Kemal Bağlum 1 

di) e ~ iyeccgiııden, içcccğındr.n 
'e eğlence.sinden kesiyor da 
sansına bir tane bilet alı.) or. 
Alma•ın da ne yaµsın?.. Yıı 
bir milyonluk ikramiye kendı· 

sine ~ılm·crirse! .. nir mil~ on ..• 
Soyl~mesi ne kad:ır kolay ge. 
h.) or... Hele onu birer bıreı• 
banka \ ezncsindcn alma.Sa kalk 
sanız hiç durup dinlenmeden 
uyumadan, yiyıp içmeden 16.666 
dakika yani 277 saat \eya on 
bir buçuk GÜn uğra~nıak JA. 
zım. 

1 

1 
\ 

-Ama." ,.,~a edeY"İM._ 1o,,.._\ıt 
~a. "1 c ~a. "'1• berı c;)ÖrcJİm ! 

~ 

- --

~imdi cebinde ~ ılba~ı pb an 
gosu için bir bileli bulunan 
istikbalin mıbonerı muhakkak 
ki az çok mil)onun keneli inC' 
isabet edeceğini iımll etmC'ktc 
dir. o halde mil) on "lntdı her 
kr.~in malıdır, bunun aksını 
kımse ıddıa cdcrAez. 

B ır mı!) onu ne l apac:aksınız. 
di) c sual sorulsa akıllan na 

neler neler gelmez. Beslemeler 
bcslemclıktcn kurtulm:ık ıı:ın 
hir matbaa kurm.ı~ ı. tic;ıretlc 
ı tıgal edenler aerma;>clerinc 
bu mıl.)ooıı ıla\c cdıp cnscle
ıinı bıraz daha kalınlaştırma~ ı 
idealistler kafalarından gcten 
!eri tahakkuk cttirmc)i, aksam 
cılar her akşam çilingir sofra
sını istedikleri gibi donatmayı. 

r rarkc ler sakın bır tekke alıjl 
rahat rahat Cuk'u ncfe,Jcyıp 
Dalgadan mastura grçmcyi, :fo. 
kirler bir dakika jçinıle mil
:> oııer olma) ı arzu ederler. Ila
kıkaten bunlar güzel taha)·
yul. .• Biz de bunlara yeni bazı 
şr.) lcr ıla' c edelim .•• 1ılüstak
bel mıl.)oner bu milyonu devlet 
taln ılinc yatır a senede 72,000 
!ıra, a~da 3,000 lira ı:eJir tc
mın eder, ustclık milyonu da 
kendisine l'aba... 'l\tustakbel 
milyoner paracıklannı kimse;> e 
\'crmeğc resaret clnıe~e de her 
ı::un lOO lırasıııı yeı.e bu para 
ıle ha~atınııı 30 senesini 1.e\kiı
safa ile gcçmr ... 

•p aran 'ar nıı, derrlın de \ar• 
derler. Herhalde hu söz 

·Zeııgınin parası züğürdun çe
nesini )'Orar• ala oıune karşı
lık olarak ortaya atılmış ola
cak. Fakat buna insanın inana
l'ağı da gch~ or ... Mesela ~ ıl
haşı pı)angosunun mustakbcl 
mıl)oneri mil)onunu gumuş li
ra olarak almak istese 'eya 
bankaca bo)le verilse, günlerce 
aç susuz kalacağ ı gibi 10 ton 
ağırlığındaki bu para;> ı e\ ine 
lasıyabilınck içııı iki~er tonluk 
lır kam) un bulması, paralann 
muhafazası h;ın cmni) et ktl\'· 
'rlı. !'\ine ~·clık kasalar \ c d:ı 
ha neler neler teıııın etmesi Ji'ı
zım ... Fakat lıerkes bu çilelc
ı ııı hepsıııe katlanır, ) eter ki 
mıhon kcııdmnc çıksın ... 

Senede bır gün tekrar edılcn 
\ c lıir 'atanda ı memleketımız:
dcki 30 - 40 ınıhonerin ara~ınıı 
sokan l:ılba ı Pı~angosu bı r 
Umıt merubaıdır. insan bir guo 
eğlencesinden feragat edebıllr, 
bır giln aç kalabilir, fakat bir 
yılbası bilrtinin bir dakika
da yaptığını baska hangi vasıla 
yapar? 

'fAZISIZ 

. 

( 

iyi haber alan kaynaklar, yeni milyonerden 137 ki~i nin, 30 
lira ile 50 lira arasında borç isteyeceğini bildiriyor. 

1> ı h~ber. alan ka) nakların bıldirdiğine gore 
Mıllı Pıyaııgonun ~ ılbaşı çekilifindc bir 

milyon lira) ı kazanacak olan yarım bilet, nu
fusu 5000 den ~ ukarı ka aba veya ~elıirlerimız
den bırinde satılacaktır. Milli Piyangoda ka
ı:anan numaralar ~ ılbaşı gece i radyo ile ıliuı 

edılirken, tekmil limı

dını bu ÇE>kıli~e baglı
~ 1111 ~ urddn !ardan 2 mıl 
:1 on 161 432 kı~i ııc.f es 
darlığı 13 -;94 ki~i de 
kalb ..krızı geçırccektır. 

Du~ uk ıkramİ:\ c~ i, 
.)anı chııdeki ~arım bi
lete sorc 500 000 lıra~ 1 

ka1aııarak olan 'atan
da~. rad) odıı kcndı ıııı
ınara-1111 clu)ar clıı). 

m:ız, ilkin bır bas dônmesi. sonra şjddetlicc 
hır baygınlık geçirecek, bacanağile karısının 
\ 'e anıcazadesinın kendısıne içırccekleri limon
lu sn saye inde &\ ılabılcecktır. Yılbaşı gecesi 
bir türlil sabah olmak bılmiyccek, ertesi gun 
Tıirkıyc saat a)arı)lc 6 15 ten itibaren konu 
komşunun tebrıkleri baslı)acaktır. 

Pı) angozede 'atandas. elıne para~ ı seçir
meden once, yapacağı işleri ve masrafl:ın ya
iıp çizmek için 80 )apraklı iki tane mektep 
defleri dolduracakhr. 

:Nıha~ et 2 ocak gunu tı-enle \ e ailece An
ka raya hareket edılcrck, ~ olda cuzdan birkaç 
kere ~oklanacak, lıılclin ~erli yrrinde duıduğu 
gunıJdiik~·e )'Üı ek r:ıhatlığı da artacaktır 

J'ıyaııgo nıııdıirlufiıinc gıcHlerek mahut hı
let ibrıız edilecek. talihlılere lıirer kah\'e içı
ri!irken. kazanan hılctin numaraları da pcr
tevsizle kuv\ etlı ışık altında incelenecektir. 

Neticede talihli vatandasa bir çek ' erile
cek, Emniyet müdürliığünden celbedilen iki 
sivil memurun refakatınde mumaileyh Ziraat 
Bankasına ı:önderilecektlr. 

Vczncdann \'c masa sellerinin tebriklerin
den sonra 500 bin lira talihli vatandaşa tes
lim cd.ile ce.k ı.a. 

Bu para 263 adet bınlık. 204 adet 500 luk, 
l130 adet 100 luk, 400 ad t 5g lık. 190 adet 
10 lıık 'e 40 adet de ıkı buçukluk banknotlar
dan ıbaret olacaktır. 

Talihli \alandas çabucak olelıne donecek 
\C oteldekı oda kapı ı sı'.ıca kılıt!endık
ten :;onra paralar masanın ustunc cıkartılacak, 
desteler bırcr birer mu ambanın ustune sıra
lanarak uzaktan bunların man:r.arası tatlı tatlı 

se~ redıler.ektır. 

Paranın hır kıı:mı tekrar hanka\a 'atırıl
dıktan sonra hır kt<omı "\anlarında olduı:u hal
de memlekete donuleCl'ktır. Trende başlarına 
bır ı<aza .ı:elmesın dı\ e nobetlcşc u~ uııaeaktır 

E' c l akla.,ırlırken koınsular pencerelere 
iı~tişecek, selamlar 'e 
tebeıısUmlcr ar:ı ında 

talıhli 'alanda~ kapı 
dan içerıyc gırecckt :r 
Ondan sonra tehrık ti 
~ arctlerı ba.,iı) acaktır. 

137 kişı. talihlı 'atan 
daı;tan 30 lıra ıle 50 
lira ara ında borç i ti 
:.rcek, 28 kısi 100 er 
lıra ödiınç alacak, ıki 

ki i de 500 er lıra iste· 
dı~ı ıçııı hıç bir §~ al. mı)acaktır. Bulun eski 
tanıdıklar. uıak )akın ahbaplar, hatta talıhli 

ılc hledenberi arası ııçık olanlar anadan doğ
ma do t kl'sılecek, mıhoneri C\'tltı)cn kimse 
kalnm acaktır. Nn ıda ko erle kalmış ne kadar 
ahbap \ar a herıs111111 hastalıkları meydana çı
kacak, kımı ;rıenisılın, kımı şeker b:ı1;talığı. ki
mi de romatizma ledın ı ı ıçln ~ardım ıstı~ c
cektır 

l\lılli Pıyangonun buyuk ıkramı)esınin dc
dıkodusu l 361.794 kişının çenesıni ı;oracak, 

bilet alan 283 616 kisı kendi talıhsizli~ıne küf
redecek, 1.286 kişi ·Bu pl)anso işinde hır iı 

'ar• d 1) ccck, 2 79!) kısı hır daha bılet alma
ma)a karar \ erecek ama, Eene de alacak.
Ur. 



_, 
Eski yılı mlılye g6m!n k ve 

yeni yılın gells ini seıinçle 
:kutlamak, artık bizde de ~ er
lesmiş bir gelenek halini aldı. 
Tak' imin :> aprakları azlldıkça, 
:;11Uarın sayısı buyudu re in
sanların da içine neden .. bir 
hu iln ç • Ü}Or. Bu, h:cyatı sev
mek ve ona ha Iı olmak ihtira
sının tezahUrüdilr. Çocuklar 
bilyiır, orta y lıların yuzlerin
dekl çi gılcr derinle ir, ihtiyar
lar biraz daha kamburla5ır. Fa
kııt ıam n, durmadan ilerler. 

Her geçen yıl, hayatımızdan 
bir parçayı da beraber alıp gö
türdü~Une gore, yeni yılı aca
ba niçin se-. inçle kar ılarız? 

B!.lnun tabil bir hikmeti ol
malı .. İnsan cimruniln çoğu, bU
zün ve ıstırap içinde geı;tiğ!ne 
gore yeni yıldan umulan bir 
~e:ler vardır. Bu, ümıt etmek 
ihtiyacının in anlar lı;in ne ka
dar lüzumlu olduğunu da gös
terir. Sırf bu )tizden yeni yılı 

nes'e içinde ka11ılnmak ftdet 
olmu5tur. 

Yılbası geceleri, herkes ken
dine bir eğlence arar. Bazı 
kimseler evlerinde oturup kU
çük talih oyunlanyle aile ara
sında eğlenm,.ye çalısırlar. Ba
z.ı kfm·eler de umumi yerler
de, herkesin neşesine katılma
yı tercih ederler. Her ne su
retle olursa olsun, o gece için 
bütün lizUntülcrden sıyrılmak 
ve dilnyayı toz pembe bir göz
luğün ardından gormek kotu 
bir şey değildir. 

Bıze taze tlmitler getiren ye
ni bir yılın ncsesinde okuyucu
lanmıza faydalı olmak dil n
cesiyle, herke sın bulu tu u ) er
lerde nasıl e !leni! bllcce ini, 
nasıl vakit geçirilece ini anbt
mak istedik. Gecelerini aile top 
luluklarının dışınd:ı geçirmek 
isteyenler için, İ tanbulun çe-
itli eğlence ) t'rleri h'.Jkkında 

bilgi vermeğl düşilnduk. Her
kesin kesesi aynı şartlan sağ
laınıya b·ttabi cherlsll olamaz. 
Onun 1 in çe illi imkAnlara gö
re na ıl clJenlleblleceğini ka
dem kademe ısa ıda anlatacak 
'e bu eli ence yerleri hakkın
da müm Un olan bılgiyi verme
}'e çalısaeağız. .• 

Kervansaray: 
1sunbulun en lüks eğlence 

yerlerinden ve gece lokallerin
den biridir. Taksim ile Harbi· 
ye aramnda, Cumhuriyet c d 
sindeki Ken n :ırav npartıma
nının altındadır. lue esenin 
telefon numarası 82270 d ir. 

Kervansara:v lokali, lokanta, 
paviyon ,.e Rüstik Bar olarak 
tlç kısımdan milte ekkildir. 
t~stte lokanta kısmı ' ardır. a:;o 
kişinin } emek yiyt'bilecer.ı bir 
salondur. Dans ve c z orkes
trası mevcuttur. Alttaki pavl
yon kısmı 200 ki iliktir. Rlı tik 
Bar kısmında da a)Ttca bir or
kestra \'ardır. Kervansara .da 
yılbaşı gece i zengin bir atrak
siyon programı hazırlanmıştır. 
'Üç orkestradan gavrl muhtl'lif 
solistler, Düo ve Trio akroba
siler! programda yer almı!;tır. 

Solist Charlotte'un, Guler Kar
de lerin dans numaral:ırı, İsviç
reli santöz Lope'nin şarkıları, 
Ayten Alpman \e İbrahim Sal
maz'ın şarkıları ve a)rıca Fran
sıı şantözü E\ el ne Dorat'nın 
soloları proı;ramda yer almış
tır. 

Kervan•ara~ ın yemek ve i ki 
fiyatları her ak am lı;in Bele
diyeden tasdikli bir tar f ·e 
uygundur. ?ıie "lA yemel tc bi
ra 120 kunış, vıski soda 500 
kurustur. Yemek iz olarak pa
\•lyonda viski soda 6 00 kuruş
tur. Yılbacı gecesi dola)t r io 
Beledi}ece bu fi) atlara bir 
miktar zam yapılacaktır. Tarife 
dışında umumi kons.omasyonun 
yüzde onu nisbetinde gar on 
Ucreti de vardır. Yılbaşı gecrci 
sabaha kadar açıktır. 

Kordon Blö: 
İstanbulun en lüks eğlence 

yerlerinden ve gece lokallerın
den biri de ·Kordon Blö• dür. 
Taksimle Harbiye arasındaki 
caddededir. Telefon numarası 
86652 dir. 

Kordon Blö lokali: lokanta, 
pa\iyon \e Rüstik Bar olmak 
il.zere tlç kısımdan mUtesekkll-
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!ılbafı gec si, eğlence er ve 
reni ümitler gecesi o cak 

si hu•u•t bir proırıım hanrlı· 
mıstır. Buna göre Perihan Al· 
tında;:, Cem Şahin, Muzaffer 
Birtan, SalAhattin Pınar, Se
miha Cosardan ibaret incesat 
heyetinin konserine ilaveten 
Sulukule festıvalı rn bir skec 
de pro;ramda yer almı;tır. Ay 
rıca muhtelif varyete numa· 
raları, dans 'e caz da vardır. 

Konsomatris bayan yoktur. 

8u geceyi 
e~lence 

evleriııde 

yerlerinde 
dir. Lokanta kısmında 14 ma
sa, paviyonda 40 masa, Rüstik 
barında da 7 masa mevcuttur. 
Her ilç kısımda da birer or~es
tra vardır. Sandu ve Tropikal 
orkestrası yılbası gecesi bu tlç 
kısımda da talacaktır. 

Kordon Blo, yılbası için zen
gin bir atraksiyon programı ha
z.ırlamıstır. Dansöz Rosıta Lozo, 
Alma Fleuric, Iarie Van
cennes'in muhtelif akrobatik 
dansları programa dahildir. Ay 
rıca her masaya kotyon ve çe
lilUl hedi)cler verilecektir. 

Yılbaşı gecesi için, normal 
tarifeye, Belediye İktısat Mil· 
durluğunün uygun görece i nlı 
bette zam y pılacak ve tasdikli 
tarifeler hem lokalin kapısına, 
hem de içeride kolayca ıörüle
bilecek 10 muhtelif yere asıla
caktır. Konsomuyon tutan fi. 
zerinden yüzde on nisbetlnde 
ıarson tıcreti de vardır. Kor
don Blö, yılbaşı gecesi sabaha 
kadar açıktır. 

Yekta: 
Yekta salonu, Harbiye ile 

N~t.a.,o:.ı arasında, Vali konağı 
caddesindedir ve Eehrln en te
miz lokantalarından biridir. Te
lefon numarası 81183 dür. Yek
ta salonunda 20 masa mevcut
tur. Gitarıst Fkhard muhtelif 
sololar yapmaktadır. Aynca 
pikapla hafif müzik nesrfyatı 
da vardır. Fıyatlar her zaman
ki gıbidir. Yılba5ı gecesi için 
hususi bir tarüe yoktur. Lokal, 
gece yarısından sonra saat ikiye 
kadar açıktır. Umuml konso
masyon tutarı Uzerinden yUzde 
10 nlsbetinde garson ücreti a
lınır. 

Taksim Belediye 
Gazinosu: 

Taksim bahçesinin ıçlndedlr. 
Telefon numarası 82904 dür. 

Taksim Belediye Gazinosu, 
en luks lokallerden biridir. İki 
büyük salon ve altlı llstlil iki 
paviyondan ibarettir. En Ustte
kl kısım yazlık olduğu için yıl· 
bası gecesi aı;ık bulunmıya
caktır. 

Orta kattaki iki büyük salon
da 200 masa vardır. Pavlyonda 
ise 50 masa mevcuttur. 

Gazinonun lokanta kısmı, yıl 
başı gecesinde )'emek tıcretinl. 
şahıs ba&ına 20 lira olarak ta
yin etmi5tir. Bu miktara içki 
dahil değildir. İçki fiyatları 
normal tarücye tftbidir. Yüzde 
10 garson ücreti vardır. 

Gazino ı,, mında Peter Lede
rer, salon orkestrası ile CelU 
İnce caz orkestrası çalacaktır. 
Bu yıl atraksı)on yoktur. 

Paviyon kısmında Horracina 
Correra ve Brezılyen orkestra
ları çalacaktır. Burada da at-

raksiyon yoktur. Her IkJ kmm 
yılbaşı gecesi sabaha kadar a
çıktır. 

Semiramis: 
İstnnbulun temh ve kibar lo

kallerinden biridir. f.yazp ~3da, 

Gilmilssuyu hastanesinin Ust ta
rafındadır. Telefon numarası 
85891 dir. 

Semiramis gazinosunda 130 
masa mevcuttur. Yango Mengen 
orkestrası çalacaktır. Şant!lr 
Vlakopulo ve Niko Papadakis 
orkestraya refakat edecekler
dir. Yılbaşı gecesi için· zengin 
bir atraksiyon programı ha:ıır
lanmı5tır. Yemek ve içki fiyat
larına, Belediyenin uygun göre
ceği yılbaşı zammı yapılacak
tır. Ayrıca umumi konsomas~on 
tutarı üzerinden yüzde 10 nis
betinde garson Ucreti vardır. 

• • 
ıcın 

..> 
İstaııbulun bir geçirmek isteıııiyenler 

neler lıazır laııdığını aşağıda okuyacaksınız 
Semiramis gazinosu, yılba~ı ge. 
cesl sabaha kadar açıktır. 

Konak: 
Şehrin en lUks \•e temiz lo

kallerinden biridır. Beyo lu ts
tlklAI caddl'sindedir Telefon 
numarası 44778 dir. Konak O
telinin bar gazinosu, bir de pa
vlyonu vardır. Gazino kısmında 
200 masa mevcuttur. Yemek Uc 
reti 3ahıs ba§ına 12 50 liradır. 
Bu fiyata içki dahil değildir. 
İçki fiyatları normal tarifeye 
tftbidir. Bu tarifeye Belediye
nin o gcc ye mahsus uygun 
göreceği ıam yapılacaktır. Ga
zino kısmında ·Konak• orkes
trası me•;cuttur. 

Pavlyon kısmında 40 masa 
vardır. Perez ve 1lhan Çençer 
orksetraları p \iyonda çalacak
tır. Zengin bir atraksiyon prog
ramı hazırlanmı tır. 

Lola, Santlago ve Edlnco'nun 
İspanyol folklor dansları prog
ramda yer almıştır. 

Yemek fiyatı. adam baıına 
50 liradır. Bu ücrete, her şah
sın içebll ceği kadar içki de da
hildir. Ancak ıampanya ve \•Is
ki müstesnadır. 

Norrnandiya'nın 100 masası 
nrdır. Yem,. li ,.e lçkilı bır lo
kantadır. Yılbaşı geces.i için 
yemek ve kollOn dahil olmak 
üz.ere bir kişi için ücret 20 li
radır. Bu fiyata içki dahil de
tlldlr. İçkiler, normal fiyata, 
Belediyenin uygun gördüğü yüz 
de otuz zamla ,-erilecektir. Nor
mal olarak bira 150, ,·iskl 500 
kuruştur. 

Lokantada 7 kişilik Orhan 
A ,·sar orkestrası vardır. Atrak
siyon olarak 4 İspanyol artisti
nin muhtelif dans ve varyete 
numaraları programda ~er al
mı5tır. Umumi konsomasyon 
~ekununa yilzde 10 nisbetinde 
garson ücreti eklenir. Gazino 
yılba~ı gecesi sabaha kadar a
çıktır. 

Rifa: 
Beyoğlunun en konforlu ve 

lilks barlarından biridir. fstik
IAl caddesinde 186 numarada 
(Galatasaray postahanesi ya
nında) dır. Telefonu yoktur. 

Londra Bar: 
Beyoğlu lstiklftl caddesinde 

Galatasnrayla Tünel arasında· 
dır. 1stanbulun en eski \'e ne· 
zih barlarından biridir. Tele-

Pigal: 
fstanbulıın son zamanlarda 

açılan konforlu kabarelerinden 
birıdır. Beyoğl ı 1stik1Al cadde 

Normal tarıfcve, belediyenin 
uygun göreceği zam yapılacak
tır. Tabldot normal tarıfede 
250 kuruştur. Garson hakkı o· 
larak ) Uzde 10 nübetınde fazla 
ücret alınır Turkuaz, yılbası 
gecesi sabaha kadar açıktır. 

Kristal: 
Takc;im ~bidesi kar ısında 

iı;lı:ıli saz salonudur. Telefon 
numarası 82699 dur. 

Konak'ın gazino ve pavlyon 
kısmında umuml konsomasyon 
tutan üstünden yüzde 10 ni!
betinde garson Ucretl alınır. 
Her iki kısım da sabaha kadnr 
açıktır. 

Rilada 20 masa \'ardır. Ye
mek ve duhulıye yoktur. Sa
dece Jçki •;erilmeklcdir. Yılba-
61 gecesi normal tarife tatbik 
edilecektir. Bu harda konso
matris Bayanlar vardır. Normal 
tarifeye göre mesclA bira 425 
kurustur. Ancak konsomatris 
Bayanlara ikram edillrse 550 
kuruştur. Konyak. \'Crmut, vot
ka gibi kadehle \erilen lı;kiler 
de 425 kuru5tur. 4 kişilik bir 
orkestrası, bir Amerikan barı 
vardır. Yılbası gecesi Rita sa
baha kadar açıktır. Umumi 

Londra Bar, dahili tez~ inalı ve hnasının samimiliği ile blr~ok stanbullulın kendine bağlamı~tır 

Parkotel: 
Şehrimizin temWiğl ve ki-

barlıJıyle tanınmıs lokallerin
den biridir. Taksimden Dolmıı· 
bahçeye inen Ayazpaşa caddesi 
üzerindedir. Telefon numarası 
82220 dir. 

Parkotcl'in gazino 'e pavb on 
kısımlan "ardır. Fakat Parko· 
telde yılbaşı gecesi için her· 
hangi bir hazırlık \"e progr m 
yapılmamııtır. Burası o gece, 
arzu edenler için sadece lokan
ta ve pavi,} on olarak kullanıla
cak •;e her ak~amkinden farklı 
olmıyacaktır. 

Canh Bahk: 
Sarıyer 'a{lur iskelesinin bl

tlsiğinde lt:ıks bir gaz.inodur. 
Telefon numarası 32 101 dlr. 
Canlı .Balık gazınosunda 32 ma
sa vardır. KIAsik ve caz müziği 
orke traları me\ cuttur. Her 
gUnkU tarifesine göre tabldot 
3.75 kuruıtur. Yılbaııı gecesi 
için Belediyece ) t'nl bir tarife 
yapılacak -.c tatbik olunacaktır. 
LUks sını!a dahildir. Zengin bir 
atrak iyon programı bazırlan
mıştır. Yuzde 10 nı beUnde gar
son Ücreti faturaya dahil edi
lir. Gazino sabaha kadar açık
tır. 

Normandiya: 
Taksim Sıra eh iler caddesin

dedir. lstanbulun en güzel ve 
lüks lokantalarından biridir. 
Telefon numarası 44407 dir. 

konsomasyon yckCınu Uzerindcn 
aynca )ilzde 10 nisbetinde gar
son Ucretı alınır. 

Stüdyo: 
Bero lund , Kumbaracı YO· 

kusunun )•anında, gtlzel bu: lo
kaldir. Telefon numarası 43848 
dir. Bir Amerıkan bar, bir de 
pa,·lyonu vardır. Stlldyo orkes
trası 'e ayrıca bir atraksiyon 
programı vardır. YUzde 10 gar
son ücreti mil~teriyo aittir. 
Stüdyo ) ılbaıı gecesi sabaha 
kadaı: açık kalacaktır. 

Çınar Oteli~ 
Yeşllkö:ı de daha ziyade yaz

lık bır eğlence lokalıdir. Bu
nunla beraber kı;ln da hayli 
kalabalı kolur. Telefon numa
rası 18 2 dır. Yılba ı gecesi iı:ın 
hususi bir program ha:ıırlanmı:i 
tır. 

Gaıinonıın ıs masa ı nrdır. 
Y mek 'e içki fiyatları, B le·. 
dn ece ta~ ın edtl!'n norm 1 ta· 
rifeye tı~~undur. FlYatiarda .1. 
başı dolal ısıle hiç bir zam ya
pılmıyaca ktır. 

Gazinonun -bir cazı \•ardır. 
Ay:rıca o gece e mahsus atrak· 
si)on olatak Sulukule çingene
leri angaje edılmişl.ır. Konsl
masyon } ek!inu ü.stilnden yüz
de on garson Ucreti ıılınır. Lo
kal sabaha kadar açıktır. 

fon numarası 40227 dir. 
Londra Darda 75 masa, 10 

loca ''e iki Amerikan bar var
dır. Yılba§ı gr.cesl, Belediye 
ıammını kabul etmiyerek nor
mal tarifeyi tatbik edecP.ktir. 
Buna göre bir şişe bira 425 ku 
rustur. Konyak. Vermut, Vot-

ka gibi içki!er de aynı f4 ata· 
dır. 

Altı kişilik orkestrası ve ge
nis b r atraksb on progrwı 

\"ardır. KonsUmatrls b yanalr 
da mcHuttur. Azt'rbaycan Kaf
kas re .. UsU, buna ilaveten Har. 
tum'dan gelen ıklzlerin progra· 

mı, muhtelıf 'arl ete, akrobasi 
numaraları, Solo ''e Duo oarkı· 
lar programda yer almı5tır. 

Umumi konsllmasyon yekfl· 
nu U tünden 'üzdo 10 garson 
ücreti alınır. Londra bar }ılba-
11 gecesi Sab~ha kadar aı;ıktır. 

si BekAr ı;okak 1 numaradadır. 
Telefonu yoktur. Pigal yemek 
vermez. Yalnız içki vardır. Bi· 
rinci sınıf ıı;kıli tarifesini tat· 
bik eder. H masası mevcııttur 

Pig:ıl"in ııltı klı;ilık bir ..,r 
kestrası ve oldukça zengın bir 
atraksiyon programı vardır. 
Al turka 'e alafranga sololar 
dan ga)·ri varyete numaraları 
da programda yer almıstır. Kon 
sümatrlı bayan vardır. TarUe 
dısında yüzde 10 ,arson ücreti 
alınır. Yılbaşı gecesi saat bese 
kadar açıktır. 

Şato: 

Beyoğlu tstiklll caddesindedir. 
Telefon numeusı 43848 dir. 

Şato'da 25 masa vardır. 5 ki 
şllık bir orkestrası me,·cuttur. 
AlelAde gunlerde tabldot 2,50 
liradır. Yılbaşı geceli. yemek 
ve içkılerdP. Belediyenın tayın 
edeceği tarife mutebt'r o1acak· 
tır. YtizdC' 10 gar on ücreti mür 
teriye aittir. 

Bl.r atraksiyon programı ha
zırlanmıştır Yunan antöz.U 
Poly programda l er qlmı~tır. 
Şato, ~abaha kadar açıktır. 

Güney Park: 
t tanbulun tanınm1s ıazlnola

nndan olan Gtıney Park A~aı 
pı:;ailadır. Telefon numarası 
816:18 dir. 

Güney Park kapalı olan gazi
no kısmında zengin bir atrak· 
siyon programı hazırlamı5tır 

Yunan orkestrası ve şantoı ola
rak Yunan solistleri vardır. Yıl. 
başı gecesi içın Beledı) enin 
ta)ln cdeceti fiyat tarifesi tat 
tik olunacaktır. Umumt fatura 
tutarı ilzerınden yüzde 10 gar
son Ucreti mUştcril·e aıttlr. GU· 
ney Park, Yılba~ı gecesi saba
ha kad~r a~ıktır. 

Turkuaz: 

eyo lu İ-tlkUl caddesinde 
220 numarada ıçkill saı salo· 
nudur. Telefon numarası t9037 
dır. 
Turkuaı salonu yılba$ı gece 

Yekta alo nu. İstanbulluların &el dili ılrlu blr tö~edlt 

Kristal gazinosunda 200 ma· 
sa vardır. Birinci sınıf yemek· 
li ve ıçklli lokantadır. 

Yılbaşı gecesi, Hamiy~t Yil· 
ccses, Ahmet Ustun, Şükran 
Üzer ve arkadaşlarından lba· 
ret fasıl heyetinin Türk musi· 
kisi konserİ programda yer al 
mıştır. 

Ayrıca atraksiyon olarak A· 
rablstandan gelen Kral Faru
ğun gözdesi SemirhAdın cazıp 
dansları vardır. Gece yarısın· 
dan sonra saat bire kadar bu 
program sürecek. Bıı saatten 
sonra sabaha kadar caz. ve dans 
de\•am edecektir. 

Kristalin her giınkU tarife
sinde kutUk ;işe rakının me
zesiz fıatı 425 kuruş, tabldot 
ise 250 kuru&tur. Bu tarıfeye 
belediyenin yılbaşı için uygun 
göreceği zam eklene.cektlr. 
Ayrıcı yüzde 10 garson hak

kı vardır. Kristal nazinosu yıl· 
başı gecesi sabaha kadar acık
tır. 

Ferah Bar: 
Beyo lu Havı şo aktıdır. 

Telefon num~tası 4ıt74!'l dur. 
Fetah buda 33 ma·a, 12 loca 
\"ardır. Normal tarıfede bıra, 
ı:nentc, konHk. cin, v•rmut 4 
liradır. Sodalı olursa 450 ~u
ru$1ur. Bu fıa•lara enebaşı 
mUnasebeUlt ıam YitPılmıya
caktır. Barın S ki~ilık orkes
tr sı vardır. Konsomatris ba· 
yanlar m~vcuttur. Yllzde 10 
garson hakkı mU~terıye ittır. 
Bar ubaha kadar açık olacak· 
tır. 

Bundan baıka Beyo:ıunda 
Kitkat, Çın, Çam, Pıccadilly, 

Tabarın, Soem. Melodi, Ö.zgUr, 
Havana, Eks. Almara, Turan 
gıbl, bar, kabare, \e lo~aller 

me\ cuttur. Bunların hepsinde 
konsomatris bayanlar vardır. 

Ekserisi ece saat bire ~adır 
açıktır. :Sıızılarında orkestrıı, 
bazılarında pıkap bulunur. 
·Do:an Saz· la • Gulbahçe• de 
fasıl heyetı urdır. 

Spor ve Sergi 
Sarayı: 

f::por 'e ~rgl S•u)·ı, t t&tı· 
bulun t'n bUyUk lokşlıdit. P.eş 
bın kı$1) i rahatça al~bilecek 
tar~s 'e trlbunlerl nrdır. h· 
tanbul Belcdcyesı. halkın :rılb1 
ıı l!(!Ce!lnl ucuzca ,., samhnl 
bir hava iç nde grçirmı>3inl te
min maksadile, l'hven fıaUı bİr 
e l('nce programı hatırlamış. 
tır. Bu proı;ramda İstanbul 
Konservatu rı Turk muslkiai 
icra heyetinin kon~erl, Celil Sa 
hinin ol oları 'e bir de dans 
or estrası yer almıştır. Ser l 
Sarayında iı;kl yoktur. Sadece 
gazoz. lımonata, çay. kahve &i· 
bi ttıP$rub1t mc~cuttur. Duhu· 
Iı bır Uradıt. Gtc nın e#l ıı 
c Jl grçme ini temin makudıle 
g n ş 1ılçUde hazırlık yapılmak 
tadır. !';por n~ Sergi Saru ın 
dakl eğlçncelerin progr mı, be 
le1ıve tarafındln a rıca gaz 
lelerle halka ilAn edıle~ektir. 

Yılbaıı ece·lnin, bulUn C)o 

kul ucularımıı için neıelf ,., 
ıe'kli eçme•ini biz de can~ 
temenni ederli. 
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Yılbaşı gecesinde ı 
İstanbııl siııeıııaları 

fstanbulun bellibaılı sinema· * ELHA,IRA - Genel Mü-
1.armda Yılbaıı gecesi göste- fettiş. 
rilecek filmleri hildirıyoruı: * İSCİ - Tel. 84595 • AU
Anl bir sebep yiı.ninden proc· cddin'in L~mbası. (Renkli, ha. 
rımlırın her zan1an detişmc'IC rek<'t!i bir masal filmi). 
ihtimali oldut:unu da okuyucu. * iPEK - '!\lontc Kristo'nun 
lırımııa hatırlatırız. Kılıc1. Baş rohinü John D<!-

Gösterilecek filmin ne ol re~·ı~ oynadığı. h~reketli, bir 
dutundan emin bulunmak için t ıhı 1'.l;c~r~ fılmı. .. . 
o ıün gazetemizdeki •Cemiyet * L.\ .E Genel Mu!ettış 
Hıyıtı• sütununa bakmanızı ve Tel. 4;j~İif:K . 
ya ıinema idarehane ine tele * ' · - Kumarbazın 

. . !{arısı - Tel. 40868. 
fon etmenw de a)rıca t;.ı\· ıve * St:!\JER 2 A k • 
ederiz. . • , - §1 ~az Kan 

., ., Davasında CBud Abbot ve Lou * ALKAZ.\R - Trl. 4.~6~ Co trllo'nun yeni bir komedisi 
Ben Bır Casustum. Ann D\'orak. Tel. 423.il. · 

* Ar - Tel. 44Ja4 - Genel * T.\KSİ11 - Aşık Veyscl'in 
lifettiş. Danny Kaye'ın renk llayatını hik~ye eden bUyi.lk 

li ,., eğlencE'li bir komedisı. Türk filmi. 
* ATL.\S - Tel. 4·1460 • *TAS - Genel ~lüfeltiş. 

Kumarbazın Karısı. )Jeşhur * Y1LOIZ - Al3eddin'in 
Şho\v Boat operetinin renklı ıan1ba.sı. 
olarak !ilme cekilıni~i. Baş rol * Diğer ~incmalarda ikinci 
lerde Ava Gardner, Kathryn Yızyon filmler gösterilecektir. 
Gray.:.on, Ho\\'ard Keel, ?tlarse Bunları sinC'maların gazetelere 
ve Go\\·er Champion, Joe ı-;, verdikleri ilfınlardan ögrcncbi-
Bro\\·n \·.s. lirsiniz. 

VATANIN lLAVEfl 

YILBAŞI 
GECESiNDE 
TİYATROLAR 
yılbaıı gecesi İstanbul Uya\. 

rolarında oynanacak eser
ler hakkında kısaca malOmat 
\'erb·oruz: 

\' ADŞİ KIZ - Şehir Dram 
tiyatrosunda, tanınmış Fransız 
yazarı Jean Anouilh'un Uç per
delik bir dram ı. Mesut olmuı 
nı beceremiyen cefa çekmls 
hir kızın hikAyesi. Baş rollerde 
Jeyan Ayral, Hadi Hün ve H . 
Kemal Gürmen. SahnPye koyan 
~tax ı.teinecke. 

* BALIKESİR M'CIIASEBECİ-
S! - Şehir Komedi tiyatroıun
da Reşat Nuri Gilntekin'in bu 

Yılbııı cecul, Şehir Tiyatrosu Dram lnımında ıeyredecrl!mh Jean Anoulh'un 
plyfllnde Hüseyin Kemal Gürmen ve Jey an Ayral 

ismi taşıyan yeni komedisinin ı ~!::.t.J~~;~~· 
1lk temsili Yılbası eecesi veri
lecektir. ' 

* ON BÜYÜK YARAMAZ -
Küçük Sabne'de Aıatha Chris
tie'nin ayni isimli romanından 
adapte eltili heyecanlı ve me
rak uyandırıcı bir piyes. Baş 
rollerde Heyecan Başaran , Ne· 
vln Akkaya, Aglh Hün. Asu
man Korad ve Sadri Alışık. 

* ŞEYTAN ARABASI - Avni 
Dilligil"in 4 perdelik hiciv do-
lu opereti: Ses Tiyatrosunda. "'""'""' 

* KOMSER \e ÖTESi - Mu-
ammer Karaca heyetinin mil· 
ıikll bir tulüat oyunu. 

* YUNANCA - Saray Sahne-
ainde Kaluti hemşirelerin baş· 
kanııaındaki heyet tarafından 
operet. ....... __. ..... J 

•Monte Kristo 'nun Kılıcı• nda John Dcrck ve Judy Lawrence 1\1.G.M. stüdyosunun yıldn:larından Vera - ElJen Yılbaıı ceeesl Küçük sahnede temsil edilecek olan ·10 Rilçük Yaramaz• piyesinden bir ıohnı 

~-::--=---~~ç;:;J.'J;;""' 

ETIJ.G7'L/ ' 

°"-ON!i, 

Abbot ve Costello'nun, ·İki Arıkgöı Kan Davasında• !ilminden bir sahne 

·Kunıarbazın Karı sı • filminden bir sahne 

• 

Warı:cr Bros 11ldızlar1ndan Patrlce W1·more 
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Yazan· Esin TALU 

1 - 0) uncakçı dükkanından du. Bunların basında cicili, bi-
ıtaı. kendınden emin adım ı.:ıli tahtadan )apılmı~ oyuncak

larla gırdı. Ona, daha evvel de Jar, parıltılı pırıltılı yıldızlar, 
rııstlamı~tım. Oyuncakçı dük- koca koca bebekler, mbııv mi
kfınlannın onunden ayrumak )av diyen kedilerle, hav hav 
istt'mczdi. diyen köpekler vardı. 

Yılba~ı ..• Herkese olduğu gl- O da işte, bunlardan birini 
bl, ona da yeni ufuklar açıyor· alınağa gelmi~ti. Hangisini ala· 

2- MesclL. Mesela ~u yatak! neannesi çok gürültü ~apl)or
E\de'ki bebe ini içine ya. sun demez miydi ona? 

tınr, ona •Pi~ pıs )apar, ninni Offf! Hep şu büyükler! On-
so~ !erdi! lnr oyuncak almağa geldıkleri 

Ama hajır? Bebeğin bo;u O· \akit, ooyle düşünüyorlar mıy. 
na hu) uk gelırdı? Hem onun dı sanki? Ama doğrusu o da bir 
buyüüuk hır bebeği \ardı! Ya şey beğenmemisti ya! Ona, yal
~u çıngırak? İşte bu güzel.. . nız bir iki şey alacaksın deme
\ ok yok! O da olmı)acakl An· Ce ne lüzum \'ardı? Cameklnı 

caktı? Kendisine bırııksalar, bil 
tun düWnı alıp golürurdil." 
Ama bırakmıyorlardı işte .•• 

Gözleri, camekanda duran \'e 
kendisine ı;öı kırpan şeylere, 
takıhverdi! Bunların arasında, 
kendi ze,·kinl ok~ıyacak ~eyler 
olacaktı herhalde ... 

olduğu gibi alıp odasına götür 
ge olmaz mı;dı yanı? O came 
kanda neler yoktu, neler? 

Tramvay, otobiıs, bebek, çıngı 
rak ... ller gun bir tanesini eli
ne alır ••• Sonra ... Şunu da iti
raf etmek liıım, kırar döker
di! Ama bıı, onun en bUyuk ıev 
ki idi işte! 

rl 
Resimler: Hilmi SAHENK 

3 - llaiıl i~tc bıılmu~u! 
tram'fayı alacaktı! 

•'fan tan. tan tan da taıı:• 
Şıı otobıis de fena değıl! 
Üstünde merdıvcnleri de \ar. 

Uzayıp giden merdivenler! Jlıç 
bolle merdiven olıır mu? Ev-

- Telaffuza ne hacet?. o 
da kcndı gıbı • Bısyc• a5ık-

1anndan birim daha bulmuştu! 
Ne çabuk da :ııılaşın15l:ırtlı? iki
si do a; ııı ) olun yolı:usu idi .• 
İkisınin de zc\kl bır olacaktı ... 
Konuşuyorlardı. Acab;ı koskrwa 
etiketın Ustündeki fil atı, çok 
mıı bulmuşlardı? Yok"a nıuna-

tane 'ar, nine i arasıı a 
ıısluııe çıkıp, raftan soylcne .oy 
lene hır şey alı)or amma ... O 
merdl\cn de o kadar Ulun ı.Je

ğıl! 
Onun istediğini hen bılıyur

dum halbuki... Gozıi uzakta, 

kaşa mevzuu başka ınıydı? 
Belki •BİS)e• uın lıo;n 111ın 

cın.si, \eya gıdonunun bıçlmi 
bahıs mevzuu idil 

(), arkadaşına : 

- - Bu benım! demıştl. 
iitf'ki fae: 
-- Henım! rliye cc\'ap ,·ermiş

ti.. 

v 

1 

kendisine · Bak ben buradayım• 
dı~en kırmızı boyal bbiklettey. 
eli! Bısiklet onun için, büyük 
bir insan oldu~unun delili! Ama 
her ~e) den ewel şu bisikleti 
doğru diinist telaffuz etmesini 
ôğrenip · Bisye• demese ..• 

işte 
Şimdi lııı kırmızı boyalı hl· 

siklet onun mu, ;oksa arkatla
:itnlll mı olacaktı? 

Bıraksalar bu münaka5a uza. 
)ıp giderdı ..• 

Arkadaşına bir av tüfegi ile 
hır kopek aldılar ••• 

' 

1 
Birkaç gün sonra 1953 yılına giriyoruz. 

Sevdiklerinize bir hediye vermeden 
önce aşağıki sat1rları okuyunuz. 

H ediye alırken fazla para sar-ı her an kullanacağı bir eşyayı htt· 
fetmek. kıymetli eşya almak diye etmekle hem onu memnun 

hüner değildir. Çok p:ıra.sı ol:ın etmiş. hem de keneli kendimizi 
birisi en pahalı eşyayı alabilir ve dUşUndUrmek Ye hatırlatmak yo· 
hediye edebilir. Lakin en m:ık- lunn bıılmıış oluruz. 
bule geçen hediyeler en pahalı Okuyııeıılarımızın bu hususta· 
ve kıymetli olanlar dğildir. Dil- ki ze\'k telakki \ 'C anlayışlarını 
şünrek, beğenileceğini hissecle- ölçmek için e''\'el~ bir anket a
rek, sevgi \'e alaka ile seçilen çıyor ve bu ıınkcte ı:amimi bir 
hediyenin manevi kıymeti, maddi yürekle cevap \'ermelcrini istiyo
değerinden pek üstündür. Bazan ruz. 
en manasız bir eşya bile bir kim· Hediye almasını herkes kendi
senin çok arzu ettiği bir şey o- ne göre becerir. Asıl s:ınat o he
labilir. Onun bu arzusunu sezmek diyeyi verme tarzındadır. Aşağt· 
ve istediğini kendisine hediye et- j daki suallerin dokuı tanesine e• 
mek bir incelik , .e dirayet mese- vet d iye cevap 'crdiğiniz takdir· 
lesidir. İnsan sevdiği bir kimse- de, seçeceğiniz hcdıyelerc şahst· 
)e hediye alırken, bu hediye ken yetinizi k:ıtm:ısını biliyorsunuz, 
disine verilirse ne dereceye ka- demektir. 
dar memnun olacağını ölçüp he-
$ap etmelidir. Kendi lıosuna git- 1 - ll<'diye vercreğinh kim· 
miyen lıasrnakalıp alcl.ade şey. ~P~r. •on giiniine kadar bir şcY 
leri adet yerini bulsun diye he- çıtl:ıtmamnsını \'t' ~ürpri1 yap-
di) C etmek hiç de hos olmaı. ma'>ını biliyor musunuı? 

Bazı kllisik hediyeler vardır ki 2 - Cir çoC'uğ:ı isine ~arar bir 
hemen hemen her \'esile ıle bir şey alırkrn, ~anına onu ''indi· 
çok kimseler gidip onları satın r cc·rk oyuncak l\:ıtma~ını bili)or 
alır ve eşine do~tuna ı:ünderir. nıusunu1? 
Hediye işe yarasın diye alınma- 3 - Tin k;ı ) erılr oturan arka· 
malı, , ·erilen kimseyi memnun dasınııa bir hı>rli~ e ~ ollarken , o
ctsin, sevindirsin diye .seçilme- rada buhıııını\'an bir ~ry olmasına 
lidir. f;\'indc bir çok gıimüşiı o., IJillıa a diki.at edrr misiniz? 
lan bır insana ıgümiiş kıymet· 1 - Kocaman lıir ~eı.crlenıe 
lidır, makbule geçer, kınlmaz. es' kutusu 'rrine uf:ık 'c hu u h t.· 
kımez• dı~ e ) ıne bir gürnuş al- ti olan hir lıl'diyc almasını lrrdh 
·mak ne kadar mana iZ ise kitap edrr misiniı'! 
okuma~ an, resimden hoşlan mı- 5 - Ratı mutekit iıı-;anları dil· 
yan bırisinc de bır kıtap \'eya lnb ı;unerek, batıl ilil\alları ~ U1Un· 
lo~ u sır( kendi se\ diğı ıçin almak drn ban rı>nk \ I! r-ekildcki heıH· 
da mfma ız olur ~rll'ri almaktıın rckinir misiniz? 

,1'ır ı:-ok fW l'.adınlnı ı çamıı r r. - Cicçen sen'"h:ı ı nldığınıt 
~a~ıııesı, elcktrık supurge.sı, tıtu ı lmliycnin biı r sini almamaia 
gıl'ı eşyalardan ho Innırlar. Bir dil.kat l'ıler mi ini1? 
çokları da hediye dı~ c Uvanta, 7 - Koranııa n~ya ailenize al· 
kumaş, süslii cı;yayı tercih eılcr. ılı~ın11 hrrli~ l'kr arasında si1.ln 
ler. Karlının tipine ve ze\ kine gö- ı• olmasını i~lrılikleriniı ı·ar mıdır? 
re hediye seçmesıni bilmek bir R - Hir lıore ödeıtiiiini1 nldl. 
hünerdir. narao;ı ·ıarif l:ir rünlanın , .c ·a 

Kaılııı için ele ayni mesele ua- ı hir ;.:ıra rıınııı~ının idne ~onıP 

1 
lııs ıııe\'luudur. Ko~ası, ha~ası, da Ycrm,.ili düSl.·inıır mii~~in!iz? 
oğlu "'~a sc\<lığı hır llostu ı(·ın !l - Parnsı1 ıanıanınn: ısc ~cnt' 
hcrlıye ı;rc;erkcıı, ymc onun te\'k ıl<' uf;ıl( hl'•live ili' giiniil alma~ı
lerlııi \'C adetlerim gôzöniinde tut n ı hilir misiniı? 
ıııası lazımdır. Sisara iı;ıııiyene a-' 111 - nir erkek 111 k:ırla ınn:ı 
gızlık \'e talıak:ı. almak ne kadar (kadın~:ın11) H'\':ı lıir !..adın ar· 
ah<'s i~e bir sUrü kıra\·atı olana k:ı1faqnı7:ı (crkekc:eniıl hedi~·t 
kıl'a\•at da alınaınalıdır. Ilıızaıı en :ılılınını:ı:. , ·akit. ş:ık:ırı \I' :ılaytı 
basit hc·diyeler, en makbule ge. hir h;ıva ,·aratac·;ık lıir şey 'er-
(.'enler olur. ınr•ini bllir ınisini1? 

Genç ve yeni evlenmiş bir çif- J ı - \lıhgnm lıPıli\l'ııin ııa-
te, bir seri konser \ 'C\'a tiv:ı1ro b:ıhlı'!ınılıın hahsrln'i' rı·egini:ı: 
bileti hediye etmek hc~kesi~ ak- eilıi, hrılhrııin lıir krlenir oldu· 
lın:ı gelmez. Fakat bu gene: ev- gıııı •ı ıhı ı.iiyleml'ı nıi,iııi1~ 
lilerin lıiitçclerı dar \'e t iv:ıt ro l '? - ,\ rkaıla•ın11a hiı· kedi 
ile konserleri de ('ok seviyorl:ırs:ı H"'"a küpt'k lıt'dhf' "''iı:iniz \a• 
hundan daha güzel bir hediye ta - kit hay\'anın or.ııl ı hi l•<>\\ılaca· 
s:ınur eılılemez. ğıırn rm lıı o l ıır mıısıınıı1': 

Caz müziği se,·ene alaturka 13 - 11Pıllvr\'I S'-'""r"eıı t<ô~-
pliık, alaturka s:ız se\ene senfo- tPrıliğlniı titiılii!i, n;ıl..eliıı <;:ırıt
ııik orkestra plağı seçmek ne ka- m;ı.,ında ıln gii~teı·ir mbinil'! 
dar manasız olursa, fazla tic;ümi- 11 - Cazı arkaıla~larınmn, si· 
yen birisine yiin atkı. denize gir- 1e hl'ıliye ıılamıyaı·aklarını giiz· 
nıivene nıavo almak da o kadar iiniindc t ıı lar:ık oıı l :m iiznıeınck 

1 manasız ol~r. i..tn. kf'nililr.rine h<'lli~ e almak-
Ilastalara muhakkak çiçek ve tan ,·a1~c•·rr mi iııit'! 

kolonya götürmek de hataclıl' 1; - y,ıı, .... , . ..,iıin Hn her 
Götüriilecek daha neler ~oktur~ \akit ı;:üıcl hir ılr\ re ıniclir? 
Mecmua, kitap, güzel ve iç açıcı 

1 resimler. mcyva, haltll eğer lı:ıs · nu ~ıı:ıllerrlen cıkan netice 
sizi tatmin <'lmcnıi"·e \C bu ~ıl 
b:ı ında •r\ dil lerinııden birine 1 

talık uzun süret·ekse vakit s:eçi
recek, oyalıyacak e~yal:ır, bilınc -

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ce ve bulmacn, mektup k&gıdı, 
iskanbil, elişi vc.;aire gibi .•. 

he<live veı me~i :ıı-ıulurorsnn11:, 
mııli durum"ıııız•ııı mUsaadesi 
nisbclinde ııe gıbi bir hediye se
('Pceğınizi ıışıığıdaki cetl\elcle gö5 
teriyoruz. 

5 - O ise... •Bisye• sinden 

'azgeçerek enıııde sonun

da bir top ıle bir miyııv aldı! 

Şımdi kedisi ıle her gece be

raber l·atıyor ..• naz.a n Ustııne 

;>atınca kedi de can havli)le 
• mi~a' • dıyor. O \akit ze\'klne 
hudut olmuyor. 

Topu ile de ona Taksim bah
çcı..inde oynarken ra-tlıyorum: 
Her gıın meraı.ı m le alacalı bu· 

Jacalı top arkadaşlara gösterile. 
rek, harn1.a atılı)·or ... 

\ ·e her giın top havuzdan me 
rasimle çıkartılıp kendisine tak 
ılım C'dilı~ or. llele bir yapma· 
ııııı l aı! Vay hallerıne!I 

________ .... ______ .... ______ ...,. ............. - ... =-------=---------....... ---=..,,.,-----~ 

Bazı dost ,.e arkadaş doktorlar 
Yardır. Para almazlar. Onl:ıra da 
hediye 'ermek lazım gelir. Yi 
ne basmakalıp $eyler almak ye. 
rine. eğer doktor içki ı;eviyorsa 
bir iki şi~e viski \'eya bir sandık 
inhisar içkisi neden gtinılerilme· 
sin? Boğazına düşkün bir ahh:ı 
ba yi) erek nadide >eyler ıırdcn 

alınmasın? Yeni ev kuranlara e' 
lerinc Uzım olan eksikleri t:ı · 
mamlamakla hem belli ctmeılcn 

Yılbaşı hediyesi 
neler olabilir? 

Bayanların olabileceği 

hediyeler 

yardım etmek, hem ele onları Yr.ni r\·li ol;ın "'"·anhr. e"-le· 
memnun etmek mümkündür. ri ıH• "'" hediyeleı <len biı ini ala· 

Bazı kisel ere de hedi) e bir b llirlrr: 
ders olabilir. Kendısiııe IJ:ıkmı- 1 - Kol dii~mesi. 'Fivalı 3.50 
yan saı;lannı !ırçalam:ıl!ı. yiıziı - Iırn ile 25 Ilrıı arasın ela deği•ır.) 
ne çeki diizen ,·ermeği ihmal e · 2 - SiiC't eldh·en <l~i\':ıtı 6,50 
den bir genç kıza guzel bir fırça lira 20 lira ara ında dr~ışir.) 
veya pudra kııtusıı hediye etmek 3 - Bir çakmak <J<'ivatı l~ 
onu ikaz etmek olıır. lira 40 lira nrasınıla dcğisir.) 

Her zaman gittiğini1 bir do•t 4 - Uir cep defteri mscr mu-
evindc eksik olan şeyleri fark- ka\'\':ı kaplı olursa Fiyatı 50 ku
etmek mümkündür. Onlara hecli- rıışla 2,!iO Iir:ı rırasınclarlır. l\T:ı
ye vermek fırsatı lıelirince. hu rokrn kaplılar 2,!10 Iir:ı ile fi lira 
•ksikleri tamamlamak ince bir 

1

1 arasıııd:ı dır. J<:ıbı yılıın derisi O· 

buluş olur. Innl:ır i"e 7.50 lira ıle 10 lıra a-
Yakın bir arkadaşın, sevgilı ra ındadır) 

bır dostun en çok neden hoşlan- 1 5 - h i bir dolmakalem <Fi
dığıııı bilerek onun en 11(1 ııııa p·atı 16 lır:ı ıle 65 lıra arasıııdıı
gıden :;e) i seçmek ayrıca bır ze' k dır.) 
tir. Hediye kendısini hatırlatmak G - hi hır kıra\at. <Fi~atı 7 

1 için de bir Yeı..ilediı·. Sevıleıı Iıir ı lıra ile 2,5 lirıı ara ınıladır.l 
ı insana daima yanında taşıl acağı 1 <Deunıı 5 ineide) 
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---!! - 12 - 1952 -----------------·--------------- VAT Al'l'.IN ILA VESi 

Hediyeseçme sanatı 
Birkaç gün sonra 1953 yılına giriyoruz. 

Sevdiklerinize bir hediye vermeden 
önce aşağıki sat1rlan okuyunuz 

Zari! bir erktk kundurası da oldukça makbule g•çen htdlyedlr. 

(Bııı 4 Ün<Üde) 5 - Yüzük. (Fiyatı 10 lira ile 
EJtr 10 "n•lik evllyıtnlı: 300 lira arasında değişir. Fakat 
1 - Pipo veya ı#ızlık. (Fiyatı bugünün hayat ıarUarı 300 llra-

2 lira ile 20 lira ırasında dtli- lık bir hediye vermeııe umumi
flr.) Yetle •lverlıli değildir. Orta de-

2 - Yün çorap (Fiyatı 5 lira recede bir yüzük aeçm•lldlr.) 
ile 15 lira ırasında detlşlr.) 6 - Broş, (Orta dtrtce olı-

3 - Svetor. (Fiyatı 25 lira ile nının fiyatı 3 Ura ile 50 lira a-
60 lira ıra'1ndı değişir.) rrnndadır.) 

4 - Cüzdan. (Derid•n olur.. Hediye nre<eflnlz kim .. rıı-
flyıtı 10 lira ile 30 lira arasın- lı veya ağırbaşlı ise: 
dadır, Yılan dtri•I oluna fiyatı 1 - Kahve fincanı. (Fiyatı 3 
27.50 lira ile 50 lira arasında de- lira ile 20 lira arasında deltiıir.) 
liıir. 2 - iılemeli örtil (Fiyatı 6 

5 - Mektup ve kitap açaeağı lira il• 75 lira ara,,nda ddişir.) 
(Fıyıtı 7,50 lira ile 25 lira ara- 3 - Şem•iyt. (Fiyatı 15 lira ile 
lunda.dır.) 40 lira ~ra~ında dt~i,ir.) 

Efer kardeşlnlıe veya arkada- 4 - Kolonya. (Fiyatı 2 lira 
ıınıza bir şey almak istiyorsanız: ile 15 lira ıra<>nda de~işir.) 

1 - Anahtarlık. (Fiyatı 8,50 5 - Gözlük. (Fiyatı 6 lira ile 
lira ile 15 lira ara•ında değişir.) 35 lira ırasında deAiılr.) 

2 - Kartvizit (ba!'tlmıı olarak 6 - Alışveris tantası. (Fiyatı 
100 tan"I 2.50 liradır.) 7 lira ile 40 lira arasında deti-

3 - Kitap, (Fiyatı 1 lira ile ıir). 
10 lira arasında de)tişir.) 7 - Gece lAmbası. (Fiyatı 6 

4 - Güneş ~özlUğil. (Fiyatı lira ile 35 lira ara'1nda doğiıir.) 
2.~0 lira ile 30 lira araıtında de. Hediye ver~reğiniz kimse, kar 
ğiıir ) dt'$in.iı veya arkada ınıı ise: 

~ - Kol eaatl. (Fiyatı 25 lira 1 - Dolmakalem (Fiyatı 15 
ile 150 lira ara"ında dettisir.) lira ile 65 lira arasında deA:işir.) 

6 - Duvar ıaati (Fiyalt 12,50 2 - Kendisinin beğeneceği bir 
lirı ile 50 lira ara ında del!i, ir.) kitap. (Fiyatı l lira ile 10 lira 

7 - Takvim. (Fiyatı 3 lira ile arasındadır.) 
~ lira arasında d•tişir.) 

8 - Atkı (Fiyatı 3,50 lira ile 
19 lırı ara!lnda d•~şir.) 

Ailenizin yıılı rrkekleri.ne •e
yı ıiJrbqlı dootlannıza bir he
dl,... almak niyetinde ı...nb: 

1 - Sigara tabakası <Fiyatı 
10 lira !le 45 lira arasında de
iişir.) 

2 - Ş•r<ı (Fiyatı 12 lira Ue 
42 lira ırasında d•lllsir.) 

3 - Oyun klğıdı. (Fiyatı 3 li
radır.) 

4 - Tıraş takımı (Fiy•tı 3 li
ra ile 50 lira arrnnda delişlr.) 

:ı; - Kıravat i~nt'ı;i. dülmt'!d, 
takımı. (Fiyatı 10 lira ile 25 lira 
ara'1nda delitlr.) 

8 - Bir kitap. (Fiyatı 1 lira 
Ut 10 lira ırasında deAiıir.) 

7 - Kırıvıt. (Fiyatı 7 lira ile 
25 lira arasında detiıir.) 

Bayların alabileceği 

hediyeler 

Hediye ılıcafln11 lıı>an •üıe 
düşkün .. : 

1 - lluj. (Fiyatı 5 lira ile 12 
lira ar"ındı detiıir.) 

2 - Pudralık. CFlyatı 10 lira 
u. 45 lira aruındı d•~işir. J 

3 - Uvanb. (Fiyatı 10 lira ile 
30 lira ITlj!lOdl dr,Ri$İT.) 

4 - Çorap. (Fiyatı 6 lira ile 
17.5 lira ara'1nda ddişir.) 

S - Manikür tıkımı. (Fiyatı 
8 iirı il• 20 lira ar8'ındı deliılr.) 

6 - Bilezik. (.Altın olması sırt 
delildir. Fiyatı 5 1ıra ile 50 lira 
ara!Hnda değiıir.) 

7 - Kilp• (Fiyatı 3 lira il• 
30 lir'1 arasında değİ$ir.) 

Rdlye ılarağıruı kimse lntl
r.tmsever blr insın51: 

1 - Dikiş kutu'" (Fiy•tı 5 
lira ile 1~ lira arı<ında drti~ir.) 

2 - Aynı, tırak, fırça tıkımı. 
(J'iyıtı 10 lira ile 75 lira ırasın
da delti•ir.) 

3 - 1ı ~nlilAU. (Fiyatı 4 lira 
ile 15 lira ıruındı d•iielr.) 

4 - Hatıra dofüri. (E~er mu 
k.a\."\'& kaplı ise fiyatı ~O kuruşla 
2,~0 lir,.. arı~ında dtğİşir. DE>rl 
kaplı olursa 2,5 lir. ile 6 lira 
arasındadır. Yılan drrl•I kaplılar 
7.110 lira ile 10 lira arasınd• de
li:ir.) 

5 - Kllıt ,.prtl. CFlyıtı 5 lira 
ile 20 lira ırasında d•Ai~lr.) 

6 - Saat (Kronom•trell olma-
11 şayını tavsıyedir. Fly•tı 30 lira 
ıı. 300 lira arı<ındı d•Aiılr.) 

7 - tltil. CFi)·ıtı 20 lira ile 60 
lira ıra~ındı değişir.) 

8 - Çamaıır mıkin"I. (Bit
tabi malt durumu e-1..,eriJli olan
lar !cin bö ·!• bir hediye •lm• 
18'klnı \'Ardır. Fiyatı 250 lira ile 
800 lira ırasında detlşir.) 

9 - Elektrik süpilr~eıi. (Fiya
tı 220 lira il• 550 lira arasında
dır) 

Hedl•e aiırı&ınıı klmıe fınte
ı:M ıevlyoraa: 

Bir dudak ruju, r.trafete dilş
kUn kadını oldulıcı memnun eder 

3 - N&ylon çorap (Fiyatı 7 li
ra ile 17 lirı ırı~ındı deAişir.) 

4 - Mendil. (Fiyatı 2 lira ile 
8 lira arısında deAişir. Umumiyet 
le Yarım dilzilne hediye etmek 
lhımdır.) 

5 - Komor. (Fiyatı 4 lira il• 
20 lira arasınd• de~lşir.) 

Eler ~önill almak lstlynrııanı7' 
1 - Pudra. (Fiyatı 8 lira ile 

30 llrı arasında ddlılr.) 
2 - inci kolye. (Fiyatı 10 lira 

İlf' 70 lira arıııındı değişir.) 
3 - Çanta. (Fiyatı 3o lira ile 

80 hrı arasında dej!ioir.) 
4 - Eldiven. (Fiyatı 9 lira ile 

20 lira arı~ında dt"alşir.) 
5 - Yelpaı• (FiY•lı 4 lira ile 

~ Jira arı~~ında d~Aişir.) 
8 - Kalb 1tklind• broı. kol)'e 

anıhUrlık. (Fiy•tı 8 lira ile 30 
lira ın'1nda değlıir.) 

Ya çocuklarınız? Onlar 

bir Jey istemezler mi? 
4 yııına kadar: 
Müzik oevenlore: (Çalgılı blr 

oyunrık. 

1'1atematikçil~re: Bir terazi 
AzRınlıra: Kil. ' 
Uykuruhıra: Beraber uyuma!ı 

için bir h•b•k. 
Gpzmf"yl ııeven1ert: Tahtadan 

bir kamynn. 
4 ile 7 Y•I ıruındakilereı 
Tıyyarecilere: Madeni bir a-

çık. 

Hıımlırı: Oyuncak ukerler. 
Ttkniııyenter@: Tren. 
Sporculara: Top. 
Hanım kızları: b-lutfak veya o

da t•kımı, b•btk. 
Okumayı sev@nlere: Resimli 

kitıplar. 
SA,·ruklsra: Para tıntası. 
~ürtllklore: Ayakl<abı. 
Rom•ntlkloro: Albüm. 
7 ile 11 yı~ ıruındakUore: 
Ohurlıra: Bir kutu çikolata. 
Çalışkınlıro: Pernl takımı. 
Hovıi!Pre: Bloknot. 
AAırbı•lılara: Kır•vıt, ıömlek 1 - Yapma cic•k. (Fiyatı 3.50 

liu ile 20 lira ırasında d•lişir.) 
2 - !liblo. (Fiyatı 3 lira ile 

70 lira aruında detişir. 

çorap. bluı v~yı mendil. 

3 - Sal (Fiyatı 7.50 lira ile 
85 lira arısında deliıir.) 

' - !ne• •flzlık CI"iy•ll 6 lira 
!la 30 lira arasında d•liiİf.) 

11 lle 15 yıf ınsın~akilere: 
Yetifkenlere: Bilezik, küpe, 

saat. 
Sporculara: Tems raketi. 
Maeeraporestlere: Roman. 
Gez.meyi sevenlere: Buiklet. 

yeni yıla sirerken, ne gibi 
hAdi"elere ıahit olıraJımı

zı ('Oğumuz mf'rak f'dtrlz. Rlr 
yıl bitip te yenl•I başlarken, ls
tlkballn ne ce ıı h:idl,.ıer hı-
11rladığını sayıp dôkrn (alrı

Jar her yrrde ortaya çıkarlar. 
Bir çok kimseler de onlann 
dediklerini ılika ,.e hr)·rranla 
karşılarlar. Blı okuyucularımı
za, )"f'nl yılın kl"ndll<'rl için ne
ler hanrladı~ını hulAsa f'ffen 
ba'ilt bir fal tahlo11iiu Vt"rl:vo
nıı. Ruradan elde edilecek nf!
Urrlere inanıp inanmamak ta
bii herkesin kendi bllecoğl tı
tir. 
Aşdıdakl tobloda, yeni )ılın 

ıiıler l('ln nasıl bir n('tlce ha
zırladıAını ıu suretle anlıyıbl .. 
lir< iniz: 

1 - Evvell bir tavla un 
tedarik ediniz. 

2 - Bu zarı sol elinizle bir 
dera atarak çıkın rakkaını bir 
kAlıdın üstüne yaıln11 .• 

3 - Ayni :ıan bu serer ıal 
elinb:le atınız. 7.ar hangi nk
kamı göstrrlyorsa bu sayıyı da 
Uncekl rakkamın saf tararına 
kayd•dlnlı. Röylcce 11 ite 66 
arasında dr~lşen bir sayı elde 
edeceksinh:. 

4 - Bulduğunuı ('ift rakk:1m 
Jı Myının (mesf'I %1 in) a,a'tı
dakl tabloda 3 t~it (f'Vabt 
vardır. 21 numaralı paragrafı 

butunuı. 
5 - Bunlardan hangi,.lnln 

ıbJn niyrtlni1r k<trfıhk nldu
tunu tesbit tlmrk için 7.arı tek
rar sol elinble atınız. Eğrr çı
kan rakkam 1, 3 veya 5 ise o 
rakkamın karşısınd~ki revap, 
)'f'ni yıl 1ar(ınrla sb:in için f'n 
mühim holdise}i ifad' elmekte
dir. 

6 - E~rr çıkan rakkam çlrt
se. bu takdirde zan, tek rakkam 
f'lde tdinr,,·e kadar atmakta 
devam edinJı. 

- 11 -
1 - ~arışın, uzaklardı oturan 

bir adımın, (veya genç 
kızın) evlenme teklifi ile 
karşılışacı k'1nıı. 

3 - ('ok ovdi4inlı, d•torli 
hir tşya kaybt>d C'eksinlı. 

~ - Mtnfaatırrlnlzl korur ma
hiyette re•mi bir mektup 
alaeaks1nız. 

- 12 -
1 - Akrah• ''eya dostlarınız

dan birinin çocu~u olacak. 
3 - Nişanlanma projeniz mu

va((ak1yetlr sona erecek. 
(Bu ihtimal bir şarta ha~ 
lıdır. Erkek e!\mer \'e kız 
tııırı~ın ise, netice mu
hakkaktır.) 

:S - Uıak akrabanızdan biri
nin vefatı ile olciuk('a bil
Yilk bir mir"a kavuşacak 
aınız. Son :uımanlarda bo
zulmıyı bışlıyan malt dü
teniniı bu 1111yede sevindl
ricl bir istikamet alacak. 

--13-
1 - Bazı toşebhll<lcrinlı, ma

alesef netice vermiyecek 
, .• sl>i oldukca Umitslzll
Ae sevkrdecok. 

3 - Gen(': ve eı;mer bir kadın
dan (V<'YA erkektrn) ıs
rarla !!11kınını1. Ili~ıit ha
yatınızda cok bilyük rollrr 
oynuyor. Fakat siıin dik
katiniz neticeyi değiıtirc. 
bilir, 

5 - Bazı vaatlere in.an11ca'k!11 .. 
nız. A~lı grrçeklcşmiv~

cek olan bu vaatler siıcie 
bUyük endişrlrr yarata
cak, bu bakımdan tem
kinli olmanıı llzımdır. 

-14 -
1 - Para. para, para! .. Bu yıl 

~on derPce eanıiluıınız. E
Jer lmkAn varsa yılbaıın
da şansınızı deneyiniz. 

3 - S•ad•t ~firüntıyor. Olmı
yacak' ~11ndıil:ınır:•hAya11flr, 
birtr birer h•kikat haline 
a:eçecek. s.1bırlı nlunuz. 

5 - Çoktanhtri b•klcdi~inlz 
o ıık m•ktubu nihayet e
linize geliyor \'('; slzP. son
suz bir ıırevincln n1iljdesı. 

ni de getiriyor. 

-15 -
1 - El~r haıırlanmamı&sanız, 

fimdlden eşyalorınm top 
lımıya başla)·ın. Yakın 
tamındı uzun bir deniı 
yokulufu var. 

S - Hayatınız lcin mühim o
lan bm haberler bekli
yorsunuz. Fakat bir mUd
det daha .. bretmenlz !A
ıım geliyor, 

ılı Size 
eler 

-16-
1 - Bir işe firecekslniz. Öyle 

bir iş ki; yalnız ctsaret, 
metanrt ve sebatla yüril
tülehillr. Kendinizi buna 
hazırlayın. 

3 - Bazı nasihallne, hatta 
tekdirlere kulak a~mamaz 
lık etmeyin. Çlinkü bun
ları dikkat'- almak ıaye
&inde, kötü bir neticeden 
kurtulacak!nnız. 

e - Hallini bcklediJlniz hir 
mesPlrde, o mesele He hiç 
alAka~ı olmıyan, ıarııın, 
yaşlıca bir adam (veya 
kadın) 5f1e ummadığınız 
ölçüde yardım edecok. 

- 21 -
1 - Üniformalı bir adamın 

size bugünlerde getirtre
ğl haber hayli canınızı sı
kacak. Buna ragmen hl
diseler, umduğunuz isti· 
komette ı:ıolişmekt•dir. 

3 - Bu yıl sizin i('in aile kav
galarının bol bol vukubu-
1rıca~ı. baş aArıtacaAı yıl 
olacak. Bu sebepten dai
ma münakas_actan ka('ın
mak surptile huzurunuzu 
trmin C'debilirsiniz. 

5 - Ticarrtlc mt~.ı::ul jı;eniı, 
büyük bir ka1anç size yak 
laşQ·or. Tüccar dr~ils('niz 
is ve ~elir hayatınızda bU
~·ük bir parlama \'ar. 

-22-
1 - F.smer. uzun boylu, zayıf 

bir df:'likanlı ile (veya 
genç kızla) bu yıl itinde 
muhakkak evleneceksiniz. 

3 - Küçük bir yangın, yahut 
buna benzer bir tC"hlikflyi 
ucuırı:1 ve az zar:ıria atla
tacaksınız. 

5 - t:!ak telek kalh iılorl, ı:ıö 
nUl heyrranları S?"Örünil
yor. Anlaşılan fazla $1P
sevdi tiplerdE"n5iniz. Size 
ıu nasihati verdi~imiz i
rin sakın bize darılmayın. 
Asıl bUyUk v~ ha~ikt MV
ginlz oldukta uzaklardı~ 
dır. 

-23-
1 - ~!eslek hayatınızdaki işle

rinizin ve çalışmanızın 
düzrni kısmen bozulacak. 

3 - Hayli tatmin edici hir ı;er
Yet, yavaş yavaş ~izcı yak
]aşıyor, Bu yıl itinde ka
,·uşacatınıı. bu geniş im
kanın yanısıra bazı üzün
tUlC'riniz de olacak. Her 
iki hu~usta da hesaplı dav 
ranın. 

:! - Bir alış veriş olarak. Gö
nül me,.leslne dair hlr a
lışveriş. Ama ~onunda ~a
adetler var. Haydi hayır
lısı! .. 

24-
1 - Bu yıl içinde bol bol har

cıyacak~ınıı. Belki biraz 
da suiistimal edecekııı:inlı. 
Neyinizi mi1 Aşk duyJtU
Jarınızı, sevme kabillyet
lerlnizl ... Gönül lılcrinde 
galiba bir akıl hocasına 
muhtaç olacaksınız. 

3 - Nlyc!iniz uçmak, havalar
da dolaşmak ama nafile ..• 
Size uzun bir deniz yol
culu~u ~örünüyor. Sonun
da hafifte &ıkılAcağınıı 
bir dl'niz yolculutu .. 

5 - Bu yıl, sizin hayatınıza 
birdenhlre de#lştlrecek. 
Ama bıı de~ltlklik iyi mi, 
kötü mü? OrMı pek b•lU 
delil.. Siz ümilll olunuz. 

-25-
1 - Çok uzaklardan uçup ~·

len bir devlet kuıu bışı
nııı konuyor. Para mı, ik 
bal mi, .. adrt ml7 Bunu 
önllnilzdekl ıünler röste
recek. 

3 - Yakında bazı do~t1arınız
la alAkanızı kt~ı;rrrk~inlz. 

lfem bu iş ~izin için son 
dtrece hayırlı olacak. o~ 
nun için koybericco~lniı 
arkadaılıklara şimdiden 
u,ülmenlzde hiç bir ml
nR )'Ok. 

5 - Bu yıl, sizin gecen yılla
rınızdan farklı delil.. Ha
yatını,, e•kl hamım eski 
tu me•ellnde oldu-ıı ıt
bi tamtakır ıürllp &idecek. 

-26-
1 - E\'lenm•yl bir kıç defa ' 

dü1ünmü11ünüz. Fakat 
kaynını korkuıu sizi yıl
dırıyor. Hakkınız da yok 
delil. Ama müjdeyi de 
verelim. Kaynanadan ya
na mUthiş kı<metlniz vır. 

başlıyor. ~ leslekte, aile 
('e\·rc~inde, hu~ust müna
SC'betlerinizde hep sinirJi
siniz. Sizin i('in en iyisi 
bol bol istirahat etmPkf ir. 

:S - Hayat daima trJadürter
le doludur. Hi(' umulmı
yan Z:1rnanda, urnulmıyan 
neticrlerle kar~ıla mak 
mümkün. Si1.r bu yıl. oy
le bir tesadüf hazırlamış 
ki. ~onu. aadet sürprlz
lerile dolu ..• 

-31-
1 - Büyük bir detiıiklik var 

hayatınızda .. Jler şey ·a
,.11 ·a,--aş i ·iliğe do 
dönüyor. Fakat buna rağ
rnf'n .siz. rna1har olduk1a
rınızla iktifa etmirorsu
nuz. Bu kadar haris olma
~:ın a canım. 

3 - Siıp do>tca bir !OY sH.,·ll
~;elim. Fal dedikleri 5f:'Y, 
hep uyrlurn1adır. Onun 
fçin sizin sansınızın bu 
yılda ,:::östrrrlif:I ters te. 
rrlliteri ıımur~amamanız 
d;ıha do~ru olur. 

5 - Sizi sevrn ve anlıvan hir 
mııhittr, iyi insanlar ara-
8tnrfasınız. Kf'ndinizi ~e,·
dirmrkte de\'am f'tmek i
çin şimdiye karlar ya}ltık. 
larınızı yapmıya mecbur
sunuz. 

-32-
1 - Bu yıl, ~izin için dahli Re

niş muvarrakıyetlcr ha
ıırlıyor. Ama ~iz bu h11"a
r1Jarı ce~arrt ,.e ıa ·rt'tle
riniıcirn ziyade kurnar.lı
la dayanan bir teki,·a 
horclu ... unuz, · 

3 - }yeni yrni ahhaplar rdine 
rt"ksiniı. Bunlar, hrle blr 
tane~i. siıin için bUyilk fe. 
dakArlıklar yapacaklar. 
~te~lek "' his hayatınız 
onların ~:ıyesinde birden
hlre parJıyarak. 

5 - Bu yıl. sizin için hllyük 
bir müradPlc yılı olacak. 
Rakiplrrinizin hırsı ,-e ah 
baplarınızın vrfaqt1r~ı si
ıl Umit Izh~e dllşUrmPm•
lidir. Sabır, iman ve ce. 
••retle h•llrdllmiyen hiç
bir iş yoktur. 

-33-
1 - nrri ikodulAr yüzünden , .• 

ni yıla sıkıntı içinde Ri
riyorsunuz. Gcv<'zl"lik hiç 
bir vakit iyi neticrlpr )'A

ratmaı. Biraz sUkfıti olmı
ya çalışınız. Faydasını kı

&a zamanda sıörc<'rksiniz. 
3 - Bir dostunuz var. Öyle hir 

doıııt kl l5İ7.in için hrr f,_ 
dakArlıb AmAdo ... İşte o 
in!lan bu yıl !izin hayatı
nııda dönüm noktası trs• 
kil rdccck bir harekrtle 
dostluAıınu bir daha ishal 
rtmck fırsatını buluyor. 

5 - Sizdrn yardım h<'kli,·rn 
bir insan var. Bunu ıı;i; cie 
biliyorsunuz, Ama bir tı
kım çocıık('a dlişUncelrr, 
!izi bu hareketten alıkoyu 
yor. O Inı:ıana yardım rt
menin r-17e de hilyUk fay. 
dalar sa4tıyaca~ını habPr 
V<"rFek, yine hareketsiz mi 
kalacaksınız? 

-34-
1 - !lir çok h•hrrler alıyor

sunuz. Karmakarışık ha
berler. tclrrlnrie ivisl de 
vır, kötllsü de .. Ama bir 
ha~r var kt ~i1I adamı
kı11ı ıııarsacak. Biraz crsa
ret, biraz sılmle bunu dR 
brrtara! rdcbilirslnlz. Dik 
katli olun. 

3 - Kıymetli bir hrriiyr alı
yorsunuz.. tTmmadıAınız 

bir insnn hunu size yollt
yarak. !lec1iyrnın dt'~rri 
kadar do181et cıtiAI mAna 
UstUnde de durmanız ve 
ona J:Öre kartılık vrrme
nlt lAıım. 

5 - Milhim olmı ·ın bir has
talık ~izin yakınlarınızdan 

birinin rtrarınrlıı.. dola11 .. 
yor. Hsııııatık mühim olma 
dııtı halrle ıııl1P duyur1.1rat1 
tcr.«ür hüyük ol•cak ... 
Çllnkil o in•ını hakikaten 
çok Sl'\'iyorı;unuı. 

-35-
1 - İt havatınızda bir takım 

rır, bılınmez. 

5 - \'anınız.da sizi koruyan ve 
seven biri var. Fakat siz 
farkında değilsiniz. Eğer 
~efkatinizi ,.e itimadınızı 

ondan esirgeomezseniz. bu 
yl} içinde geniş imk.An ve 
saadetlere kavu~abilir!i
niz. 

-36-
1 - Djliniıi biraz tutun. Siz 

hüs.nil niyetle konusuyor
sunuz ı\ma çevrenizdPki 
insanlar hunu bJ~ tiir
lii te!sir ediyorlar. Bu hu
)1.lnuzdan az çok ,·azıeçer 
seniz. ·eni ~·ıl sWn için 
hayırı1ı olur. 

3 - ~lıl\·affokıyrt. muvaffakı
yet. .. Daha başka ne is
tiyorsunuz. 

S - Aıkta ıans'. Parada mtit
hiı şans ... Sa~lıkria tam 
bir milkemmeliyet ... Da
h& fazlasını istirecek de· 
l?ilsiniı tabii... 

-41-
1 - Aile kD\·gaları. • Bitınek 

tükenmek bilmiyen dırıl
tılar ... Ne yapalım? Siıin 
de bu ıcnekl ıansınız böy
le ... 

3 - Yolculuk rnr. Hem de 
cnk uzaklar.... Belki de 
dönüşü vıllarca r.onra O· 

lacak ..• Üzülmeyin ama ... 
Sonu i)·i ... 

5 - Siıe de Felek, • Yürü ya 
kulum• diyecek ve bu ~e
nP. son derrre parlak va
atlerle dolacak. 

-42-
1 - Göç \'ar, göç', Uzak mı, 

yakın mı. belli delil .. Ama 
netice.si sizin için hayırlı 
olacak. İsterseniz yarın ıı 
hahtan itibaren eşyalarını 
71 toplamıva başlayın ... 

3 - fş ha •atınızda t•mas et
tl~lniz bir tn~:lnın kara 
haherini alarak~ınız ama 
Uziilmek\e mAna yok, Çün 
kU hc'p o yolıın . lolcu u
yuz. )'ılın tt"ri kalan k~s
n11 eski ı gibi, yeknesak 
geçec•k. 

5 - Yakında sizi sevindirecek 
bir torl•ntı ""r Belki de 
akrabanızdan birinin dü
ğünü bu. 

-43-
1 - Ae;kıda kalan bir dlvınıı 

var. Ama bu yıl i\inde 
muhakkak halledılecek. 

3 - Rıı ) ıı sizin itin, sarışın
l.:1rrlan kac;ınma l"llı ola
cak. Ayağınızı denk almı
)"a mrrbursunuz. 

5 - Darılma)'ın i1ma, kaynı. 
nal.ırın rn insafsızı hu yıl 
sizi ba#rına basarak. Kıtı 
tam melek ... Siz de iki!4i 
arasında saadet çile 1 dol· 
duracaksınız. Düztaban 
ıansı buna derler. 

-44-
1 - Oyuna merakınız ''arsa, oy 

namayın. Aşkı &e\'i)"orsa
nız Aşık olma:yın. "Para}·a 
dUşkünSC'niı harcama ·ın. 
Bu ,.enPyi hö ·Jece ge~ir
mrniz hayırlıdır. 

3 - Aşk ı •ırabı ,·ar kapınız. 
da ... Goz yaşı, hıçkırık, 
inki~ar, hüsran, hepsi bir 
arada ... Artık bu hususta 
karar \ttmrk size düşU. 
~or. 

5 - Bu ,-11 otu duf1,1nuz evdtn 
baıka • e t şınmayı dil
ennmryin Çünkü o evi, 
nisanda seller basacak. 

-45-
1 - E~er ıı.u,..amı evlenme 

ihtimali beliriyor. Yok e
ğer evliy""enJz, kurkuru 
bir hayat bu yıl da devam 
edecek. 

3 - J!l.'13 yılının size getlrece ... 
ği nP,e ve sevinç pek az 
insana nasip olur. 

5 - Bu yılın ilk ~ceelerinde 
gXrereı;iniı: bir rüyayı, 

kendi kendinize yorumla
~·ınız ,.e sonra neticesini 
bize bildiriniz. Her halde 
çok hayırlı bir lj var ... 

-46-
kırışık, ('ffpra ık mesele.. 1 - Kendinizi, içine da!dı~ı-
ler &örünUyor. Bun& biz- nız o hayal dünya ından 
ıat siz gebep olmıyacaksı.. çekip çıkar:rnra bakın. 
nız. Ama bu kötülükleri Yoksa bu gidiıle, uykuda 
Hnte"mek için !ton derec'1 gel.f'n insanlar haline gi-
mUcadele f'tmrk ıarur!tl rfccksiniz. Gözünü:di aç:ır 
yine aize düıUyor. san'z size bu yıl. hayırlı 

3 - •Sabrın ıonu l!lelAmettir• bir 1ı:ı~mct t;ıkacak. 
d~mişler .. Siz de bu ~·ıl 3 - İşleriniıdcki il1ma1lcriniz 
adamakıllı sabırlı olmıya yUıUnden b~u aksamalar 
mecbursunuz. İn an ken- oluyor. Fırsatl3rdan JA.yı. 
dini kapıp ko~-uverecek o- ' kıyla istifade etmlyor.u-

s5zlti nta~ na, h;..yatınıza 
):eni b;r çeıni ··at3a,cak. 

5 - Sizin .arzu ethliniz insan 
l:ıu yıl ha kasile e,~1enip 

J.~..ıva kuruyor. Ama sız 
bunu kenrliniı~ ta ... a ~t ... 
mE>yin. Çünkü zaten o size 
laı·ık değildi. 

-51-
1 - Size 0:-UntO ,.e ıstırap du

yuracak otan bir ayrıJık 
gözüküyor ı\ma sabır?! 
olmaktan başka ra..-e \ar 
mı• 

3 - Beklemed· iniz bir taraf
tan gelecek de. let kıl u, 
rlınızı saadet , .. r (aha 

bojtacak. Daha I~ l3i de can 
saflıfı. 

5 - Büyfik işlere gtrişeceksi
nlz ama. neticesi pek fay
dalı oJmı,.vacak. Ttl'"IZuo
nuz size daha başka im
klnlar ••llıyacaktır, 

-52-
1 - iki mektuptan lklnci i. 

bir! ·1cislnln yarattıca ' ü
zilntüyil birricnbırc gide
recek \e ıiz yaz aylarında 
öyle hir hale gelrcrkslniz 
k,, •Dünyada brdbahl in
~an olur mu ·mu '• dlye 
kendinize soracak~ınız. 

3 - Bil1•ütre bir para ka' bı 
var Giden paranın yerine 
yenisi grlece.k ml arabı:' 
Bu ıualin cr\•ahını grl~cek 
yılın sonunda \·erP.crl!:iz. 

~ - ller hususta tem\inH ol
manız t.i.zım. Dostunuzla 
dU<manınızı hA!! ayırde
dPmez iniz. orta 1 rlka
c.ık netirelerden ba$kısı
nı mestıl tutmayın. 

-53-
1 - Birinden yardım bekJi,·or 

ıunuz Ams o adam. lJiraz 
kanı kuru olduğu için 11-

ze yir olamıyor En iyisi 
kirt1$eden mrdı0t h~kleme
rlen cesaretle ha.vata hat 
]anmanız re kendi enerji
nı,drn haprı btklemen!a
dir~ 

3 - İlk günlerde şiddetli a k 
ka,·gaları baŞt'Ö tcrecek 
Sonu iyi.,. '\"ani kavıasu 
bir hayat. .. Kı acası, b11şı
nızd'n bir niklh geçec<ğe 
benziyor 

5 - Meslek haıat'"ızdaki ba
~arılarınız, Amfrlerinltin 
dikkatinden ka~mıyor. !lu 
tempo ıle ç:ılışırsanl" slıe 
bu yıl süratll bir yüksel
me kapısı atılıyor 

-54-
1 - Kumral olan ve size kal

bini aı:an b!• in an var 
Bu yıl, sırf kendınlıl de
ğil, o irµanın saadetinin 
n1e .. 11Jh·ctinl de yUklE'ne
ceksinlz. 

3 - Yılın haıın<la, kısa bir '1-

kıntı de\Tesl ,·:ır. ,\ma SO· 
nu çok a ·dınlık.. )'etrr 
ki ilk ~9nlrrdc iimlt i ıli
~· dil~meyin. Aksi halde 
ha\':ıt fflrı::ıllileri trrs hir 
istikamet alabilir 

S - İyi habrrlrr izi h•kliyor. 
DJha do!ıru ıı sb iyi ha
brrler bekli ·orıunuz. ~a 
bunlara kavu11m:ınız müm. 
kQn olacak. Se\:JncJi ve Ü· 
milli &tinler bu yıl içinde. 

-55-
1 - Bir ı::~vgtliniz var. ·~{ahut 

c·rlb seniı eşiniz vır. Ka
dın tar.ı!ının ebereyni bu 
baaııiıo!tı koparm1 gayre
tindedir, Ona ı;öre dii il
nilp {aşının ve !f;aadctinizl 
korumıya çalıiın. 

3 - ,\rkadatli'rını:ı size ferk3-
1Ade itimat r<llyorlar. On
ların bu itimadını kaybet
me~t'niı. yıl sonuna rln -
ru büy(ik ölçUde müklh
tını görecek iniz. 

5 - ~ar151n t rni1, bu vıl için
de çok hiiyUk silrprlzfPre 
hazırlanın. F;sm,..rseııi hıı
yatınızıia re,·k:.Jldf'hk ol. 
mıyarak. '?al111z küo;Ok bir 
se\'"ln(' hahcri var. 

-56-
1 - Eu ytl, oldukça teltlikeli 

bir macf'rıya a ılacakıınız. 
Bu macera aık uf,rundtı 
ise so.nnnda friz yaşı \"ar. 
Ama tic:aret \'eya s'yahat 
hususunda ise. kazançları
nız [azla ol3cak, 

3 - Dazı huylarınıııian vaz
geçmezsen:z. hu yıl hircok 
arkadJ~larınızı ks:vbedt-
c<l;ıiniz. Ne rfbi huylar 
oldu unu mu merak tdi
yorsunuz? Söyliyelim• Ha
c:ct. biraz kibir, biraz da 
dtdikodL. 

S - Uıun boylu. mevki ıı
hibi bir şah'1n mühim bir 
iş m .. eleslnde sizi koru
ma<ı hayatınızda bti)·ilk 
deği~iklık yapacak. ~ 3 - Sizin itin sinirli bir yıl lursa işin ucu nereye va- ,. nuz. Yakında yapacağınız 5 - Aileden birisine bir nik!h 

• 

,-ar \'e biltün yıl, har& 
ketsiz gcçtcek. 

-61 -
1 - Bir toplantıda zor duru

ma düşeceksiniz. Bu da 
hayatınıza ):eni bir dil:en 
vermek hu3usunda s.izın 

azminizi kamçılayac.ak. 
Böylec:j daha iyi. 

3 - P a geliyor Hazırlıklı o
lun. 

5 - Brklenmedik bir misafir 
geliyor ve sizi sPVİn('tt-n 
sevince sürii lüror. Oo.un 
söyliytctklerinrien bir ('0· 

tıı sdn hayatınızda mü
e ("ir olacak. 

-62-
1 - lJayranların1z o kari.ar ('Ok 

k . siz bu yıl içindeki mu
,.A(f ı:ık ıyPtl,.rlnizi dP onla
ra horçlu olacaksınıı. A
ma ne sure le olursa ol
sun bu sizin hakkınızdır. 
runkü daima fazileti, dil
rn ,tlil il prrnsfp yapıyor
sunuı. 

3 - Bir mektubun sonund.1 e. 
PPlo·ce sıkıntı var. Sıkıntı

d11n sizi ummadıJınız bir 
dn~tunuz kurtararak. 

5 - ~i i t"venlPr. siıln s~v
diklerinizdısn daha (nK. 
Ama hıınların ıraaından 
~rr,.C'eğini;e hir fnsan. ~aa. 
d~tırıiıin anahtarını elin
de tutuyor. 

-63-
1 - Bir işe girişmPli tı~arh

yorsun1ız Bu yılın ilk ıun 
1erinde suJn icin baş.arı 
ihtimali kuv'\'etli. Fakat 
gecıktrseniz netice zararı
nıza olacak. 

3 - Duımrnbrınız gündon gU
ne artıyor ve hattA aile 
) u\'anı:ıı kadar sokulmak 
istiyor. Bu )11, çok ız il\
sanla konuşarak, kondi ka 
hu~unuzda yaşayın. 

5 - Bu yıl. sizi tatmin edec~k 
.hld1'eler cerey•n •d•rek
tir Bu hJ.di-tıoltra intıbak 
etJneslni bili eniı 19.."it e 
ııeçerk•n. ııeniş bıhtivar
lıklm dı b'Taber &ötil
receksiniz. 

-64-
1 - Bir takım entrikaları tlPt 

olıoaksınıı. Olmım•nıı il 
ıım ama, n'"' cır~ ki. h.lıdi
seleor ıtr.i sürtikluvor Bu 
)ılı mümklin oldu u ka
dar az zararla tamamlamı
ya çalı;malısınıı.. 

3 - Ihıs:i hay11tınızrlı çolc bit
·ü~ hir d•ttıme olarak. 
İlk gUnl~rin sarsıntısın· 
dan sonra normal bıva. 

tınJıa döneteksinil ve o
lup bitenleri kıM umanda 
unutarakr.ınıı. Çün\c.U bu
nu tınutturı<'lk in .. ın yine 
sitln ('C',·renitdeı yıeıyor. 

5 - P11r~ ııkıntı~tısının son 
rarlrlesine bu yıl itinde &i
ri ·or unut. Fıkıt f.Pnenin 
son ayları. sitin i(iD ol
d ukca tatminklr bir bal 
alacık. 

-65-
1 - Hıt·ıttA rfı:tim.s !:•rin kanlı 

olmıya. h.t"ı rleri aynen 
kabul elrn•~· r•lı m•lısı
nız. Çtınkü bu yıl sizin i
rin acı ve töz yasıyla dolu 
dur. 

3 - Su gllnltrd•. tahil 19'i3 
bafl.!."'ınd1 ıiri f:on dflıtl'
cc C\'İndirf"C'~k bir mihde 
bütün hıı.1 ·ıa yaklafıror. 
Fazla hP\·eeanlanmazs!:lnız 
yani fırsatı kullınmısını 
hilin-eniı. ı;onu tok par
lak . 

5 - Si~i kötü yola E:~\"l.:Ptmf'k 
i·tivrn biri \Ar Galib.! a
rlı d• 1 harfivlo haşlıyor. 
K"nriinı"ı ondan ııyırır a
nız u yıl huzur bulacık
gınız. 

-66-
1 - Cocuk vüziln~•n haıınıı 

dl"rr1e s:irecek. Am1 bıı, 
'ıne siz n c:ncu~unııt. E
t.rr ('('ıC'utunıız yokıa d@tr
dinlz de buvük olmıvacık. 

3 - Bu yıl itinriP ucu p.1raya 
dı anın btivllk htr te;.b
bU P girtıh·o1'111ınut Bu
rı unla herah~r nt>tirr ll'?'l

d ıtun•ız s:lhi (1 km1vııralt: 
•Kcşki hıı ltlrrp atılrrııııt1 
id :n demPmenizi tem~n 
ni t1dlyorut. 

5 - P:ırıt il! •~•rf,.tio temin 
edilemiyece,tine inanın 

bir şıhsıyetinlt olmasını 

ra men bu yıl &ırf para 
sa~ E>Stn..ı,. me.Hıt olıt"aksı

nız. All'I bu, gelip geçici 
bir saatı:t. .. 



Profesyonel lig maçlarına dün başlandı 

• 

r 
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Ara)a g ren \e ki hafta~ı 
dolduran Rapıd maçların

dan sonra profc )onel küme 
lıg maç! rırıa dun ) enıden de
\ am cdıldı. 

rn --ı . Admira 
Bunlardan Fcncrb:ıhçe - Bey. 

loz karşıla ma ı 1\lithalpaşa 

stadında 7000 se) irci öniınde 
l üpıldı. 

1 Ankarada 
Yenildi 

rcncr~hçe· Sclahatlin • Muz 
d t, Muammer • M. Ali. Kiımıl, 
Ak., un - Fıkret, t ahır, Fcrıdun, 
Burhan, Abdullah. 

Be)koı: Halıl - 1\lebmet, is
met - Ha an, Le\on, Hilmi -
Hasan, l: .krı, ;..; usrct, Tekin, 
Dcdri . 

Hdkcm: Tarık Özerengin: 

f lk de\ rı.:mn ik ·nci dakika
~ nda I ahır şutunu a\ ula çe
kerek muh.ıkkak denilebılecek 
b r gol kaçırdı. 

Bunun d ısında BC!) koz kıı
Jccı i :'ı edı ı guç olmak üzere 
on beş nıudahalede bulundu 
'c bu arada Fcncr muhacim· 
lrrı az çok mu ıt dür ı::ol fır
~atı kacırdılar. Buna karşılık 
F erıcrb.ıhçe kalcc sı ıkısi biraz 
ı: ıçcc olmak üzere on dört 
mudahalcde bulundu. 

Bu drHcn·n )lrmi altı da· 
kıka ı Frncrbahçrniıı on do· 
kuı dakık.ı51 da He~ kozun ha-
kım ) eti altında geçti r----

D \ e a)ı ız olarak sona 

rcnerbahı:e golii 

(' dı. 

1 nt'İ dc\Tcnın on ckııınci 
da ıka ında ~oldan ağa \e saf 
dan sola el şlmlen Fener :ı 

k nı. ne:. koı mudaf:ıasının 3 • 

çılmasına ımkan 'erdi 'e bu 
arada Abdullah Fenere' hır gol 
kazandııdı. 

Bunun d nda Be\ koz ka
le ı Jl.ıl 1 be uç olmak il· 
z ı C' on hır ınudahaledc, Fe· 
mrbahçr kalC'cı i 1 C' biri bıraz 

ti ce olmak lı eı e beş muda
h lede bulundu. 

Ikıncı d vren n ~ .rmi dör• 
dak kıı ı rcrerbahçenın. ) Jrmı 
b r d k k ı Be\koıun halmııı
l t ı allınd geçti. 

Be)koz çok gaHet sarfet
m le bcrabcr bılha a muha
c mlerı lemC' da~anan b"r 
O\ un O) namadıkları ic · netice 
alamadı! r. Be) koz takımının 
l'll 'ı O\ uncuları b.ı ta Jlalıl 
olmak iızrıe Mehmet, sağ açık 
H.ı .ındı. 

Atatürk 
Kosusu 

1 

Ataturkun Ankara~a ayak 
baııtıklarının 33 Uncü sencl 
de\lb c i munasebetiyle istan 
Lul r\tlctızm .\janlı~ı ta: ahr.· 
dan tertip cdılcn Atatürk ko
susu dün 3 katc;ori üzerinden 
) apılmıştır. 

Alınan neticeler ~unlardır: 
2000 Metre kızlar: 
1) Güncr (.\\•usturya Liser.il 

943.4 :!) Tehi (A\:lStury.ı Li. 
se.sı> 10.19 9 

5000 Ietrl' (k:ıtt'gorl nn 
1) Pana~ot Lambriılis <ney 

oğlu por) 16.39.; ~) Nej et Sa· 
çık CBc~o •luspor) ıs~m.s 3\ 
Dinçer Çakınlar (Beşiktaş) 

16.53.8. 
10000 l\letı-e: 
1) Avram Pernlçl (Beyo~lu 

por) 32.18 2, 2) Cıhat Tuçay 
Fenerbahçcl 32.27.2, 3) Fer· 
hat Barış (Fcncrbahçe 33.03.3 

Ankara 27 C \ .\ ) - • Dört 
m.ıc ) apm.ık lızeı e An karaya 
gelen .\\Ustunanın Admira 
futbol takımı ılk uı:ıçını bugün 
19 :.'ıla}ıs sl:ıd~.omunda çok ka· 
!abalık sc) ırci öntlnde Ha\ a
ı;ueü ılc ~ apl;. 

~Tutad seremoniden sonra 
hakcm F ık Gok:ı~ ın idare el· 

tigı oyuna her ikı takımın enerji 

o, una her ıki takımın enerji 
si, ~üratli oyunu ile baslandı 
Gcrf'k Admira \e gerek Hava 
guçluler kale onlerinde )aka· 
ladıklan fırsatlardan istifade 
edemi) erek de\Te;- ı o.o berabe
re bıtırdıler. 

İkinci devrede Ha\ a GilçHi· 
ler lıikimi) eli cllcriııe alarak l 
ıkı gol çıkaıdılar. Son dakikl· 
laı da .\dmiralılıı r çok ugraştı·, 

lars.ı da netice) i dcğı~tıreme

dılcr \C sahadan 2·0 mağlup ay 
rıldıl.ır. 

l· encı ba e. b ı me\ imdeki 
oHınlarının en bozuk ve cn 
b , rı ızını gostcrdi. 

Takım tasnifınde KaragiıcU ~11111 
10 puanla birinci, Bcsiktaş 21 j r.a~#"'"-,-.... ~~~~:i~~;ı!i1~ii~(i!I!! 

A. U,\ll'l l\'.\R 
1 --0-
r Gala la ara) - ı:nıni) ct 

puanla ikinci. Y."cnerbahçc 21 
puanla iıçüncü. L-- -----

« Atatüı•k » kupası 
futbol nıııeları .., 

l>un Şeı cr stadında profcs· 
)oncl lıg maçlarının ıkinci dev 
re ı ıçırı Galata aray - I.mni· 
) t takımlaı ı kar ıla.:tılar. Ha· ı 
'kem Cıhat Ergununün idare· 
s ndc hrr ıkı takım da sahada 
.u şckılde jCr aldı: Ça rşamba günü lstanbul - Anka ra 

Gal• t,ı aı a\: Tuı ga)', Naci .. k 1 
"'\(cmı Alı J)oı;an, Kohen, is- Un iversi teleri takımları a rş ı aşıyo r. 
le dı)ar. 11 ı~e)ın. Reha, l\tu- :'ılılU 'l'urk Talebe Birliği -ı 
zaffcr, K. Bulcnt. tarafında~ Ista_n~ul ünh'ersite. Recebı"n 

1- mnhct: \'ıld:ın, Cahit, Ncc. 1 hahçesıne dıkılecek olan A· 
d t, Samını, Cclul, Celal, Sc- taturk he}kcli menfaatine İs· ( • 1 
d Sure ~ a, Ibrahım, Ccnul, tan bul , e Ankara ünh·ersite· ez as 1 ıpta 
• ıhat. Icri arasında bir futbol karşı. · 

Ha cmı ı dudu u ılc hucu· la ması tertip edilmistir. 1 Ed 'J' 
Atatürk kupası karsıiasma· ma gc en Galata ara~lılar Em· 1 1 lyOr 

n et k 1 ıni çenber altına 
ı dılar r ak. t fon etlerin bt'CC- !arı ismini tası~an bu mü saba· Ank:ıı a 27 Cllususl) - Beşik· 
rık,ııl i ) u undcın top kale~c kalar için birlik tarafından bLr taş klubumin Recep hakkıncl:ı • 
lı r turlu mi\ ordu. Bu , azi· kupa konmu tur. ilk karşılaş· \·erılcn allı a~ lık cezara ıtl· 
, t 21 d kık urdLi. Bu ara- ma 31 aralık Çar amba gunu raz etme i üzerinr Bcc'ı ı Ter· 
da Xacı ~a ı~·cı \lı Beke, Bu· Eaat 14 le Mıtbalpa a stadın· bbcsi Genci l\lüdu hıguııun 

vın de ağ hafa ı;cçti. Nilfa. da ~apılacaktır. itıratı haklı lıularak cezanın 
)et 35 ıncı dakıkad:ı !\'acının İstanbul ünhersilesl takımı iptali cihetine "ıdeccği habrr 
~ ırukkdı ı hır akında Reha !çın a~ağıda i:;imleri yazılı ô#· \ erilmekledir. 
G ata ara~ ın c.alıbı!et gol unu rencıler çağırılmıştır: ,\nka ı aıla Alalu ı k 
çı ardı. İ fcndh ar, Doğan, Robcr, Kır l\o<.u~u 

\ c ık le b ı tun tc ı ı~lc · s ı h CG ·) c Gultekın, a ı .S. , os· \nk:ıra. 27 (.\ A.) - Ata-
I mnıH•tlıl r canlandılar a da ö ·k k 'L' k kun. ıcan <BJ ·.); Kuçu. c ı ·. turk tur ko~u ıı bugun 12,5 kı-
h ı uz ın •urmNli "" hakimi. k o h F' Al " ret, IJ:ılu ·, r an ( .B.) ı: lonıctre uzerındcn 'apılmııı; 'e ""il tr r.ı Galata ara\ lılara h .. , • •• K Garbi~. Ra mı, '"eHat, Ga. neticede blrmc;lı i Cahil Onel 
k ı d ı r 'c b ı az sonı ;ı de\· · •ı b h • · lıp C\efa): Çetın, "ı a • Zı· ikıncıliği Top aka! \C uçunculu 

1 O Galata ara:. ın lehınc 1 ) S d t T k z· ~ a (K Pa"a e a • c ·ın. ı. ı?U de Mustafa bzc:ııı almıclar. 

Jkind drHf! - 'a <Be~ koz). dır. 
dtl \C 8 inci dakikada Reha Ga Dünkü ikinci Küme nr deHe)e G latas.ırav )a 

' bır tempo ılc başladılar. 
E nnı\ ti lcr ı cnerJı~ e da
unan hı o. un çıkarı}or, bu 
d arada ı cıda rı kırnımlı· 
1 u;ın t h ıkelı 0111\ ordu. 

;>.;ıha e' h~k r.ıı et 'a'u va. 
va~ G a .ı ra. ın lehıne d n· 

latasara~ ın ıkınc., 33 ürıcU da· 
kıkada ) ıne Reha uçüneU ı:ol· 
lcrı at•ı . Oyunun, seri kalan 
kısmı ze\ k ı bır şekılde cert. 
;, an ederek Galatasara) ın 3 ·O 
galıbı)oeti ı.e sona erdi. 

"' 

mastarı 

Dun )apılan ikıncı kumc 
maçlarında Demirspor Sulcy
manıyey i 3 • 2, Eyüp Topkapı· 
)J 5 - 2, Karagumrilk Da\ ul· I 
pa.a)ı 3 • O ~enmı~lerdır. 

. .. ;~-~-....~ ....... .;.._~~._,v...·--·-----~~-~.~~-~--·-·~-----~----~ 

Rrlıa J::mnb et liale.:.inc kafa ile Galatasarayın ilk ı:olünü ) aparı.cn 

Dolnıahalıçede eşiktaş · l.Spor, Şeref'de B. Spor -K.Paşa, 
Vefa' da Adalet - Vefa takımları karşılaşacaklar 

jl\ıııci den-enın ilk hafta kar· 
~ılaşnıalanna bugun de de. 

um edilecektir, Dolınabahçe· 
de Beşikt ... ş - İstanbul por, 
Şcrefdr. Kasııııpaşa • Be:.oğlu 
Spor, Vefa Stadında Aılalct 
Vefa profe yonel takımları 
kar~ııa~acaklardır. Üç maç da 
saat 14,15 ele başlı)a(•ak!ır. 

nr.,jkta~ • i~tanbul~ııor 
J>olmabahçe stadında )apıla

cak olan Besiktaş • htanbul· 
spor m:ı~·ı. hayli enlere. an ola 
caktır. Sıyah • bc)azlılann bu
gtlnktl maçı kazanma şansları 
her bakımdan kuH ellidir. Fa. 
k t hu galıbiyelin ilk clencılc 
olduğu gıbi faı.la col farklı bir 
ı:ıalibi~<'l olacağını tahmın ct
nıi) oruz. 

\'rfa · Acfalet 
Haftanın nıubım maçların· 

dan bi{·i. hatt:i en mühimmi, 
Vefa sladıncla ~apılacak olan 
Adalrt - Vefa maçıdır. 

Adalet. oldukça kuvvetli bir 
takım manzara~ı artctıncktedir. 
nırinei devrede normal tempo 
sunu bir tUrlil lutturanıı~an 
Adaletın, ıkıncl devı·eyi daha 
i:. i bir derece ile bitirme i ih· 
timali c;ok kun ellidir. 

Maç, sıkı \C çekismelı ol&cak 
tır. 

Gerek encrji gerek:.e olgun· 
luk bakımından Vefa, rakıbın. 
den daha söz doldurucu \'37.İ· 
yeltedir \'e kaıanma şansı da· 
ha fazladır. 

Ka~ımraşa • Be) o lu5pnr p 
Şeref stadında orııanacak O· ı _ 

laıı Kasıını> .. ca - Beyoslu Spoı 
maçı da ba~tan sona kadar 
ınucadelcli geçecektir. 

İlk deuedr. Gcyoğlu Spor ra 
kibinden daha baskılı oynııına· 
ına rağmen abadan mal;lfıp ı 

çıkmıstı.' Ka ımpaşalılar bu 
ıııııc;ta yaptıkları mahdut hu. 
cumlardan ikisini golle neli· 
celcndirmcgc mu\ affak olınutı 
!ar, Fakat oyunun bilha-sa l · 

kinci yamınrla ha) li buhranlı 
anlar geçirmi,.lerdi. 
Beyo~lu Sp?r, İl l çalı~an 

derli toplu o> ııaınaga dıkkat 
cılcıı \'e bu tcmpuda da kudre· 
ti nisbelinde mu\afiak olan 
hır takımdır. 

Ka~ımpa;aya geliııc:e; birincı 
devrede de gôrdügümüz "İbi 
bulün ba~arısı canlı \ e sayret. 
lı bir tempoya da:,anmaktadır. 

Kasınıpaşa. müdafaada her 
zamanki gayretli oyununu.çıka · 

nr ve yakal.yacağı fırsatl ar. 
dan istifade cdebilir.-e, saha·' 
elan galip çıkması mlıınkündüı·. 1 
Bugünkü Amatör Birinci 

Küme maslan 

Bugün Şeref stadında Kasım 
pa a - Beyoglu Spor, Fencr sta
dında Beykoz • Fcııerbahçe , 
Vefa stadında Sümer Spor. Ve
fa amatör birinci küme takım. 
Jarı kar;ıılasacaklardır. Üç maç 
da saat 12,15 de ~·apılacaktır. 

Yazan: GÜNDÜZ KILIÇ 
pe~inen soylıye~ ım. Donup dola~ıp sozu • Rapıd • maçlarına 

getireceğim. Yalnız kı~ın aıtık kendınl enıkonıı Jılssetlir
disi ~u ;,imlerde • bmıı sohbetten sonı a ora~ a ' rsak fena 
olmaz• diye du:ıünii)orum da onıııı içın lnfa eski bir seyahat 
Iıatırasıyle ba§lıyayım clı)onıın? ...... Srıır.lt'.'rce C\ ve! bir Av
rupa seyahatinde lıulıındugumuz memleketteki selırımız biı.i 
bir öğle z6·afctine da\'ct dınısti. 

Pek memııuıı olup, idıırecılcrııniz hasımızd:ı kalktık ı;cfa

relhane~ e gittık. Bıraz lıocbeştcn sonra bızı sofra~a buyur el
liler. Gumiıs takımlarla, yaldızlı tabak çanaklıırla, krıslal ka
deh 'r. bardaklarla cloğrıı \I co(ı a pck ş.ıhane ıdı Fakat iınu
mı.iıc konınu irili ufaklı bir sür'.ı ~·ata! lııçak, kndeh \C bardak 
!ar biraz sonra hangısini niçın kullanacaı;ımııı bllmcdıgimiz

dcn birer bılmccc kılığıııa büriıncrck bizleri rahatsız <'lmcgc 
ba).-.dılaı· . .Kopye çeken talehelcr ı;ılıi ~:ııı gi.ızle etrafı kon
trol cdiyor 'c bir pot kırmamaga ~·alışı)orduk. Aksi 5e) lana 
bakıııız ki bu sıkıntı yeti,miyormuş gibi garsonlar da hiç gör
m~diğinıiz ac:aip bir yemeği scı \ise b:ı§l:ımasınlar mı .... Son
radan ogrcndık ki bu •Salçalı kuşkonmaz• ınış lleıı ·Allah 
utandırmasın• deyip usulcacık sefire hanımelcndırc baktım. 
A? A: daha nclcr, ı.a~ ııı bayan cllcrı)le :ılıp ycnıı)or mu .... 
lleınen ::ıefıı· bcıye bir göz altım. Hayret ıloı:rıısu! Ilnzret de 
ku5konmazları parmaklarıyle tutup tutup emmekte.... •Ala
fran~a bir sofrada elle ) emek ... ne bizy iık ı;anct... hem de 
Avı-Jpalarda bizleri temsil eclcn llarici)ccilerinııı.• dıyc için 
i<:in -.öylenip hayıflandık~·a hayıflandım. Fakat çok sııkür ki 
bizim idarceıleJ·imiz kibaı· kibar çatal bıçaklarını alnıı lar, kil
çıik parmaklarıııı s:ıyet nazikane kaJdırmı~l:ır, manalı \C ka-
çaınak bakı lada birbirlerine sefir \'e sefircuin affedilmez 
gafletini isaret ederek ku~konmazlarıııı alı§lmyorlardı .. 

Ne:sc artık uzalını)alım. Zi)afctten sonra \eda cdıp se
faretten ayrılınca herkesin teluılliklc ntılılıtı me\'ZU t:ıbıi hu 
oldu. i\lemlekcte acındı, millete al·ındı, onları bur. !ara gön
derenlere bol bol atıldı, tutuldu .... Nihn~el 'alanımıza clonuı> 
evlerimize karnstuk. Dir ~ün k:ılab:ılık hır aılc mecli incle bu
yük bir srupa A uupa iıılıbalarımı aıılalı) onluın. Uıı aracla 
dı. a:-ıda memleketimizin şerefini lekele~ cbileeck • l\u konmaz• 
hikaye ini de co~kun bır üzlinlU ile naklettim. hlraftan hay. 
ret nidaları, tcc~:.ür sayhaları hcklerkcn lıal rctliı· hiç bo) le 
şe:;IE'r olmadı. Salon derin bir sessizlik içinde kalakalnıı tı. 
l\ilıayct ailenin senelerce An-upada )aşamış en modern hır 
uzvu, ihtiyar bir anıca kulağıma eğılcrek: •B:ına bak yaHıım. 
Ku konmaz heı· )·erde elle tutulup ~eni lir. Çatal bıı;ak kullaıı· 
nıak ise pek ayıptır.• dcmez mi ........ . 

İşin doğl'usu şu alafraıı;;a ziyafctleı·dcn acaba ka!,'ınıız tam 
bir r:ıhatlık ve bilgiyle ycnıcğiıniıi yer de kalkarız~. Falso 
~ apmıyayım diyerek kaıı ter iı;ındc açbiili'ıç sofranın sonunu 
güç getirenlcrimiz az mıdır?. .. Al ıı> dcğıl y:ı. Du işlere alı

~amamı~ıt bir türlü. ı:viınitdc c;alııka~ık, 5 pır şupur tabaklara 
dalıp dalıp sidiyorıız da ne ycdit;iınizın ancak o zaman farkına 
,.e kt>yf ıne varıyoruz. A Hupalıların ckseı ısi i e e\ lerınde tt-k 
haslarına iken bile sofra adabına, erkanına 1'13) et edip durur
l aııııış. İ~te onun için dcgil ııııdir ki resmi ziyafetlerde ne 
ı:ahmt tsiz, ne tabı idir su frenklcr .... 

Belki tuhafın ıza gıdecek anrnın fU son •Rapıd • m:ıc;larmı 
da ben buna bcnzetivcrdiııı. Yh analı ftı!hokular ıııernlcketı

mizdc her zaman alıt'kın oldııldarı, kııidelcrıni, 111 <'nsiplcrıni 
~iizu kapalı rzhere bılcliklcri fntlıollarını rahat rahat o)nadı
lar ; ıttiler. Bıı ise t ıpkı bü) ilk ıiy:ıfet arifelcrindcki gibi he
yecanla, binbir tedbir, bıııhır tenhih, blnbir nasılıatlc, •Aman! 
rezil kepaze olmıyalım• diye lir tır tltrh erek k:ırşılarına kas
ka:ı ~·:klık. Oyunlardan ı;onra ela pckalıi i.ı kı\•ırdı~ımızdan 

nıeııwun hattiı onlardan ıyı bcccrdit;ınıizi ele idrlrn edecek ka
dıır ilerlcre gıttıkçe sıttık. İfın daha garıbi onları ufak ufak 
alaya da aldık durduk. Bu senelerce C\\ el kuşkonmaıı elle 
l'h en stfire ve ı;efıı ıın ı ıe bıyık altından culuı,:tinıııze pek ben· 
tiyordu. Fakat ne :,'aUk ki bu sefer bılgıli hır amca c;ıkıı) d:ı 

i.in doğrusul\u kımse~c soylerncdi de sö\lemedı ... 
O halde ~u Arnsturya futlıolıınun haline gtilnıcğe de\ arq 

' e.ılelım mı dersinit? ...... 


