
I 4 MMi:) »•i'öu 

II.«P* 

ıl ! Nadir Sok. Ne. 13 
224925-Z24926.2Z4927 

<İj^lo41u - tSTANBUI. 

ANKARA: *""*»••• cm»» sek. 
T«tı 12 »9 1« . 12 M U 

• tlclnd 
' T « 1 Î 

Kordon 
2447» — İZMİR 

ADANA 

BanldıSı 7*r ; AKŞAM MATBAASI 

;F*Tzi Calnnak 
'Tel: 1740 

W 
»7472 

CaddMİ 
T ü R K i Y E N 

Kuruius nl ı : 191» 

SAM 
Sahibi: M A L İ K l O L A Ç l<l.vutt, :,) Kuru!> 

i, 

19 64 
PAZAR'TKİ 

11- Thant 113 devletten yardım istedi: 
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UUDA YENİ CflRPISMflUR OLDU 
VE 8 KİŞİ OLDURULDU 

SKANDAL 
KRALİÇESİ 

BUGİfN 
SINIR DIŞI 
EDİLİYOR 
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100 YAŞINDa 
YAKUT NİNE 
SOKAKTA 
KALDİ 
S^^'nalcuar'da torununu ara-
^m^^ ''̂ '" öolaşan 100 yaşın-
ne) ^*''"'' ^*™e'' (Yakut Ni-
t,^' ''°''^ tarafından himaye al-

kalk *"'"""'*"'• "^"'"^ ^"«"P 
Slrid ^'''^" üstü başı çamur i-
İ4yJ ''^'^n Yakut Sümer ağ-

•"""İlan anlatmıştır: 

'cin 
^Ji'lınıuı artih beni is-

lyoı. Oçluma tesir ct-
™>5; beni sokağa attılar. Ka-
" hovde,, ajTildıktan sonra 
*wünerek ve sokaklard» 
İa-V' '^''"'arak Saçmalcı-

'* seldim. Orada toru-
"m vardı. E\ini buldum. 

g*«at kendisini bulamadım. 
*• süre önce taşınıp git-

'"'?•» Bunun üzerine sokak-
» Kaldım. ToUarda çamur-
*nn içine düşüp kalkarak 
»aşırken polisler beni bul-
war. Eksik olmasınlar ba

ti! *̂'"'̂ ™ ^*"'e'- İnsan ih-
yarlayınca çocukları tara-

""oan bile istenmiyor. Bu 
""yada hiç ihtiyarlama-

Vak, 
'eye t'İtı'^'"® bugün Darülace-

I GELİNİ tarafından istenmeyen 100 yaşındaki Yakut 
Nine, Kadıköy'den kalkıp Sağmalcılara torununa gel
di, fakat onu da evde bulamadı ve sokakta kaldı. 
Resimde, polisler tarafından himayeye alınan Yakut 
Nine, Emniyet Müdürlüğünde derdini anlatırken... 

Kssiirmeden giderken 
^No deniıe uçlular 

BİR İNGİLİZ 
ASKERİ DE 
YARALANDI 

LEFKOŞE. AP. 
Kıbrıs'ın batı sahil

lerinde bulunan 
Ktima'da dün ge
ce Kıbrıslı Türk 
ve Rum cemaatle
ri arasında patlak 
veren yeni çarpış
malar neticesinde 
sekiz kişinin öldü
rüldüğü ve 34 ki
şinin de yaralan
dığı bildirilmekte
dir. 
Kıbr;s Rum hükümeti jedi >• 

rıslı Rumtın, İngillfe nîütareke kuv
veti de bir Türkün öldürüldüğünü 
açıklamıştır. 

Ateşin kesilmesini temin ve bir 
ate^-kes anlaşmasma varmak için 
çarpışmalara derhal İngiliz asker
leri müdahale etmişlerdir. Bu mü
dahale sırasında bir İngiliz askeri 

, yaralanmıştır. 
Askerin hangi taratın kursımiyl» 

•yaralandığı anlaşılamamıştır. 
Kıbrıs Rum hükümeti. Kıbrıslı 

Türklere karsı sert bir tavır takın
maktadır. Hükümet dün gece, 
Türklerin ateş-kes emirlerinden 
istifade ettiğini İleri sürmüş olay
ları Türklerin üzerine atmak endi
şesiyle bunlara «bir son verUece-
gıni» açıklamıştır. 

MİNAREDEN ATEŞ 
Kıbrıs Rum polisi, dün öğleden 

evvel başlayan çarpışmalarda üç 
(Devamı Sa. 7 Sü. 4 da) 

S't^Rü 

Sirkeciden denize düşen Giresunlu 
^ tüccarı bekçi ve işçiler kurtardı 

otoifl h '^"^''^ Vapuru iskelesinden, içinde üç kisı bulunan bir 
ll'^'^ İstanh '*^°'^* uçmuştur, önceki gece saat 23 sıralarında denize 
• "1 nârn '"*''' P'̂ *^ '̂" WoIksvagen otomobilin İçinde bulunan 

'"'"• Talip Can ve Nihat Düzova yüzerek kurtulmuşlardır. 

Olayın görgü tanığı olan DDY 
bekçilerinden Ali Osman Yılmaz 
ile yük boşaltma işçisi Cemal Akı-
ner şunları anlatmışlardır: 

«Biz kulübede otunıyorduk. 
Küçük bir oto vava< vavas gel
di. Önce, içinde uygumuz ka
dınların bulunduğunu zannet
tik. Sonra haTtetle arabanın 
denize doğru kaydığını »ördük. 
Hemen dışarı iırladık. Suyun 
üzerinde yüzen üc kiai gördük. 
Onları kurtardık.» 

Denize uçan arabayı kullanan 
Hasan Damer de şu ifadeyi ver
miştir: 

(Devamı Sa. 7 Sü. 7 da) 

*ÎA8AN DAMER 
'̂ «^ayı ucuı «tlatt» 

Hac için 6 milyon 
dolar döviz gidecek 

ANKARA, Özel 
Geçen yıl yapılan hac seferle

rinin iıazinenin 8 milyon dolar
lık döviz kaybına sebep oldu
ğu öğrenilmiştir, İlgililer geçen 
yıl hacıların yolda sıkıntı çek
miş olmalarının ve bu yıl kara
yoluyla seyahatta bazı i lsmtılar 
yapılmasının döviz kaybını daha 
azaltacağını ve miktarının muh
temelen 6 milyon dolara düşece-
5ini belirtmişlerdir. 

Mısırda sabıkolılar 
hacca gidemeyecekler 

KAHİRE, AA, 
İçişleri Bakanlığı yayınladığı bir 

genelge ile sabıkalı ve şüpheli şa
hıslarla ahlaken düşük tanınanla
rın bu yıl hacca gitmelerinin ya • 
laklandıjını bildirmiştir. 

•
BIR süre önce iptal edilen Kartal Belediye seçimleri .dün ye
nilenmiştir. AP nin 2199, CHP nin ise 2093 oy aldığı seçimlerdt 
AP li aday Bahtiyar Konuksay Başkan seçilmiştir. Resimde 
kütüklerde isimlerini anv.'jn seçmenler eörülmektedlr. 

Relonn 
taşanları 

yarın 
mttzakere 

edilecek 
ANKARA, Ozel 

Cali güntl görüşülmesine baş!a> 
nacak vergi reform tasan-

lan için CHP ve AP bütün üye
lerini Mecliste bulunmaya davet 
etmişlerdir. Hükümet İleri ?•• 
lenleri: «Tasarıların MeclLsin 
aklı selimince kabul edileceğin» 
aksi takdirde dış yardımların 
dahi tehlikeye düşeceğine» işaret 
etmişlerdir. 

f BiT gece kulübünde «şarkı söylemek» İçin İstanbul'a gelen Mandy Ricc Davies, çalışma İzninin İptM 
edilmesi ve sınır dışına çıkarılmasına karar verilmesi kargısında «Kadm kıUgın» girerek Bojrunma 

numiirası sapanlar» »c* çıkarntjyofîar ida bana kanjıyorlar» demiştir. Resimde. Mandy arkadaşım» Süha 
Baykal'a dert yanarken görüli^ror. (Foto A K ^ M ; Aydın ONSAI.) 

Mondy'nin «Çolışma 
izni» dün iptal edildi 
Mandy, benden ne istiyorlar 
bir türlü anlayamadım, diyor 

Yunan Kralının 
cenaze töreninde 

Bayan Johnson 
hazır bulunacak 

WASHINOTON (AP> 
Balkan Johnaon dün. c(i Lady 

Bird Johnson Uc sftbık Başkan 
Harry S. Truman'm, Yunanistan 
Krah Paul'ün ««naz* merasimin* 
katılacak B. Amerika heyetina baş
kanlık yapacaklannı açıklamıştır. 
Conaz* parfcmbc günü Atina'da 
kaldırılacaktır. TOmıa birçok baş
ka memleketlarİB kraliyet ailele
ri mcnauplarljrla hflkOmet ve dav>« 
M Uarl getantorl katılacaktır. 

Şoförler, S oy eksik 
\ askerlik yapacaklar 
I ANKARA. «Mİ 
\ Bu aabah çalıgmalanna bağlıya-
; oak olan Yüksek Askert Sûra fo-
I för olarak asker* alınacak erlerin 
j üç ay daha az askerlik yapmaları 
I konusunu bir icarara bağlıyacak

tır. Başbakan İnönü'nün başkanlı-
S«ıda toplanacak olan Şûrada 
«Kıbrıa konusunda bir birlfing» 
yapılacaktır. 

g ÎR Süre önce bir gece kulübünde konserler vermek üzere 
İstanbul'a gelen Profumo Skandali kahramanlarından 

Mandy, İçişleri Bakanlığının emri ile muhtemelen bugün 
yurt dışına çıkarılacaktır. 
Mandy'nin durumunun İstanbul 

Vilâyetince İçişleri Bakanlığına bil
dirildiği ve daha fazla ikamet ve 
çalışmasının mahzurlu olduğu ci
hetle kendisinin yurt dışına çıka
rılması teklifinde bulunulduğu a-
çıklanmıştır. Mandy'nin çalışma 
müsaadesi de iptal edilmiştir. 

İçişleri Bakanhğınm emri dün 
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bil
dirilmiştir. 

MANDY ÜZGÜN 
Çalışma izni iptal edilerek yurt 

dışına çıkarılmasına karar verilen 
Mandy, durumu öğrenince şunları 
söylemiştir: 

«KiBB bir lüre kalmak imkâ-
nmı bulduğum İstanbul'u çok 
sevdim. Türkiye'ye gelme fir-

'Devamı Sa, 7 Sü, S de) 

Gelinlik kızını 
yıkarken öldü 

İSKENDERUN. (AA) 
Kızını, önümüzdeki günlerde ya

pılacak düğüne hazırlamak üzere 
Yenişehir hamamına giden 50 yaş
larındaki Elmas Kandilat. kurna 
başında kızını yıkamakta iken. bir 
ara fenalaşmış ve mürüvvetini gö
remediği kızının dizi dibine yığı
larak ölmtiştür. 

Belediyede asansörler bo< 
zuk. — GAZETELER — 

HOLLANDA DA BEŞ BİN 
TÜRK İŞÇİSİ İSTİYOR 

Hollandalı işverenler Almanlardan farklı 
olarak işçileri özel eğitime tâbi tutacaklar 

Ctlâletttn ÇETİN 
A LMANYA ve Belçika'dan sonra, Hollanda da Türkiye'den iş

çi IstejŞinde bulunmuştur Bununla ilgili olarak, Hollanda 
Çalışma Bakanlığından t>r. Bo- (Davamı Sa. 7 ttt, • da) 

Âsiler, çocukları kalkan 
ederek polisle çarpiftı 

LEOPOLDVtLLE (Kongo) (AP) 
Asi muharipler geçen gün okul 

öğrencilerini kalkan gibi kuUa^ 
narak Kongolu askerlere karşı 
çarpışmışlar. 11̂1 rahibeyi yarala
mışlar ve Kikwit şehri dışındaki 
bir katolik dini teşkilâtın binasını 
yağma etmişlerdir. Asiler, ateşten 
korunmak için bir okulun 1.000 
kadar öğrencisini önde yürütmüş
ler ve bunların arkasından gide
rek tedhiş hareketlerinde bulun
muşlardır. 

U^an sineği sünnet 
eden genç f. oldu 

^ İZMİHÖtal 
Ege Üniversitesi 9. Öğrenci Fe<:-

tivalinin Öğrencile<- arasında dü
zenlenen "Palavracılar yarışmasu 
nı uçan sineği havada kılıçla sün
net eden Fen Fakültesi öğrencisi 
Sungur Ünıal kazanmıştır. 

, MEKStKA mahkemesinden aldığı karardan sonra Burton'Ia 
gelecek hafta evlenmeyi kararlaştıran Llz, yeru bir güçlükle 
karşı karşıya kalıyor Meksika hukuk otoriteleri, boşanma 
karan veren hâkimin yetkisi dışına çıktığını, kararın hüküm
süz olduğunu Ueri sürüyorlar. (Foto AKŞAM — APl 

"f : - î 

T A Z 1 s I Z! 

Liz'in boşanması 
kafiyen hükümsüz,̂  
Bir hukuk otoritesi bu iddiayı ortaya atarken 
Uz, Burton ile haftaya evlenmeğe hozırionıyor 

MEXtCOCtTY iMtktikt) AA< 
1 ^ EKSIKA boşanma kanunları üzerinde otorite olarak lanmar Mil-

letlerarası Durujma Avukatları Akademisi İdare Meclisi ^ 
"iikg Kanuni Usuller Akademisi Başkanı AMikat Victor Veı 
Puerto V&llarta mahkemesi yargıcınm EUzabeth Taylor ile Eddıe Fi-
sher hakkında verdlti bofanma kararının <hükümsüz> oldufunu iddia 
etmistü:. (Davamı • • . 7 ttt. > de) 
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Dolmuşta bir başbakan 
yaröıiîîcıs! yardı.. 

Barbakan yardımcısı 
ve C P P Genel Sekreteri 
KemBİ Satır, İstanbula 
bu gelişinde Şişhane'den 
dolmuşa bindi. ' Muradı 
Galatasaraya gitmekti. 
Dolmuş yolculajı arasm-
d» kendini tanıyıp, bir 
Başbakan Yardımcısının 
dolmuşa binnıesiyle hoş
nutluk duyanlar vardı, 
aaıa şotöriUı Kemal Sa-
tır'ı tanıyıp tanımadığı 
bilinmiyordu. Galatasa-
r»ya gidiş için iki yol 
vardı. Ya Tünelden gi
dilecekti, ya da Tarlaba-
•sı tarafından. Şoför 
Tarlabaşı tarafını seçin 
re dolmuş yolcusu Ke
mal Satır, niye daha kı-
•a olan Tünel volundaıı 

gıünedıgını şoföre sor
du. Şoför terslercesine 
hışımla karşılık verdi; 
«Başka yol yok. Yolları 
böyle değiştirip trafiğin 
canma okudular zaten.» 

Başbakan Yardımcısı 
mahcup bir tavırla: «Pe 
ki öyleyse, ben şurada 
bir kenarda ineyim» de 
di ve ind i . 

Radyomu özel 
mikrofon mu? 

î&tanbu: Radyosunun 
tutumu uzun bir süre
den beri tepkileri' yol a-
çıyor. Her yoıııii^.'jı he
men gen çevrildiği uıem 
.r-ketnı gerçek sanatçıla 
mdan çok, şunun bu 
• •! ."'-ıiıonJaruiB açık o 

lan radyonun doğru üu 
rüşt duruma geldiğim 
görmek bize naiip olma
yacak ner halde? Anka
ra radyosunda zaman, 
zaman yeniliklere ve o-
iumlu çalışmalara rast
landığını itarat etmek te 
yerinde olur herhalde. 
AncaJt Istanbulut. ladyo 
idarecilerinin şahsı ar 
zuları için bir boşalma 
yen iıalmt gelırıebi luç 
te İÇ açıcı bir durum ol 
muyor. Galiba İstanbul 
radyosunu düzeltnjek i-
çin önce programları bu 
lunan idarecileri tavsiye 
etmek gerekiyor. 
Maliye ı^akanına 
açık di lekçe 

«Kayuı Fent Melen 
Maliye Bakanı, ,-^nkara 
Benzine gaz karıştınl-

d l ğ ! İÇlIJ g-i. 1.. •! 
72 kuruşa çıkarıldığını 
söylemiştiniz. Bu »ulu
sunuzu hayranlıkla kar-
şıla.dık. Belki unutursu
nuz diye size bir şey ha
tırlatmak 'itiyoruz. Şim

di sif ga«a çu Icşıışun-
yorlar. Btınu önlemek i-
çin hemen suyun kilosu-

' nu djı 72 kuruşa çıltar-
ınaiiızı rica ediyoruz. Fe 
raketinizden eminiz. Say
gılarımızla .. Vatandaş 
Ferit Efendi» 
Nerede çokluk 
orada yokluk 

Konya Belediye Mecli
si toplantısında, Anado
lu fuan konusu görü.şülür 
ken, Meclis'te azınlıkta 
kalan partinin üyesi, 

— Sayın Başkanım! 
dedi, bizim de fikirleri-

; I I I ( I I I I I I I M I I I I | | | | | | | | | I I | | I I . 

NANELER 
: Mlliyet'in Oiunay'ın- ; 
E dan: (26 .şubatı : 
; «İşle ben bunun i- : 
2 Çİn Totolara, Karaca- : 
Z lara, Gazanferlere, Bas : 
E macılara, Tevhidlerc • 
E kofuyoram. Onlar garp E 
: piyeslerini şark pota- E 
E smda kaynatıp pişirip E 
: bana sunuyorlar, bir E 
E Kadeh şampanyayı misk E 
E gibi rayihalı bir fincan E 
E kahve yapıyorlarj» : 
" l l l l l I M n i l l l M l l l l f l I l l i l l l l l l Z 

mi^ v»r. Lütfen dinlenil 
sin, belki yararlı olur. 

Hiddetle kalkan Ba.ş-
kan bağırdı: 

— Bizim fikre ıbtıya 
cimiz yok! Çoğunluk biz 
dedir, oturun yerinize! 
Cevabını aldılar 

Vergi reformuna karsı 
olan Ankara Ticaıat 
Odaları Birliği bir bro
şür yayınlıyarak, niçin 
kar.şı olduklarını açıkla
dılar ve bu konuda mil
letvekilleriyle senatörle
ri açık oturuma çağırdı 
1ar. , 

Broşürdeki incilerden 
birkaçı: 

• Masum kimselerin 
ödediği vergiyi teşhir e-
derek halkın kin ve nef
retini tahrik etmek dev
let mefhumu ile kabili-
telit değildir. 

• Ticaret sırdır ve ted
birli bir tüccar kazananı 
evinde bile söylemez. 

• Vergilerin ilâm neli-
re^ı. az vergi ödeyenleri 
gören bazı miıkellefler. 
kendilerini bu gibilerle 
mukayese ederek psiko
lojik bir vergi mukave
meti gösterirler. 

Dşha buna benler bir 
çok dahiyane buluşlar ü 
zerine açık oturum ya
pılamadı ama. birkaç 
gün sonra gazetelerde şu 
habeı görüldü: 

«Ma/i polis 60 milyon 
liralık vergi kaçakçılığı
nı ortaya çıkararak 300 
firma hakkında kovuş -
turma açıldı!». 

işkembe-i Kübra 
Kadınların, özellikle 

ev kadjnlaruiuı şöyle bir 
sözü vardır: «Erkekle
rin kalbine midelerin-

. <ien gıriür» 
Hele bu erkekler, bir 

de politikacı olurlarsa... 
Konya Belediye Mec

lisinde, partiler arasın
da bahar havası yaratıl
mak için yeni bir yön
tem bulundu: Ziyafet... 
Her ay bir partiden »-
lanlar, ö.bürlerjne ziya
fet verecekler; böylece 
kaynaşacaklar ve kayna^ 
tacaklar. 

İlk ziyateti de bağım
sızlar verdi. 

Souu^;: «Polıtiitıfttıla-
rın beynine, midelerin
den girilir!» 

• • • 

• • 
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VEFAT 
l!»Jerh4^n HuMyın Hu*nü Pafa, Merhu|ne H«tjc« Sabıha hanı-

muı oğlu, Neyir Sajnı'nin eşi. oraer Sami ve Sedat Sami Coîar Ue 
SeUn» Ashvvortlı'un sevgili babaları, merhum \l\ ile Ekrem. Meb-
r m e ve Fahr i Isbay'uı ağabeyleri, Nernıin, Gülsün. Hami ve is
kender ' in deneleri, eski İş Bankası Teftiş Hey'eti Reisi, etki Urfa 
".İjllttvekili. T.C. Merkez Bankası Müçavirlifinden emekli . 

HÜSBYiN SAMİ COŞAR 
7 Mart 131)4 Cuınartebi günü v«lat etmiştir. Naşı bugün Sisli Ca
mi inde kılınacak öglc namazını takiben Emirgân Aile Kabrista
nına defnedilecektir. 

MPVİ.İ rahmet eyle>c. 

KARŞI 
HAKİKİ 

! TECRİT 
I MADDELERİ 

NALBURLARDAN ARAYINIZ 
t l t . AKŞAM .-- 2479 

BEYOĞLU 

E R O L 
MAĞAZASINDA 

SERMIIYESİNE Satışlar 
Bugün Başladı 

. tıt. AKIAM - UM 

mm rSsâ 

Çarşamba günü 
yine bu sütunlarda 

• * * * * ' * ' ' * ' ' • ' • ' . r . ' _ ' . ' _ ' - ^ , - ^ • * * ' * * * * * * * ' I » ' • 

Meviiro sonu dolayifiiyle 

SiLVYO ve ZARİİ 
MağazaUnjMİs 

Bugünden itibaren 
MALİYETİNE SATIŞ 

Fırsattan istifade ediniz 
Lüks Tuhafiye ^e Konfeksiyon 

(Uı^İln - «itLATASARAT ti&üeUık. İSM/UH 
lJut,ıt,, ' ^.tı, t 1.1..t » t ' "I.t ti I" " ' " ' ' ' * * '-«-*-»-*-^* • • * * ""•- '"^t"^ t "^^ 

Kâhyalık 
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TRAFİK Müdürlüğü dolnıuş kâh
yaları için yeni bazı hükümler 
koymuştur . Bundan böyle k ih -
.va olmak isteyenler trafik işlerin
de emeği geçmisj kimseler arasın
dan seçilecektir. Böyieı.-6 kâhya
ların da trafik bilgisi bulunacak, 
gerektiğinde trafik polisinin bir 
nevi yardımcısı durumunda vazi
fe Söfebilecekler.dir. Öte yandan, 
kâhya veya trafik intizam nıe-
murları daima temi/ ve ye-knesak 
elbise giymeğe, tras olmaya ve 
gejek yolcu gerek şoförlere nazik 
muamele e tmeye m«cjaur tutul
muşlardır Ayrıca bunlaı için 
profesyonel veya hususi ehliyet 
mecburiyeti de konulmuştur . 

ResimlVBüsii 
Tüfkiyenin en güzel ve eşsiz onsiklopedlk öers»'; 

t M?rt la 

Sayı 1666. 

16 mcı Sayısı Çıktı 
çjM»'' Resimli Bilgi'nıi) birinci cilt kapakları peyderpey satış» _ 

kadar kapak "^zır 
ederiz 

maktadır. Bütün okuyuculara yetecek 
inakta olduğundan telâş edilmemesini rica 

Bateı Beklim J7/M" 

Kendini vurdu 
TOK.AT Kdiova otelinde kalan Ta 

b i r Kıs adırMJşki cenc tabancMD.^ 
la oynarken ayanından varalan-
mıjtır . Tabir. Cerrahpa-ja hasta-
nes-ine kaldırılaıak tabanca ve 
mermiler müsadere edilm.i-.ljr. 

Sb'MERBANK 
MERİ.NÜS. IİEREKE. ve DEFTEKDAR fabrikaUf""» 

.Muhtelif Yünlü KUMAŞLARININ Toptan SsH*' 

İtILX«ER Mağazasında 
Sultankamam I« Bankası Ti>nı No. $3 Tel Z255U ^^ı 

M. AKSAM -r «^ 
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Şoförler di; 
ŞOFoR Recep Ateşskdemu ile fe-

för Cemal Bagdoğaıı, Dolmabahçe 
önlerinde birbirlerine yol verme 
meselesıudtn ötürü vaplıklaı ı 
ka \gada bjrlîırlcrini dövmüşler
dir. Kavgacıları ayırmak için 
arabadan çıkmak isteyen yolcu
lardan Ali Demıryclu 'nun ds e a | 
kücü.k parnıaj ı kopmuştur. 
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Deniz kenarında satılık depo 
2 kat üzerine 22450 M'kârgir 

Battalı ev sahip eri 
FIKtRTEPEStNDE oturmakta plan 

Yusuf Topçu ile Havva Çişftk 
kençlilenni evden çıkartmak ' ie-
te. 'en ev sahiplerinin balta ile 
hücuma geçerek camları ve kapı 
l a n kırdıklarını iddia etmiiiler -
dir. Ev sahibi Satılmış ile Mü-
kerrem Karamanlı yakalanarak 
haklar ında kovuşturmaya başlan 
mıştır. 

Poüs olınocak 
EMNİYET Genel Müdürlüğü mün

hal polis kadrolarını doldurmak 
amacı ile veni elemanlar ala -
çaktır Polis olmak i-steyenlerde, 
askerlik yapmış olmaları, boylan 
nııı 1,64 den yukarı olması ve 
öjjıetim şartı aranmaktadır . Lise 
mezunları İstanbul. Ankara ve 
İ?nıir Emniyet Müdürlüklerinde 
derhal göreve, başlayacak. Orta 
okul njezunları da Polis kolejine 
gönderilecektir . 

Mi RACAAT: Hergün: 9-12 ve 14—17 »r«gı 
den Talât 

2lW« 

N U l : Mutavassıt kabul edilmez. 
M . AKŞAM - 1*** 

DURU TURİZM 
FENERBAHÇE - M.T.K. MAÇINA ALMANYA G B Z ' » « 

Harekt i : 
Dönüş : 

15 Mart 1964 
24 Mart 1M4 

Pulman Otoöus, Dış Seyahat Harcamaları Vergisi. 
Pasaport ve Vizeler dahil 800 Lira. 

Beyoğlu UtUclâl Caddesi No. M4, Tel 44 i l 2B , ; 
İfJ. A K ? A M - > 

996 şoför cezoiandı 
SO. \ iki gün içinde Em.nıyet Tra

fik şubesi ekipleri tarafından ya
pılan kontrol sonucunda 996 şo
före ceza kesilmiştir. Cezaların 
içinde kurallara aykırılık 1S7 ki
şi ile birinci sırada gelmektedir. 

Parmağını kırdı 
SİRKECİ Kı raa lhane lennden bil i

ne sarhoş olarak gelen Haaan 
Ki rman sarhoşluk yüzünden çı
kardığı kavga sonucunda Sabrı 
Türk adındaki arkadaşının sol or
ta parmağım kırmiiftır. 

Öztürk Setüğit'i 

Itt. AK9AM - M» 

/ / /er Bankasından 
1 — Bankamızca, 1 adet ozalit makınası dahili P^^-*' 

kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. .^' 
2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret ^''T'îjft»» 

ve İstanbul'da I Bölge Müdürlüğünden 10,- TL. bedeli* 
min edilebilir. j , , ^ 

3 — Teklifler, malzeme bedeline uygun geçici ^*"^Î?İJUD' 
birlikte en geç 23.3.1964 günü saat 12.uu de Bankamızda J " „ 
durulacak ve 24.3.1964 günü saat 15.00 de Satın Alma KO" 
yonunda açılacaktır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. ^. 
6 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi 'i^^^'^^n^^ 

maya vermekte serbesttir. (Basın 3?40) A. 1679 " I 

SATIIIKARSA . 
Cebecide Mülkiye Mektebi yanuıd» Köylüler »okagî 

36 kipı numaran 1008 ada 13 parsel 4ö4 m2 arsa «9h}bi fj-J^jj 
Fiatı 150 bin lira Adres: JET Taksim Nizam Apt l /C H'""!^,! 
TEL: 483673 I«t. AKŞAM -
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,.̂ .< /ı- j'..ıj'ir, şuıuyordu Ama 
(jurültu çok sürmedi: Bir bojs 
jın içinden açıklığa çıkılması fek 
lemrken denizin ta kıyısında 
buldular, kendilerim, Tekerlek
ler neredey.so ıslanacaktı, ^^amda 
iraba yavaşladı Motorun lıorul-
'usu arttı Ellerıd» verlnıle ki 
mrdanıp duruyordu 

Sıkıldın, ded) t r d o s i i .-f 
111 r»h»tsır etmiyorum ya 

- Genç kız şoföre doğru eğil
di, ktüagına birşeyler söyledi. A-
rabenın frenleri pcırdadı, durdu 
ita. 

— Şekerim biraz Kalkacakftin 
s«n.. Ölür dilerim. 

— Ne? tnecek misin? 
— Bvet Birkaç dalcl^. . . 
Sskailımn lutnsı mınidaatb: 
— 1 . o da llUBm 
EUerMa tı^aiıya atlarken fO-

Ittyerâu: 
— Tok teyse. tçimtlen r»leü 

8ur*da ^ ı j d a n n u tslataca&tm. 
HeveolieJ varsa gelsin 

S)i fırsatı bekledikleri anlaşı
lan m erkekle iU küçük ku «» 
Oj4u arka kapıdan atlMblar. Ar 
tüm. dofru gittiler, çoeuklu. 
dm Urlnln annesi sesleniyordu: 

- F^pklertni tıpla, emi ynv-
rum. 

— Olur annecıtim 
Crdt^an arkasındaki kalabalı-

İin- soluk almadan lîlferida'yı 
seyrettiğini biliyordu. Belki na
mahrem diye bofuu öte tarafa 
çevirenler de bulunurdu ya, de 
niıe doğru yürüyen yaratık buna 
mttiMde «ter miydi btkalım? !< 
nadına .kıuna çöktü, inadına pftn 
talonunu dia]«rJn« kadar sıvadı, 
Güneşin ışığıyla »uyun lâciverdi 
o balmumu gibi deriyi kavrayın-
ca renklj filjmlerdeki k .̂skin et-

Bmi ERKEK 
Jtntl DIŞI 

Yazan: İLHAN TARUS 

l i l l l i f İİİİİİİUİÎİİİİÎİİB 

W çevrev' kapiayi'-'vdı. H' -'• 
d0«a ^ a «aıkmUlı vwlel Ut fl» 
ba ^o.'.ı. i'inı», omll n, '( r ' 
gününde, irtiye ıstıye, na.s luııK 
1er yaratmayı kum«ı»tu. Suyun 
içlad* tnaan derisi, içinde sert 
bir i9ik yanan parsOmen Ur fe-
n«j* benrijotdu. Küçük tavnn-
tılaı oynadıkça çifte Yunan v » 
zosunun çlzgilari de ipl iklen^ 
Mlkülüyor beyazdan turuncuya 
doğru blnbir renk, açılıp açılıp 
kaparayonhı. 

KrdoİK) d»i|in dalıcın İMto-
yordu ony». Bu kuiı fĵ muıe» 
mıydı? Hayır. Rengiyle, sac la r la 
le, restleriyle insanda iri bir lı-
lenim yaratıyordu. Sadece, gelki 
koou»ma«ı, açık, yü^eUllıŞi de 1-
şin Içfee girince gOzelUğı büyü
yor, serpiliyor, genişliyordu. Sı 
cak, canlı bünye.si biçime dönün 
ce irilevyordu. Bu yontma ba4, 
daha küçük bir gövdenin üstün 
de, bütün tılumını yitirdi. De-
mntılş raiydi, daha tanıştıkları 
nm üçüncü saatinde, Efes yakın 
lan arasında, açık açık: 

«~ Bütün »atlıtımı, nayjuı var 
tıpyim ytîk varlıjtımı, kadmhftunı 
.siEin füntşmiM borçluyum.» An» 

'III güneşi hoyrat zevklerin N-
tegine uymuyordu dmnek. Yakıp 
• >ıvurmak yennE lEitıp pii^ırıııe-
vi beceriyordu. Bu, her bir teli 
canlı bir yaratık halinde donla 
rüagftrlanna savunılraus saçlar
da bu topraklann rengj, bu top. 
raklarm kokusu vardı. Çanakka 
i eden kalktUclan dakikadan bu 
yana Erdoğan, hela bu kokuyu 
iyice emmlştl. 

Belki tm adım UNrledıgi halde 
su aneak dlatorlne çıkı
yordu. Babını çmlnrek Ms!tnt> 
yordu: 

— Cteleylm mi artık? Geleyim 
mi? 
. Sesi açıklarda «in çın ötüyor-
du. Kabarıp iniyordu. İhtiyar da 
yanamadı, eglHp ba#ını çıkardı 
kapıdan; 

- Gelme, . Gelme... tstedlğüı 
kadar oyna! 

Gerçekten, donduğu »ıra üstti 
'lâ ı̂ »tnlııklamdı, Ta oıuelerlnı 
kaşlarına, saçlarına kadar. Nı 
fes nefese mendilini arıyordu 
ceplerinde.. Pantalonunun ftn 
ve yan, ikişerden dört cebindi 
bluzunun iki taraflı cuplerinD» 
her zaman için en a«ağı iki ya. 

da Uç kocaman mendil tasıdıftı 
halde şundi binnl bile bulamı
yordu. Erdoğan daha ı>'i.'>ıııı tiu-
iHniii: dilinin dibindeki küçük 
»i çantaauu açtı, beyaz bir Pe
çete çıkardı içinden, uzattı 

— Teşekkür ederim canım. Ya 
n yanya bir banyo yaptım sayı
lır. Deniz, deniz. Ege denlal... 
Ben bunu bilir, bunu söylerim... 
(ts'tttne bir Akdeniz vardır. O-
mm d» in güzel kıyılan Antalya 
dan «tayedlr. Öyle Rlvlyera, Mi
nik» f a l » detli. 

Yüzünden peçeteyi çekerek «" 
kaya ddndO: 

— tnanmazsın amca, yazlan 
bu sulara üç be; defa giren İn
sanın afrı yüzü görmez vücudu. 
Sim nedir tanımaz ömründe, t -
çi dı^ı canlanır, dirilir. 

Sonra doğrulup gülmeğe baş
ladı: 

- Ben de denizin sabilerine a-
çıklaAiıiar yapmışa kalkıyorum. 
Ne komlic! 

Sakalluıın kansı arkadan fli-
rektif verdi: 

- Bnsendekl saçları da kurul» 
kızım , Wn damlıyor. , Hem d» 
itucatıma . 

::ı:::;:i;:!i::::ısı:::ıi-^)ii!i;: 
- Peki abla I 
İhtiyar atıldı; 
Teyze diyordun, caydın mı? jij 

- Eeee. . Kusur» bakmsz ar- Hj 
tık. Eğer yüzünü gözünü biraz jl: 
açsaydı belki kestirebilirdim ya- i:: 
şını.. Hele bir çıplak vücudunu üj 
çörsem, şıp diye numarayı ve- ijj 
lirdim Kabahat kendinde... iii 

- Tövbe deee Tövbe dee«.. j | 
riiye sırlanıyordu kadın. ü; 

Eltenda soluk soluğa anla- ;ü 
tıyordu. Van, yüreklenmeden; !|İ 
yan da karannm cayılmaz, va« İjl 
eeçilmez niteliğini belirtmek İste js 
rinden: jj: 

- İzmırden oWye bu p*ntalo- ijl 
au atacağım, Rob sıyeceğim ar- i|j 
tık- Hem d« en İneelerini ,en ha !p 
fiflerinl . . İH 

:H 
- Neden o? Cttyordu Erdo |aa fjî 

belli belirsiz Mr ürperti (ecir* "' 
rek. 

t» 
- Kıyılarda rahatça gidebilme i 

lıylm Uerlere Hiç defllse dle- j l 

i 
- Ama ben ortalıkta rob mob â 

göremiyorum. Hepsi bu çantanın iA 
içinde mi? E 

- Aptalsın hey Erdoğan! Ku- İ 
sura bakma, tteür dilerim ama. |jİ 
benim avadanlığım, malım, mtö- jü 
küm bu mu sanıyorsun? İz-mir- nj 
de ıkı bavulum var. Antatyada îji 
bir büyük valizim beni beklsr. . ijl 

Hoppala' "'"' 

kB.paklanmın IkJ kanış üstüne 
'•'k sıyırabllmellylm eteklerimi,. 

- Mardinde, Derliçte, PCoçarl} :ii 
da, Teftnnld» de Wrar küçük | j 
çantam var. | 

- Bir tane dah» «hoppalaj»! îJİ 

BUGÜN MİLLÎ BANKACİ 
HİZMETİNDE 

YILINI TAMAMLAYAN BANKAMIZ 
MUHTEREM MÜŞTERİLERİNE. YARIM 
ASIRLIK TEVECCÜH VE ALAKALARIN
DAN DOLAYI ŞÜKRANLARINI ARZEDER 

TÜRK TİCARET BANKASI 
ÜÜIMttiHiKilIBiiiiliîttfillİHı. 

(Devamı var) S] 
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AU) ayb^ı M: ttc aylıdı tt 
U n d u rab«ne> mamtaket-

İM* m « c a H niTa adlUt Aylık abesa rt»t*«M 

Güneş 6.20 12.12 • Akçam 18.09 12.00' 
Öfele 12.24 6.16 * Yatsı 19.40 1.30j 
İkindi 15.40 9.33 ' İmsak 4.39 10.311 

Hicri 1383 Şevval 24 jç Rumi 1379 Şubat 35 | 

Takvim AKSUM BASIN AHIJ^K 
I A S A S I I . N A I VAÎ .Aft lNI 

T A A H H Ü T E T M t Ş T l R . 

Tevfik Sağlamın eşyası 
müzayede ile satıldı 
Paşanın verem savaş ierneliDe bıraktığı eşyaları, flernek 
paraya çevirdi: Müzayedeye sosyete baııınılariDdao çoğu katıldı 

Süha BAYKAL 

5AT. . . . tımf Bu iki hece arasında göz açıp kapanmcaya kadar bir zaman içerisinde geçen tam 

4 nokta var. «Sat» ile başlanıyor, kısa bir sessizlik ve gür bir «Tim» sesi. 

)0 

4İS 

^ VANİLYALI ARI PİRİNÇ 
UNLARI 

-HİNDİSTAN CEVİZLİ ARI 
NİŞAStALARI İLE 

MUHALLEBİ, KREMA VE 
TATLILARINIZ 

DAHA LEZZETLİ VE 
BESLEYİCİ OLUR. 

4 

içte rahmetli General Tevfik 
Saglam'ın ejj.vaları dün bu «Sattnn» 
sesleri aracında kısa bir zamanda 
yeni sahipler edindi. Tevfik pasa 
Verem Savaş Derreği kurucusu o-
lup çevresi tarafmdan sevilen bir 
kimseydi. Uzun yıllar İstanbul Üni
versitesi rektörlüğünü yanmıştı. 
Gerek şahsi merakı, gerek kendi
sine hediye olarak verilenlerle bü
yük ve değerli antikaya sahipti Ge 
çen yıl 80 yaşında ölmeden önce' 
kardeş çocuklarından başka kimse
si olmadığı için bütün kitaplarım 
Üniversite kitaplığına, eşvalarım 
is« Verem Savaş Derneğine hibe 
etmişti. Verem Savaş Derneği de 
bu eşyaları paraya çevirmek için 
müzayede ile satıyordu. Dün pa
şanın Cağaloglundaki evinde va-
pılan açık arttırmada. 80 küsur yıl
da binbir itina ile toplanmış ve 
saklanmış möhleier, hahlr^r. porse
len eşyalar ve antikalar föz açıp 
kapanıncaya kadar geçen zaman 
içerisinde satıldı g'tti. 
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Açık arttırmaya özellikle istanbul 
sosyetesinin sık hanımları rağbet 
göstermişleröi. Hanımlar bilhassa 
kendilerini mutffk eşvaları ve poı-
selen takımlar satılırken gösterdi 
1er. Heyecan dolu seslf.rle belki 
500 sefer kullanılmış çatal kaşık-
lar.T 5011-Sno lira vermekten çekin
mediler. Övle ya ilerde bir %ûn ye-
mt'k yerken eşe dosta öğünmek kn-
İsy olmasa gerek. 

Arttırmada Kapalıçarsı esnafının 
yanısıra yabancılar da vardı. Türk
çe bilmediklerinden satm almak 
istedikleri gümüş eşyaların fiatmı 
arttırmakta «üçlük çektiler. 

Göksel Arsoy 
kaza geçirdi 

KONYA. Öıal 

Konya'da ypdeksubay öğıetmen-
liğinı yapan a.ktör Göksel Arsoy 
dün bir trafik kazası ge^armistit. 
Göksel Arsoy bir arkada-iina ait 
otomobil ile hafta tatilinden fay
dalanarak. Keklik avına giderken. 
Ankara - Konya asfaltınm 40. 
kilometresinde arabanın rotu çık
mıştır. Hızla giden araba tarlaya 
sapmış ve iki takla atarak devril
miştir. Otomobilde yalnız olan Ar
soy u bir çoban ve yoldan geçen 
şoförler kurtarmış ve Konya'ya 
getirerek tedavisini yaptırmışlardır. 

Bacak, sırt. omuz adaleleri ezik 
olan ve evinde istirahat eden Ar
soy «Tanrı beni ikinci defadır ko
ruyor. Birincisinde jet havada stop 
etmişti. Yine onda da mucize be
ni Kurtarmıştı, Tanrı üçüncüsün
den korusun> demiştir. 

levıiK âaıım bağlam Paaanın »ayaları dun muzayad* il« satıldı. 
t»ttaki raıimda müaayadadcn bir aatha. yanda laa marakhlardaa 
biri değarll atyaları incalarkaa görülüyor (Foto S. BAYKAL) 

Zabıta memurları 
göbek eritiyorlar 
Gezici esnafla daha iyi mücadele etmek için 
memurlar idman yapmaya mecbur tutukiu 

ADANA, ÖZEb 
DEl>EDİYi; Başkanı Alı Sepivının emri ile göbekli belediye zabıta 

memurları, spor yaparak göbeklerim eritmeye başlamışlardır. 
Belediye Başkanı taralından gö

beklerinin eritilmesi istenen zabıta 
m&murlarına haftada iki gün spor 
yapmiiiî şartı ile İ7in vevilnus. ve. 
Adana Demirspor "tadı kendilerine 
ayrılmıştır. Şişman zabıta memur
ları st.ıdda voleybo' futtol. basket 
bol oynayarak göbeklerini eritme
ye çalışmaktadırlar. 

Fırıncılar golip 
GAZİANTEP. Öıel. 

Uzun 2aman<ian beiı belediye ve 
fırıncılar arasında devam eden ek
mek mücadelesi fırıncıların galibi
yeti ile sona ermiş ve belediye ek 
meğe yeniden zam yapmak z<.vun-
da kalmıştır. Ytrji yapılan /amda.ı 
sonra pidenin kilosu 102.5 kuruşa 
çıkmış, francalanın ise gramajı 30 
gram düşürülmüştür. 

Belediye Başkanı bu eniri beledi
ye zabıta memurlarının »eyvar sa
tıcılardan daha çevik olması ıçm 
vermiştir. 

Kaynanasının çenesini 
bir yumruic atıp kırdı 

ADANA, Oıal 
('e>tıaiıa;i 'lürlübaş mahallesin» 

de Muıııre Fırıncı adındaki bir Ka 
din. u/un zamandır çenesinden bık 
tığı kaynanası Dürdane Fınncı'nın 
çenesini yumruk atarak kırmıştır. 
Çenesi kırılan kaynana Ceyhan 
Devlet hastanesinde tedavi edile • 
medigı için Adana D*vlet Hastane
sine kaldırılmıştır. 

~ZÖ£X£irX NI*J^ M rt\m t, r^ 

Benzin Servis İstasyonu 
ı^uğulu park Karşısında Emrin izdedir 

Ankara Heriş : 1534/2499 

, , , ,.,.,«,ınıı , »ı,mw>«ıw » • i' ı"ıı«ı'»'»'<^yı' 

Bugün Matinelerden İtibaren 

ANKARA SİNEMASI'nda 
Sinema tarihinin görüJmemiş bir heyecan kasırgası bütün dün- 1 
vada şimdiye kadar yapılan şaheserin en muazzamı olarak ilân } 
edilen ve Sinema, Mecmua münekkitleri yalnıı bu filme 4 , edilen ve 
vıldız verdi 

SPORCUNUN HAYATI 
Richard HARRİS 

«This Sporting Life» 
Rachel BOBERTS -
Willi»m HARTNEL 

Alan BADEL — t 
I 

PARK VE SUS SİNEMALARINDA 
Harikalar yaratan Türk FUImcilisinin en son şaheseri 

DİŞİ ÖRÜMCEK 
Leyli SATAR Müşfik KENTER - Hüseyin HARADAN — • 

Erol TAŞ - Ayfer KORAT } 
Ank. Hari»: İ7S/249C } 

Pazartesi matinelerden itibaren i 

İNCİ SiHEMlISİ'nda \ 
Baştanbaşa aşk, macera ve heyecan dolu film 

Kara Haydudun İntikamı 
(Aşk ve tntikam) 

Renkli — Türkve 
•«•nema dünvasının bir numaralı yıldın 
MARLON BRANDO KARL MALDEN 

B«.emsaisix filmi Hütün sinem. " - " ' - . ^ ^ ^ - - J f ^ . J ^ v s ^ 
edene. 

t 

AKBANK 
GALATA 

Ş U B E S İ 

9 Mart 1964 Pazartesi 
gününden itibaren 

Karal(6y meydanındaki yeni binasında 

H İ Z M E T İ N İ Z D E D İ R 
Bu şubede hesap açtıranlara 

H U S U S İ Ç E K İ L İ Ş 
1 Kişiye Nişantaşmda Lüks apartman dairesi 

ve 156 kişiye para ikramiyeleri 
A y r ı c a 

Umumî çekilişlerde kazanma şansı 

AKBANK 

,V*»»»*'****"^** 

Ankara Heriş :1S01/3491 Ç 
REKLAMCILIK IM/l4Tr 

OSMAN GÖĞER 
KEMAL SÖNMEZ 

GÜMRÜKLEME BÜROSU 

A«k. H.rl»: l l« /»»» 

44*a,AAa**aAaa4A4AA**»A»A*a****AV 

' ISTAS'a \ 
uğramadan karar vermeyi- ^ 

niz. KiMİav Vali Konağı bi- » 
i tişiği. TEL: 129338 { 

AnkM» Işık »S/tm { 

NİKEL FERMUAR 
TEK SATICISI _ , 

ANNE VB BABALARA 

O ^ ^ 
^ 

V ^ I 

JM \o :F^ 

(BAiiNı uyun »•kUmeUık, MjUn 

RADYO TEKNİSYENİ YETİŞTİRME ÖZEL KURSLARI 

HER OÜN 8ABAHTKN AKŞAMA KADAR HAFTADA « SAATTEN FAZLA AMELİ TE NAZARI OöRETiM. 
% AYDA MAARİFTEN TAlDtKLt DİPLOMA VERtLtR 

Ameli çalı&maUr. Fabrikada vr AHMET FKMrK(.'İ Tamir Atel- i Kuri, mutehafsıs öğretmenler netıretlııde, garantilirtlr. 
yelerindedir. Biızat tamlr»t yaptırarak yetışiiüiı. • Bütün öjretim m»lıeme«ı. Faisrikt turafındtn ücrttjlı v -
Dışardan l«l«nlere yer temin edilir rllmektedir. 

• İlkokul merjnu. Belgeli . Beljesır herke» alınır. 
YAZ DÖNEMİ ıs MARTTA BAŞLIYOR . 

10 mart 1M4 tarihine kadar kayıtlanniîi vaptınnıı. Müracaat; Hükümet Caddesi Nn. II (ViUyet arkam) ANKARA . Teletoi; « « W 
R O T t Hiçbir yarde şube ve temsilclmll yoktur. BROStJP tSTEYlNlK. Ank. AK«AM - I«ii 

I j j I [ - r M M l ^ ı ^ l ^ » ! ' « r t * ^ - . 



1 * ^ 4 : =rA R ş A M : ParartMİ 9 Mart* 

İngiliz doktorları, seks eğitimine 
yeni bir şekil verilmesini istiyor... 

Doktorlara göre, homileliği önleyici ilâçlar, tahrik edici 

M l l l l l l l l « l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | | l l l l l l l l l l l l , , , l , l , l l l l l l l l l l l | l l l l l > < " ' ' 

V. Gogh'un 
3 mektubu 
158 hin 
liraya 
satıldı 

BARI&TE. son -plnlcrd* }'«pü«n 
• «eıfc «rttırmalı ut ıgm bir 6 Î » 1 -
liji vsrdı. Şimdiye kadar alışıla
gelen kuınetli sanat eserlerinden 
cek farklı birer c«ya İdî bunlar. 
W141i?ın:7 »lelâdc mektuplar. Yal-
niT imzaları ünlü ktşlTerin adla
rını taııyordu. Meselâ, Lenln'ln 
bir tek mektubu BS7 Sterlin yani 
17.000 liray» satıldı. Bu alelSdp 
mektubun 8M1I1 |1 . Lentn'ir t̂ k 
i'-ehtııbu olutnydıı. 

Piyasadaki mektup adediniı 
«okluk ve azlığı kimilerin tarih
teki yerlerine göre kıymet kaza
nıyordu. NVtekim Napolyon'un i-
kinci karısı Marie Louise'nin koca-
.sına yazdığı 8 000 mektup çok dü-
%ük bir fiyata (itti. Halbuki Lord 
N'elton ile sevgilisi Lady Hamil 
ton'a ait bir mektup tam yüz 
Sterlln'e yani 2850 TL. na alı
cısını buluverdi Mektubun kıy
metini arttıran bir özelliği vardı. 
Lord Kelson'un sevdiği kadının 
kocası olan Sir William. Hamil-
ton'a hürmetlerini bildirmesini 
'ica etmesiydi... 

Diınyada satılan mektupların pı 
mahahlarından biri de. Bcetho-
wen> aittir. Ünlü besteci bu mek
tubunda. Fredrich Roch LitE'«. 
müziSint bestelemiyecegi bir Llb-
retto'yu iade ettiğini açıklama
sından ibaretti. Mektubun tarihi 
11104 yılını gösteriyor. Bu m«k-
tur» bundan dört yıl rvvel Î.200-
Sferlin'e vanl Sfi.OOn Tl n., satıl-
mııtı. 

Ayni müy.a>ecliicle fiyat Mik-
selmcleri de dikkati çekmi:;!!. 

i n r de Atlantlgi ilk defa uçak
la ajan Linberg'in bir mektubu 
l»flO Sterlin'* ki bu da 30.000 Tl. 
«ma aatıldılı halde. Feza adamı 
.fohn Gleen'ln bir sürü mektubu 
tneak î«0 Sterlin yani «,000 Tl. 
»ma gidiverdi. 

Van Cngh'ur reıim ve meltluplnnnın müzayede ile »atm 
geni« ilgi topladı 

Kıal George IV uJi değeuiie pa
ha biçilmeyen ve hizmetçisine hi
taben «Aşkını;» «Tek ajkım» bağ
lığını tanıyan mektubu açık art
tırmaya girememişti. Zira, onu 
elinde bulunduran kişi snimaınak-
ta İsrar ediyor. 

Robespiercc'm ./vülUerı bu an 
evvel Giyotinle lemlzlemeli» cüm
lesini taşıyan mektubu 500 Ster
lin yani lî.soo liraya satıldı. Mü
zayedede politikacılardan çok san' 
atkârlara yer verilmişti. Meselâ 
Bach, BeethONven, Chopen'inkiler 
gihi ressam Gaugin'in bir mektu
bu da 600 Sterlin (ki aşağı yuka
rı 13.000 lira» civarında satıldı. 

Fakat, piyasacı yükselten Van 
Gogh oldu. Ucuz kijıtlara yazıl
mış olan bu üç mektup hata ve 
çizgilerle doluydu. Geçen yaz ti.SOü 
Sterlin yani l.-iS.OOO liraya satıl-
naştı. 

Bu müzayede'de de • her ıie ka
dar alıcısı çıktıysa da. elinde bu
lunan kimse satmamakta İsrar et
ti. 

Kn son olarak Amerikalı yazar 
Hanry Miller'in 150 mektubu açık 
arttırmaya çıkarıldıysa da 450. 
Sterlin yani 12.000 liradan yukan 
fiyat bulamadı. Böylece bu açık 
arttırma çok büyük ilgi topladı ve 
son buldu. 

^1* * | -* ı* .* l*w*.* l* ı *!*•* * * * AA^ûAAh* * * * * * * * * • • » • I I â. * | * | > A A A A A A , ^ * *«* •Si*w'lJ'ILAAj^JXA.'W\AjX>^J^_n_r_ı', ' 

televizyon showları ve reklâmlar ohlâki çöküşe sebep okuyor 
* NGİLİZ seks problemleri hakkında etüdler yapan bir komisyon, bir kıza münasebetsiz ha-
*• rcketlerde bulunan gencin suratına tokat İndirmenin herhalde modası geçmiş bir şey na-

jariyle bakıldığını, İngilterede seks eğitiminin hiçbir surette tatminkâr olmadığını ve göz
den geçirilmesinin muhakkak surette gerektiğ ı= bildirmektedir. 

Doktorlardan, dini liderlerden 
içtimaî işçilerden ve İngiliz Tır 
Derneğinin bir komitesinden mü 
teşekkil etüd komisyonu tarafın
dan yayınlanan seks raporunda bil 
dirildigine göre, modern bir kızın 
bir gençle serbestçe dolaşması 
neticesinde kız henüz 15 yaşında 
iken, 30 yaşında bir kadını dahi 
mflşkül durumda bırakacak va
ziyetlerle karşılaşmakta ve yeten 
kadar tecrübesi veya gelişmiş le-
kâsı olmadığı için (akılıp kal 
maktadır. 

Seks eğitiminin tekıaı gözdcı 
geçirilmesini istemekten bask; 
komisyon, 25 vasından aşağı gene 
1er arasında mevcut zührevi ha? 
talik problemleriyle yakınen alâ 
kadar olunmasım tavsiye etmek 
tedir 

Raporda, -"suı heyecan olsu' 
diye» cinsî münasebette bulunar 
20 yasından küçük gençlerden bal 
sedilmekte. bunların bir kısmının 
arkadaşları tarafından korkaklık!: 
itham edilmemek için münasebet 
te bulundukları bildirilmektediı 

Komisyon ahlâk standardlarındL^ 
umumi bir çöküş olduğunu ve biı 
kızın, kendisini gezmeğe götürer 
bir erkeğe kendini vermek mec 
buri.vetlni hissetiğini ileri sürmek
te ve bunların kabahatini hâmtle-
llfi önleyici ilâçların kolaylıkla 
elde edilmesinde, tahrik edici rek
lâmlarda, televizyon showlarında 
Ve dans salonlarındaki hareketler 
dr bulmaktadır. 

3^*fföi* doictorlarının «bir anlık heyecan» için herşe; rıza 
terdiğini iddia ettikleri gene kızlardan biı ısı 

Merkez Bankası İzmir Şube
sinden 196.! Fuarından al
dığım 29.11.1963 gün, 2749 No. 
lu 3677.81 Dolarlık transfer nüs 
hasını kaybettim. yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Azim Ticarethanesi 
Ethem Demir 

(izmir AKSAM _ 2501) 

DOKTOR 
Türkân Akalın 
Çocuk HastnlıkUn Maieha»ısı 

Muavenehane AKsaray Cev 
lân Sok Uludağ AP No 2/3 
Hasta kabul gilnlen oazartesı 
çarşamba saat 17 den sonra Di
ğer günler saat 15 ten sonra 
Tel; 27 42 78 

Doktorlara görS/ genç kızlarla, genç erkekler arasında başlayan 
arkadashk kısa zamanda şeklini değiştiriyor. 

: Yazan: Julıette BKNZltlMl 

: — 276 — 
• K a t e ı m lâfı uzatmayı göze »• 
: laıîiayacak kadar aç ve yorgundu 
: Bir teşekkür mırı ldandıktan son 
: ra, çorbasını içti, ekmeğini yedi, 
: arkadan da Magdalen' in yatağı 
; o lduğunu tahmin ettiği köşedı^ki 
: s a m a n döşeğin üzerine tızanaı. 
: Yatmasiyle derin t)ir uykuya da; 
; ması öir oldu. 
; Uyandığı zaman .ortalık <a-
î rarmakta idi. Köylü gittiği ver-
: den dönmüştü. Ateşin ıtarşısma 
: oturmuş, bıçağiyle bir dalı yont 
: makta idi. Katerin onun, bir 
; Meryem Ana heykelrigi vüc.ıda 
: get irmekte o lduğunun farkına 
: vardı. Genç kız ise bir ekmek di 
: l imine katık sürüyordu. Kateri 
: n in uyandığını görünce gülüm-
; sedi. «Şimdi daha iyisin ya?» 
; «— Evet. Size ne kadar tcfjek-
: kür e t sem azdır. Bana o kaclnr 
i büyük bir iyilik ettiniz ki'.' t'iın-
• di de tekrar vola düziılmetn ı& 
; zım.» 
; Erkek de üaşun Kaldıraıihtı. 
î Genç kadına, sabahki gibi dıu-
: katle bakarak, «Niçin gecelevin 
: seyahat etmeyi İstiyorsun"?» Jiye 
î sordu. «Yoksa birilerinden mi 
: gizleniyorsun V» 
: Genç kız ağabeysine çattı . « H 
: yer, mi,safiri ,sorguya çekm^i'ye 
; hakkın yok.» 
; Katerin, «Bırakın sorsun,» di . 
• ye müdahale etti. «KinKsedon eiz 
; lendigım yok., sadece tekrar 
: Fortepis'in eline fiüşmek istemı-
; yorum.» 
: «— Burada Fortepis'ten kork-
; m a n yersiz! Bölgenin yabancıs ıy 
: san gündüzleri yolculuk e tmen 
i d a h a hayırlı . Orlean yolunu W-
S llyor musun?» 
Ş Katerin hayır m a k a m ı n d a ua-
: şını salladı. Piyer bunun Mzeri-
: ne heykelcikle bıçağını e l inden 
E bırakarak onun yanına yaklaştı. 
; «Bundan sonrası kolay,» dedi. 
; «Jiyen'c kadar eski R o m a y ı l u -
; nu takip edersin. Ondan sonra 
: Luar Nehri karşına çıkar. O za-
; man da nehr in akışı s a n a yol 
; gösterir. Orlean'da için ne .se-
; nin?» 
: Magdalen yine lâfa karı.ştı. 
E «Piyer! Bu genç kadının haya-
: ti yalnız kendisini alâkadar e 
; der!» 
: Katerin genç kıza tatlı tatlı 
: gülümsedi. «Benim gizlim yok 
• kardeşim. Sevdiğim erkekle bu-
: luşnıaya gidiyorum. Kendi.si o 
: şehirde kapalı kaldı.» 
Z Magdalen. hazırlamakta o ldu-
: ğu yçıneği bıraktı ve Katerinin 
5 boynuna .sarıldı. Sizli bizh konuş 
: maktan vazgeçerek, «Gel y a m -
; m a otur.» dedi. «Altes Şar l 'm 
2 şehrini müdafaa edenlerden 01-
: rini seviyorsan, kızkardeşim sa-

t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

CevK-en: Meral tiASPl»* | 

yılırsın. Benim'söî lünı Şol»" J 
Altes'in kardeşinin o ^ ^ -
biridir. Seninkinin adı j 
söylesene.. .» ı^,\ 

K a t e n n kısaca, «Arno,» ^^^j 
İ s m m devamını "ilhassa , : 
memişt ı . İyi kalbii M^gdaı ; 
üı, onu. kendisi gibi, ° ' '«" 'JJB; 
şık olan basit öir genç ™ ̂ ^i 
netmesı daha hayırlıydı- ^. 
bir isim onu belki korkutuı^^_ 
heye düşürürdü. -Asıl ^* ^ g j ; 
bir kadının bir yüzbaşıyı ou^ ^ ;̂ 
için tel: başına ormanlaro»^^; 
saçağına inanmak ^° V'^ iC» 1 
kadın ayrıca, «Benim »<""' ' 
terin,» diye ilâve etti. ^ 

Piyer, «Başımızın " f " " „ t , ^ ; 
rni var Katerin,» diye laı» (,,; 
ti. «Bv gece de burada *"'gen| 
fak sökerken yola Çi''*" j,da(i 
:K.II eski Roma TOİıma ; 

götürürüm.» jji 
Katerin, İki kardeşin "»" „.; 

kulübesinde geçirdiği a"^ p. • 
zuu zaman unutmayacaKt ^y ,̂,; 
yerle Magdalen'in samımu . ; 
ve temiz kalblilikleri, «^™ ,jıje: 
tun insanlığa olan t"*"^'" ,çın,; 
etmişti . O akşam, katenn .̂ ĵ 
geçirdiğ ezi.vetlenıı ve W ^^j,: 
bekleyen nice tehlikelerin ,; 
sındak- kısa bir duraHlai^»^^,; 
oldu Yemekten sonra, |jjy|(! 
den tasarruf etmek "'*" ^çtl 
fazla oturulmadı. Katerin « ^^j. j 
samaı> döşeği Magdalen 1 e ^ ; 
laştı. Piyerın yatağı, ^^ ^ : 
biricik odasına bitişik "'"^tan"; 
durumdaydı. Genç kadın » ̂ ^ \ 
günü uyumakla geçirdi» >y j 
gece de deliksiz bir liyKU '^^: 
İpin sıyırdığı elleri hâl» ^g; 
halde canını yakıyordu. \ ; 
ki Magdalen onları ^'""^ Jr|l i 
na bulamış ve ketenden j 

larla sarmıştı . j , ; 
Şafak sökerken Katerin^'j,, j 

muzunu sarsarak uyandıf ^^; 
yer oldu. Tarlaya gidece? ^ ^ j , ; 
del ikanl ınuı kaybedileceH ^ i 
yoktu. Magdalen daha oncf ; 
mış ve kol lan sıvamıştı- ^ ; 

Piyer, «Bu gece düşün . ' 
dedi. «Yolda tehlikeli kar?''*!;! 

malardan sakınman iÇif jin^i 
çare, büyük evliya B^" ^i 
manast ır ına giden bir k a * y^j 
cı s ıfatiyle seyahat ^*'"*"WiiiJ! 
larda İnsanın iyisine de, • ^ ! 
n e de rastlanır. Sen üsteli» 
ve güzelsin. Ama bir '̂ *'̂ ' t/t 
tonu .seni konır.» Adam .->ciii r v t J l u ı . H i ' " r\n I 

fikir yürüterek «1"^*,. l*î 
ki dolaptan ucu demu ^ ^̂  | 

kilde 
cindeki , _ . - „„, , . 
baston çıkarmıştı . GüIereK j j , 
nu al,» dedi. «Vaktiyle bacc ^ ! 
den bir amcamındı , ^''"^^^ji' 
ton olduğunu görenler, bac>»l( 
na büsbütün inanırlar.» ' '•; 
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Fa I Kont Senlıbenlı 

O KOC^ (21 Mart - 70 NİMn) Yaptıjhnu 
çıktılar balansız elduyaa umudunu
zu kılmayın, zafer sUIn, 

BOÖA: 01 NUan - 20 Mayu) H» 
Mlilt lnia rahaitulıklar Inractfcrlni' 
den U*rl a'lobiUr. 

© İKİZLER: (21 Mayu - XI Haziran) 
Ruh cökiıntüsünden kurtubnalc İçin 
nc«e veren çevrelere slrtn. 

Y Z M G E Ç : (22 Haılran • U Teaunuı) 
Hevftinktt küçük tutaımaleT rttattn-
den slnİTlerintıt b o n n a r n . 

O ASLAN: (21 Tenunua - 21 Atueioe) 
Ulerlnlıi tek baıınne dejhl. birisinin 
yardımıyla yürUtünttı. 

BAŞAK: (2t A«ust(» . 22 Eylül) Oe-
«Uoneden karar vermeniz, meeelele-
rl hemen vönnenlz gerekiyor. 

® TI11AZİ: (23 Eylül - 22 Düanl SlnU-
larlnlaln zayıflık Ue müeadel.' 
II, kendinizi ioparlamabuaız. 

AKREP: 122 KJcteı - 21 K»»»m) • •»d l -
AMı tavune karsı kınoı «özlerden 
v«l«een>eIlelnU. 

® YAY: (22 Kasını - 20 Aralık) Uzu» 
•üre derem edecek Wr huzura ihtlya 
c imi var, bunu sa^lamalıauuz. 

OÖLAK: (21 Arelık - 20 Oeak) Ge
cikme ve nunalclll^nlz mali bakım-

• SİSİ tıkıntırm düşürebilir. 
KOVA: (21 Ocak - 1« Şubat) 
nlsI baltalamak İsleyenlerin 
rını bo*» eıkarmalısınız. 

HALİK: (20 «ubat - 20 Mart) Bekle
diğiniz bir haberin «lecikmeelndeB !•-
la«« dü»memeH«iMı. 
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BOLDAN SA«A 
1 _ Teda-

Ttal İmkanıı» 
bir ha>t«lıl<- ^ 
_ Kahn k«-
Mat- Gökyüzü. 
S _ Teril eela. 
Una Hadeel 4 
_ Sanat, Sa
va* araeı. 5 — 
Kuluçka, Bir 
gM raasl. « -
IMfkUi. ' -
T»Wİ T«liy"-
luds bulunur. 
>U arkak adı, 
I — CaBİf ve yatıkça, 

YUKARIDAN AŞA4I 
I — Kötü çağlar- 2 — Yüz luyu, Zaman bö

lümlerinden. 3 - , Tersi aaki devir etell, Hin-
dUtanda Mr ünvân. 4 — Aunaya yarar. 5 — 
Ysaillği kabnımıif. Bir hayvanın yavrusu. ( — 
Bir Bota, Bir hariin okunufu, Bir noia. 7 — 
Yaklaşık mâna. Mağara. I — CılcI. 

DÜNKÜ BULMACANIN ç ö Z Ü M ü 
SOLDAN SAAA 
1 - Ottcittf, 2 - ürt, NİM. 3 . Ctnin, Ay. 

4 „ ümtıı , Rt. 5 - Vspıır. I - Kin, Sim. 
7 - H«ı, AUı. I ~ On, ÜIu. 

rUKARIDAN A8A6I 
1 - Gücün, Hu. I - Oram, Kan. 3 — Cana-

* ! » . « - tr«». S - O B M P . Al. « - Zl, Uılu. 
7 - l u r a f . I - Faya, Mit. 

Vadiler Hakimi 

' *M>**^*ı^*AA^*A^e^^^^^^A^^<w^<WMWMXWNMNWMWWMWMWW»% 

BiLivOC 
M U S O M , 0 W:£kDıN 

A U V o a . DUtîACAyt 
/VM$1N ? 

S E N İ Pis- W:-UCUSU.. . 
k l i e ü ELuECltvlı kl^2l^AA 
S U P E C e İ N KA ! iCE.NAıli, 
UKBİMİ K;\eACAĞı/\A i - . . ^ , 

ISTANBUL 

7,45 Hatif müzik 
8,15 Hafit müzik 
8,30 Salon orkestraları 
3.00 Türküler 
9.30 Küçük konzer 

12.00 Salon orkeztraları 
12,30 Şarkılar 
12,511 Hafif müzik 
13,110 Haberler 
13 15 Plâk dolabından 
13,30 Şarkı: H Erlen 
13.su Orkestralar 
14,15 Türküler 
14,30 Küçük konser 
17,05 Yurdun sezi 
17,30 Erkekler faslı 
17,57 Kısa ilânlar 
18,00 Reklâmlar 
19.00 Haberler 
19,30 Vergi konuşması 
19.40 Şarkı: Sami Göğüs 
19 57 Kısa ilânlar 
20,(10 F. Akel orkestran 
20.2» Bilimde yenilikler 
20,30 Küçük konser 
21,00 Acık oturum 
21 40 Küçük koro 
22.00 Reklâmlar 
22,30 Saksafon soloları 
22,45 Haberler 
22,55 Arn melodileri 
23,0(1 Gece konseri 
23 30 Çeşitli müzik 
İ S T A N B U L İL 

20.1G Sarkaar 
20,30 Küçük konser 
20 55 Kucük ilanlar 
21,02 Tiyatro: Arıza 
22,00 TBMM. saati 
22,15 Caz ve cazcılar 
22,45 Haberler 
22.5S Gece konseri 

23 40 Karışık müzik 
A N K A R A İL 

17.no Danslı çay 
11.00 Radyoda okul 
18,25 Leonard Bernsiein 
1900 Hafif müzik 
19 30 Almanca ders 

19,45 AlmaMa «>"'* 
20,00 Müzik 
21,00 Caz 
22,00 Büyük orkestra 
2J.JII Dan» müziöi 

POLİS R A D Y O S U ^ 

(Kısa Dalga «-' *' ^ 
11,00 Şarkı: Zeki **" 
11.20 Konuşma 
11,25 Aznavour 
11.40 Türkü: M 
16.00 Şarkı: N. •'''" 
U,20 Dans müJİ'n' , 

A. S.»""' 

18,0* Dans müziği 
18.30 Plâklar arasında 
19 00 Ritm ve melodi 
k9.30 Akşöm müziği 
20 00 İnqilizce ders 
20,15 Plâklar arasında 
20,45 Huiif müzik 
21,00 Müzik dergisi 
22,00 Cesltli müzik 
ANKARA 

C,30 Günaydın 
7 30 Sabah müziği 
7,45 Oyun havalan 
3.00 Haberler 
8 IC Hafif melodiler 
1,30 Kadın dünyan 

12,02 Ctıitli müılk 
12,25 KUcük lltnliı 
12,30 Türk miizifti 
13.00 Haberler 
13,15 ÖOle konsari 
13,40 Şarkı: S. Öıdensai 
14 (!0 Dans müziği 
14,30 Türküler 
14,45 Şarkı: Y. Gürse* 
17,02 Çeşitli melodiler 
17,30 İneesaz'dan 
18.00 Reklâmlar 
18,30 Küçük ilânlar 
18,39 Yurttan l e ı h r 
19,00 Hıbir - el*r 
19,25 H ı v ı durumu 
19,30 Sırkıl ir 
19 iO Uykudan öne* 
19,S5 tkl melodi 
20,00 Vergi laali 

S i ne m a - Tıvatro 
B E \ O O L D 

ATLAS: Cadı Kazam: 
M. Demongeot 

EMtK: Gksodüs: Renkli 
İNCİ: Saskm baba: A. 

Isık 
KERVAN: Billur Köşk: 

G. Araoy 
KONAK: Arka Sokak: 

S. Hayıvorth. 
LÂLE: Canavarın Ço

cukları: 
LÜKS: Saskm baba: A. 

Işık 
LEVENT: Çapkın Baba: 

D. Reynolds. 
RÜYA: Fksodüs: Renkli 
SARAY: Kara sevhin in-

tlk.-ımı- R. Scott 
SİTE; Eksodüs: Renkli 
ŞAN: Mııallâ: T Soray 
TAN: Lemi .Yosmayı alt 

etti K Co.stantın-'. 
YENİ AR: Kadın Yüzün

den M Demongeot. 
YENt ATLAS: Mııallâ: T. 

Soray 
YENİ MELEK: K.ksodüs 

Renkli 
YENt TAKSİM: Koçum 

benim; F. Girık 
YILDIZ: 1 — Yarın bi -

zimdir: O Gilnsirav, 
2 — Battı balık; F. 
Hakan. 

İSTANBUL 

ALEMDAR: Koçum be
nim: A Isık. 

AYSU: Koçum benim: 
A Işık. 

BULVAII: Koçum be
nim: A Ifik. 

MABMAHA: Ek.sodûs; 
Ronkli. 

K O L O V I (Sebtadabafi): 
Saskın baba: H Koçvl-
mt 

TUNCA (Gızloımanpıııl 
1 - Helâl olsun Alı 
Abl. 2 — Yavru Kuş. 

MELJ5K: cflyüo)' Sa»-
kın baba: A. Is'lc. 

AlLht: ıBalaU: ClceJî-
siz Bahçe N. Çehre 

RENK (Fatihi- Arka So
kak S Havwcırth. 

ŞIK: Saskın baba. H. 
Kocviâit, 

YENİ (Sehzadebası) Ek-
scdü.s: Renkli. 

YENt: (Bakırköy! Ben 
Hur: Renkli 

K A U İ K Ö S 

a'.a'' 
FATİH: VEUINCI 

PEK Hergüıı 21, "' 
15 30 

İSTANBUL ''•-'^""ntK 
İMESHED! VL SAP> 
ZEVCEt.KR: Her «^ 
21 15 Çarşamba 
martesr Pazar '* V \̂,S 
GENERAL ÇÖPCAT-
Hernüıı 18 l.'i de. ^ . 

GfN AH; OOSIMAİ̂  ̂ „ 
GÖNDKrtl^'^ 21 

ÇELtKTAŞ: Günf.h ço
cuğu. 

SİNEMA Ö:;: Gençlik: 
Gençlik C. Hıchard 

OPERA: «askın baba: 
.̂  U\k 

ÖZEN (^Yeldeâirmeni) : 
Kendini .\rı\;uî .•Vdaın: 
,A.. Pakkaıı. 

SÜREYYA: Eksüdu.s: 
Renkli. 

SUNAR: ılJsküdar) Ek-
SOCİÜF: Renkli. 

YtJRT: Koçum benim; A-
l?ık 

REKS: Cıleın ihtiras: 

TİVATKdLAP 

AKSARAY « Ö Ç O K O P Ş 
HA: GENERAL ÇÖPÇA
TAN Pazartesi hariç 
her eün 21,15 çarşamba 
cumartesi, nazar ie,15 
d* 

ARENA: SEZAR VE 
K L E O P A T H A : Sili ha-

riC her gün 18 vı îl,15 
fle cumartesi • M/nr 
1.V30 da 

AZAK: tPEKÇt MER
HUM Pazartesi hariç, 
cuma 21.1,') cumartesi 
D?7:ar 16.15 ve 21 15 de. 

BULVAR: KART HORO? 
Pazartesi hane nerPtlr 
21 J5 çarsamh» cu
martesi ve oarar 1».18 
de 

DOBMUN: îjAHANF zO-
(!SftRTl,CT PuırtMt 
hırlr heı ;ecf 91,1) de 
çarjamb» II cıımırieıt 
\t da 

ÇEK 
Çar-samba harıc 
Cumartesi aazar "_ 
HAYVANAT f^^^^ZfU 
Sİ vc CEPHEDE P' 
NTK Çarşamba "*"• 
hfreUn 18 

KENT O Y O N C U L A R ' ' 
'Dormen rivatro»"' 
GÜLEREK GİRİN C>^ 
şanıha harıc herffün 
Pazartesi 18 ve 2M5 "**• 

KÜÇÜK SAHNE: B^ " 
TÜ.N KADINLAR '^^ 
ZELDtR Salı Ça'SajP' 
ba 21,15 BÜLBÜl^l^ 
SESİ- Perşembe «^""Ij 
Cumartesi Pazar 21-
avrıca cumartesi '^ 
zar 17 de 

KARACA: ( . .^HIMAC^" 
CtTMHlIRlVKTİ ^ 
zartesı nane her *"^ 
2130 Parar I^ de 

KADIKÖY: Çm CİN "^ 
trün 21 de 

OHALOĞLU: K E R E S T ^ ' 

Cİ ITVFfK BEY- ^'' 
7art(;sı harlc ferS*"' 
2115 CarsBmba 1» •="' 
martwl nîi7gr İS <** 

SAAT S O Y U N L A J " ' -

(Tevflk Bilge K""'»^' 
da) SASKTN KOMSPj-
Her çün 18. Pazar ' 
ve 21'de 

SİTE: EVCİLİK OYU ' 
NU: Her gün 21 de-

TEPEBASI: ALTİ KİŞ» 
YAZARINI ARİVO--

SEII Dersemoe, curt)*^' 
ttsı harıc her ««n î l '" 
D«7ar 1,'i.M da 

Ü S K Ö D A R : [.«SYANCİ ' 

LAR- Cums har" "*' 
rtn 2! de Paînr »V»'' 
ea 15,90 d i 

tmıiyaa Bahlklı 
MAl.tX y O L A C 

Gaael YaT» Müdürüı 
OÖUa AKKAN •— 

toruaalıı »azılılerı MUdU^ 
—-*• DO&AN CAN 
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BEYAZLAR 
DÜNYASINDA 

KIYAMET 
KOPARAN 

HÂTIRALAR 

iAYaKKaBI BOYACISI 
I BENİ YONlNfl HIMIŞTI 
I Beyazların ayakkobılarını boyoı ken bana bir gece eğlenmek 
I için zenci kadın temin edip edemiyeceğimi soruyorlardı 
I^DAMCAĞIZ dondu kald ı . Şaşk ın l ığ ından bir kel ime söyliyemjyordu. Kendis iy le t an ı ş t ıg ı -

lİİ mız zamank i k o n u ş m a l a r ı m ı z ı h a t ı r l a t t ı m . Nihaye t doğru söy led i t imc i n a n d ı ve yüksek 

Iperdeden bir k a h k a h a a t a r a k h a y k ı r d ı : ..Ben sersem oğhı se r semim. Ama söyleyin A l l a h a s -

üifaûa, bu işi nasıl becerdiniz?. . 

lii / l e ıumı na..iil karartıp zenci kılı-
:;: «."a gırdiğinu ona uzun uzun an-
:;| Jattım. Kendisine 
i:: ;̂ercliginı için 
İÜ yerinde rı.ir.,,„.y„rda. Smüm bit 

böyle bir sır 
memnuniyetinden 

tikten sonra beni her yanımdan 
süzdü ve «mükemmel» dedi «sızı 
bir zenciden ayırt etmek imkân
sız Yalnız ÖRi-enmeniz gereken 
hi, .ov \,ı.- ki n f!a :̂ cncı gibi 

la 
her 

«Zenciler, beyazların devam ellikleri kahvehanelere 
adımlarım atamazlardı. Bu sebeple zencilerin kendi ara-

'uıda rahatça sohbet edebilecekleri «zenci kahvehaneleri. 
Yerde göze çarpıyordu. Yukarda onlardan birinin tabelâsı 

::: «örülüyor. 
tHî:!i|;;;i|:;..... 

kcnusabilırıektlr». 
Sonra bana zencilerin nasıl ki 

sık, genizden gelen bir sesle şar
kı söyler gibi konuştuklarını öf. 
retti. Onun sesini taklit edere' 
'^unu da öğrenmeğe muvaffak "' 
'um. 

Sterlins'in yanında bir müddr' 
kalabilmek için kendisine ayak 
İtabı boyama işine katılmak is-
Udigimı sö.vle(lim. O bunu kabul 
-̂ tti ve ben de onun yanında te? 
îâh kurarak mü.steri beklemegr 
başladım. Asıl maksadım, burada 
ayakkabı boyatan beyazların zen 
rüere karşı nasıl bir tavır takın-
iıklarını görebilmekti. Biraz son
ra müşteriler sökün etmeğe 
başladı. Bunların ara.smd» Güney 
.\merikalilar. turistler ve oranın 
yerlisi beyazlar vardı. Hepsi de 
ayakkabıları boyanırken geveze-
lesiyordu. Zenciler karsısnıda hiç 
bir çekingenlik duymadıkları aşi
kârdı. Hele yabancı kimselerle 
konuşulması âdet olmayan şeyleri 
rahatça bir «Byleyişleıi vardı kt... 

r . ü C T i . z E N r t 

K.ADINLAR 
Bir çoüu bana yakınlarda güzel 

bar kadınlarının bulunduğu bir 
^enci lokali olup olmadığını sor
du. Tabii her defasında Sterling 
benden önce davranıp bu gibi so
mları cevaplandırıyordu. Hepsinin 
maksadı bizden, bir gece eşlene
bilmek için kendilerine güzel 
zenci kadınlar teinin edip ede
meyeceğimizi öğrenmekti. Günah 
islemek konusunda bize kar^ı ga-
\et liberal tavır takınıyorlardı. 
Onlar için bir zenciden utanmak 
için hiç bir sebep yoktu ki. İsi
miz bittiği ve Sterling ile yalnız 
kaldığımız zaman buna sa.stıgıını 
söyledim. .\cı acı gülümsedi ve: 

— «Tabiî dostum» dedi «günah 
islemek konusunda, kilisede bize 
davrandıklarından daha liberal 
.lavranırlar. .\ma bu bize ne sağ
lar ki. Sadece onların menfaat
leri böyle gerektirdiği İçin, bu 
tekilde hareket ediyorlar.» 

Johnson: Kıuşçef ile 
gerekirse görüşürüm, 
Başkan, Rusya ile ticarî anlaşma yapmaktan 
büyük memnunluk duyacaklarmı belirtti 

\ \ A S H I . \ ( . T O \ . A.A. 
A nıeııka Birleşik Devletleri başkanı Johnson dün düzenlediği bir basın toplantısında, gazetecilerin 

İç ve dıs siyaset konusundaki çeşitli sorularım oevaplandırmıştır. 

^ Zencilere aynimi* olan bfckleme salonlarında olurma-
9 lan için bir hank veya iskemle dahi yoktu.. Salonun bir 

kö«Min» çömeUrek beklemekten başka çar» yoktu.» 

Başkan bu arada Sovyet Rus 
ya ile ticaret konusunda: «Sov
yetlerden ithal edeceğimiz pek 
az madde bulunmakla beraber, 
bir ticaret anlaşması için görüş
melere girişmekten kıvanç du
yacağız» d e m i ş t i r . Gerek
tiğinde Vietnam'a kuvvet gön
dermeye devam edeceklerini be
lirten Başkan: «Çarşanba günü 
Sovyet Başbakanı Kruşçet'e 
Kıbrıs konusunda gönderdiğiniz 
mesajda, yanlış anlamlara konu 
olan başlıca meselelerden bah
setmiştiniz. Bu yanlış anlamlar 
ve diğer meseleler yüzünden, 
Kruşçef ile özel bir görüşme 
yapmanız şu anda faydalı ola
bilir mı?» sonısuıifı sii cevabı 
vermiştir: 

Ba.şbakan Kruşçci ılf. sık .sık 
olmasa bile temasda bulunmak
tayım. Faydalı sonuçlar verece
ğine inandıgımu bir anda sayın 
Başl'.an ile görüşmekten mem
nuniyet duyacağım Fakat su an. 
böyle bir görüşme için sebep gö
remiyorum. 

:*ansımı 
Kendisine 

DÜL BAYANIN 

PANSİYONU 

Akşam saat be^e doğı ıı sokak
lar tenhalaşmağa bağladı. Güne
şin son ısınları binalara düşmüş
tü. Tıavanın birden serinlediğini 
his.settim. Artık ayakkabı boyat
mağa gelen de kalmamıştı. Ken
dime geceyi geçirecek bir yer a-
ramalıydım. Sterling. bana. Drya-
des bölgesindeki YMCA'ya ıHıris
tiyan Gençler Birliği) giderek 

denememi tavsiye etti. 
veda ederek ayrıldım. 

Dryades biraz uzakta>'dı. Tarif 
edilen yeıe geldiğim zaman hay
li .\oruimu.ştum. Burada 
rm azalmasına karşılık 
çoğalmağa başladı. YMCA denen 
pansiyon kocaman bir 
içeri girip bana verecek 
olup olmadığını sordum. Cevap 
menfi.vdi. Yalnız resepsiyondaki 
genç adam bana bitişikte bir özel 
pansiyon olduğunu ve orada be
nim için bir oda temin edebilece
ğini söyledi. Ben onu beklemek 
üzere YMCA'nın kahve salonuna 
gittim. «Y» ismini taşı.van bu sa
lon modern döşenmişti. Entellek-
tüel insanlar tarafından idare 
edildiği hemen anlaşılıyordu. Bir 
köeede « tu ıup beklemeğe basla-

beyazla-
zenciler 

binaydı, 
bir oda 

dım. Aradan çok geçmeden genç ::: 
adam tekrar göründü ve gülerek: ••• 

— «Size iyi haber getirdim» de- ::: 
di «bitişik pansiyonda tam size ;•• 
göre güzel bir oda var. Pansiyon ::: 
dul bir bayana aittir. Ona her hu- ::: 
susta güvenebilirsiniz.» • K| 

Çantamı alıp tarif edilen yere i\\ 
gittim. Pansi.vonun kapısında be- :|ş 
ni güler .\üzlü bir zenci kacim |İj 
karşıladı ve kendini takdim etti: ;:; 

— «Ben Mrs. Davis. Pansiyonu- :.|| 
ma hos geldiniz.» ::: 

.•iO yaşlarında, sevimli, sakin bir ••• 
kadındı Mrs. Davis. Bana yol gös- ::! 
terdi. Birinci kata çıktık. Bir o- İÜ 
danm kapısını açtı. Basımı uza- ::: 
tıp baktım. Tertemiz güzel döşen- :•; 
mis bir odaydı bu. Derhal S do- Ijİ 
I«ri ödeyerek odaya girdim. Di- :j: 
şardan gürültüler geli.vordu. Pen- ••: 
cereden baktııp. YMCA'nın bahçe- ::: 
sinde iki zenci basketbol takımı ••: 
maç yapıyordu. Karnım acıkmıştı. | | | 
Saate taktım : 19,.'îo olmuştu, Mak- ::: 
• ajımı tazeledikten sonra bir lo- ••• 
kantada \ emek \t'iııek için sokağa 4: 
çıktım. •:• 

Sinatra'nın oğ'unu 
kaçıranlar hapse 
mahkûm oldular 

LOS ANGELES. A.A. 

II.iu ^..ıkıcı Krank Smatra'nnı 
ocUnuı 8 Aralıkta Lake T'ahoe.de
ki otelinden silâh tehdidi ile ka-
çırmaklan sanık iki ki,i. dün bir 
federal jüii tarafından müebbed 
hapse mahkum edilmiştir. Üçüncü 
sanık ise fidyenin ödenmesi İçin 
telefonla bazı .şahıslan tehdit «t-
mekten suçlu görülmüştür. Y'argıç 
üçüncü sanık lı.ıkkıiKİaki k;irannı 
sonra verecekti' 

" * ^ < > > • » • • . « t - * * * ^ 

•
Beatles dörtlüsü geçenlerde Oxford Üniversitesini ziyaret 
ederek, geceyi Brasnose Kolejinde geçirmişlerdir. Bundan 

önce universiteve hiç bir ziyarette bulunmayan Beatleslerln bu 
hareketi il(i İU karttUıunıstır. fl**iiRde Beatlesler, Kolej öğrenci-
lerinden biri ile görülüyorlar. 

YARIN: 
BEYAZLARIN TECAVÜZÜ 

ASILA DOJVIIÇI 
Çizen: T^efn^' Tu^ıe^nett^ 

;ı;::::t::::;: ::=ii:::-;:!;::;:::: ;: I::: İ::::::H:::: I :!:::::!:::::;:!: 

in Kü^üK İLANI.ARI 
I K E M L Â K İ S A R A Y A N L A R 

• 'Ç Ceb, M2, 
Sar bahçı :̂ <̂ i'de iki katı, ev S«4 

'Pek '.«Siyle 1188 58 den Kadir 

»r.a'^^^H'-ASA 

"•'"'t Din: 

DA 
satıhktıı 

3S6 M2 lik 
Müracaat: 

sel 22 4n 2,5 -^ 22 49 26 
22 49 27 

?0f31601^1 ."•'^'''^ **3"''k Kuaför, 
"^fka,.,, 'Ahmetler sok. No: 56,,'5 

«ekft 

•^'ZILAV. 
5eri .̂ '" en mutena yerinde 

kolnwt .'"esken olarak kira-"orifcrli 
A n C ; kat. Mü «ara 

asansörlü 3 odalı 
racaat: Tel 12 86 73 

• MUHASEBECİ: 22 0855 

VASITA ARAYANLAR 

• İYİ vaziyette 6 - 8 tonluk Diesel 
kamyon Müracaat: 11 33 67 — 
11 83 67 — Ankara 

D E V R E N K İ R A L I K 

• YOLCULUK dolayısiyle devren 
kir.'îhk. fi senedir bol müşterisi bu-

» • • • • • • • » » » • • • • • » • • • • • » • • • • » • » » • ' , 

\ \ 
• Bakterlolog • 

Ut NfcCMK'rrlN ÜLKER Z 
L A B O K ^ T I A K I Î 

Heı nevi n B B t TAHLÎLLEB t 
Vlltvet karşıtı Nu I! tttanbtıl t 

Tel t» 71 U î 

«««»»«•»»•*»•• • •»•»•»•• • •»««•»«T 

lunan isler vaziyetteki Kadıköyde 
REKS sineması karsı sırasında v« 
Bostancıda PTT. vanmda elbise te-
mizleıne — Boyama plise dükkân
larını atölveli olarak devredeceğim 
boşta verilir Kiralan: 150 — 200 
liradır Müracaat: Zafer Boyahane
si — Kadıköv. 

\ SATILIK KOTRA j 
I t o k uvjun fiatla Fransız yapısı | 

I MARKONÎ STİLİ KOTRA I 
i Satılıktır. Tedi.vede fcolaylık. t 

• MIRACAAT: S2U497 Ercan BAŞOL İsi. AKŞAM _ 2414 • 

Z A Y İ İ L Â N L A R I 

• İSTANBUL trafiğinden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. 

Necati Ta»man 
• EMNİYET Müd. Birinci Şubeden 
aldığım pasaportumu ka.vbettim, 
eskisi hükümsüzdür. 

Zübeyir Vardar 
• 24M$2 No. İu pasaportumu kay
bettim, hükümsüzdür. 

Neriman Günay 
• Ds. Astsubay Hazırlama Oku
lundan aldığım kimlik kartımı kay
bettim, hükümsüzdür. 

Zafer Kılıçaslan 

Bugün Matinelerden itibaren 
Melek - Nur - Gölbaşı - Seyran 

SİNEMALARINDA 
3»şt8nb»$a macera, heyecan ve kahkaha dolu Wr film 

Y A Y A ; GEL GÜZELİM 
Ayhan IŞIK. -

StHA DtKiAN 

Reji: MEMDUH t N 

Fatma GİRİK 
SEMİH SEZERLl 

ÇAMAŞIRDA ve 

BÜTÜN TEMİZLİK 
İŞLERİNDF 

vntujAhJ 

P E K A K I X 1> A 

HELAL OLSUN ALİ ABI 
AYHAN IŞIK - « * « « ' 

İ s le tme: » E M İ R F İ I M 

AI,Iİ<IK - SEVİM E M R E 

Ank. HAS: 344/24S4 

•DEVLET ORMAN İŞLETMESİ 
GÖYNÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Karaih~ ^^ '^ '"^"^z Göynü^ Bölgesinin Örencik' Hacıayaşbeli ve-
karşıi,/'*^'^""'^'" ' ^ ^ ' ' yerinden 25 parti halinde fem'an 3504 adet 
sureti 1 ''̂ *-^07 nı3 muhtelif cins çanı emvali açık art t ırma 

'Vie satışa çıkarılmıştır. 
SÜriü ~~ * ' ' " ' art t ırma 12.3.1964 tarihine tesadüf eden perşe:tıbe 
Vorın ^ ^ ^ ' ' * <̂ ^ İşletme Müdürlüğünde toplanacak satış komis-

j ' nıarifetile yapılacaktır. 
je jç ?• 'arttırmaya İştirak edeceklerden ihale günü saat 12 Cü 

^ a r her parti İçin "o 7,5 hesabı ile ?eçici teminat alınır, 
'*iftü '̂  ^^"•'inıe eb'at İLsteleri Ankara, Orman Genel Mütlür-
îan ,y^ ^°^u Başmüdürlüğü Ankara İstanbul, Geyve, Adnpa-
''Ük rf..'^"^u^'nu İşletme Müdürlüklerinde "* '-i'-tvıınmi, riöv. 

jöolgesi Şefliğinde görülebilir, 
nat" ~ J^'^^ilerin belirli gün ve saatte muson evıag ve leıııı-
•̂ Unıı '̂ '̂ ' ile birlikfc satış komisyonuna müracaatları ütn 

"'• (BASIK 2«55/24M) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 
İşte ibret verici sahnelerle dolu büyük tarihi film J 

YUSUF İLE ZÜLEYHA \ 
RENKI.t Tt 'RKÇE SÖZH_ \ 

Belinda LEE - Geoffrey HORNE j 
: Buîün matinelerden itibaren Ankara'da \ 

\ KONAK Sinemasında | 
I H.r hafU föıterilrn «İme ilâveten RENKLİ MlKt | 
I Ankara Heriş 1506/2498 | 

Fazla paıa ittsycn kaıaborMciTa 
paranızı çaldırmayın... 

lYt AHLÂK DERNEAİ Kiralık Turistik Otel 
Boğaz ağrılarına 

BIOCIDAN 

KİRALIK EMLAK 
Moda Caddesi Kâgın sokakta yeni yapılan oinanm A Wo-

kunda beşinci kat, on nvmaralı daire kiralıktır 

ttt. AKŞAM - M*' Müracaat: 21 49 34. 

Erdek'te I>ebıdeo« 22 odalı ve 70 yataklı teJelı/av.. -•...• u olan 
altında fazıno, lokantası bulunan jahane manuııalı turUtlk otel 
sahibi el ıj ie kıra>a verilecektir. 

Müracaat: 21 24 II. 
Rami Topçular Ki|la Cad. 111, 

l*t. AK9AM — t4«S 

ÎLÂNCILIK.- «985/2471 ^ • • • • • • « • • • • • • • • « « » » • • • • • • • • « • • « » » • « « • • « • • • • • • • • • • « • « • « « » « • • • • • « 

*aAAa4aiaMattaiaaaaaaAaataaAa4aAa4aaaaAaaa4*aaAatAaâa4aaaA4*a4ttaAaaAatAaa4Aaaa4a*aaAaaa4a*«aaAaaatta4aaAaaaa4ata»f 

TABLET 

• 

• • • • ^ • n 

DURU TURİZM |j 
Viyanaiı KİZ - KKKKK Cimnaslili (.urubu ilf Anıdolu'd» t J 

10 Günlük Tnrbtik Geri 

İZMÎT - KLTAHTA - KONTA (Mevlân») - MERSİN 
\DANA - NEVŞ'vHtR - I R G Ü P - OOREMK) ve ANKARA 

4 
4 

• î 
4 

Bejotlu Rtiklâl Caddesi No. 344 - T t l : 4 4 » m 
M . AK9AM - 14H 

• » • • » • • • » ' • « • • • • • * t » » « » » * t « > « « 4 < M « M > » M t « « « » » « » t » » » » > l > » » 
«*•« •»' 

DEVLETLERARASI RADYO TELSİZ 
Kil. tRKtK I K U R S L A R I MUDVRLVGV JsuNDUi-SECt 

ADRES Ş e h i t Teğ ı t ı en Kalmaz Caddesi Modern Çarşı No. 408 .ANKARA — Ulus . 
4 

Kayıtlar dolmak üzeredir. Derslere 15 Mart 1964 tarihinde baş
lanacaktır, tik, orta, lise mezunları ve belgeliler de alınır, 

6 Ayda Maariften diplomalı telsiz operatörü ve radyo teknisyeni olabilirsiniz. Res
mî ve özel müesseselerde memuriyet alabilirsiniz. Atölye açıp çalışabilirsiniz. Ay
da 2 bin liraya kadar kazanabilirsiniz. Pratik Öğretim — Amelî Çalışma — Mo
dem Cihazlıır: İstikbalinizi sanaat İle garanti ediniz. 

Ank. AKÇAM - MM 

t 

E 

I 
t 
• 

iT ,»^»T?mTf»TWi»f*»mfTTTT»»TT»TT»Tf»f?»Tf»t**TWffTfWWWW»WI»Jl»!»* ' *Wf»*?TT»* ı^^ 
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YILININ ^ G Ö R Ü 
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LMEMIŞ . DUYULMAMIŞ ZENGİNLİ 

İŞTE BÜYÜK PİYANGONUN BÜYÜK İKRAMİYELERİ 

S<mi «GALAXIE" m 
Dflnya otomobil piyasasında büyfllı heyecan yaratan bu model, şimdiye kadar 
satışa arzedilen büyük boy Amerikan arabalarının en güzeli ve en kudretlisidir. 
Her tarafından lüks ve ihtişam taşmaktadır. Kendi sınıfı arabalardan daha sağlam, 
daha sessiz ve daha gösterişlidir. Bu arabanın ne kadar az bakıma muhtaç 
olduğunu belirtmek için ancak 10.000 km. de bir alt yağlamak veya yağ değiş
tirmek icap ettiğini kaydetmek kâfidir. PURO-FAY Piyangosunun büyük ikramiyesi 
FORD-GALAXIE halen Mecidiyeköyde, MotörTicaret A. Ş. vitrinlerinde teşhir ediliyor 

BUZDOLABİ I^J adet ARÇELIK 
AKÇELİK kelimesi memleketimizde kalitenin sembolü olarak tanınmaktadır. PURO-
FAY Piyangosundan kazanacağınız bir ARÇELİK, yaz kış yuvanızın sağlık ve 
konforunu en iyi şekilde sağlıyacak, en iyi buzdolabıdır. 

PİYANGOYA İŞTİRAK İÇİN... 3 adet PURO TUVALET SABUNU kabı ile 3 adet FAY 
T E M I Z L E M E T O Z U üst yuvarlak kapağını biriktiriniz. Bunları bir zarfa koyarak a:kasına 
muhakkak a<,Mk adresinizi yazınız ve (P. K. 24 — İstanbul) adresine postalayınız. 

TALİHLİLER 29 HAZİRANDA ILAN EDİLECEK... Piyangoya iştirak zarflarının son 
postaya verilme tarihi 22 Hazirandır. Göndereceğiniz zarflar teker teker numaralanacak 
ve 28 Haziran Pazar günü Noter ve Davetliler huzurunda yapılacak kur'a sonunda 1 ta
lihli FORD marka otomobili, 10 talihli birer ARÇELİK Buzdolabı, ayrıca 100 talihli birer 
düzine PURO TUVALET SABUNU, 100 talihli birer düzine FAY TEMİZLEME TOZU, 
100 talihli de birer kutu ARI BlSKÜISl kazanacaklardır. 

BU SENE BİR YENİLİK DAHA VAR: Kura numaraları adresinize postalanacak: 
Zarfların üzerine kaydedilecek kur'a numaraları, aynı zamanda adresinize bildirilecektir. 
Her 3 Puro kabı ile 3 Fay Kapağına bir kur'a numarası verileceğinden bunları tek bir-
îarf içinde gönderiniz, iştirak için tahdit yoktur. Daha fazla kazanma şansına sahip olmak 
için üçer üçer, Puro kapları ile Fay kapaklarını ayrı ayrı zarflara koyarak dilediğiniz 
kadar zarf gönderebilirsiniz. 
NOT: Puro Sabun Fabrikası, Gripin Liboratavan ve Faal AJarun mensuptan müsabakaya katılamatlaK, 

MVHİM 
Zarflarını taahhütlü 

postalamak isteyenlerin rf« 
gene (P. K. 24 - tstanbul) 

adresine göndermeleri 
rica olunur. 

FAY TEMİZLEME TOZU TcrkibiM harika temizleyici 
TEXAP0N Z ilâve edilmiş bulunan FAY kiri ve yağı eritmek 
suretiyle yokeder. Bulaşık kaplarını, banyonuzu, lavabonuzu 
fayansları, emaye eşyayı, mermerleri dezenfekte 
ederek tertemiz yapar. f i -

kbpükiü' deterjanlı fay 
kalite bakımından en ûitûn 

ve kalUe$ine kıya§la 
en aıetts temİMleme lofiu/uı 

v^; V. 

PURO TUVALET SABUNU 
Terkibinde cilt için faydalı, 
krem hassaları ve harika 
kimyevi formül G-11 bulun
duğundan hem mükemmel 
bir tuvalet sabunu, hem de 
tesirli bir krem vazifesi 
görür. Cildi besler, korur, 
güzelleştirip ve daha cazip 
yapar. Piyasada PURO'nun 
fistüne tuvalet sabunu yoktur 

hol kiipûklû-nefİB kokutat^ 

PURO 
Tuvalet Sabunu 

mûeMHİr bir eüzellik müatahtanıtnt 
FAAL. ITM/**" 

•ile 
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K. Yaka-Istanbulspor 
ile M berabere kaldı 

^J^mm IEyÜpsUİtOn'l I Sarı-Siyahlılar 62 dakika 10 kişi ile oynadı 

Galatasaraylı 
voleybolcular 
• » I I I . • I . 

istanbul Fikret ve 

oldular 
İstanbul Voleybol Lig Şampıyon-

'«imıu tayin edecek olan maç, 
Ola lece Galatasaray ile Fener-
"»5e takımlarının arasında oy-

"«nnıış ve San - kırmızılı takı
mın 3 - 1 Ealibiyetiyle sonuçlan-
»"«tır, 

Bo5İ6i:e Galatasaray erkek voley-
°«̂  Ukımı istanbul şampiyonluğu-
""̂  Kazanmıştır. 

f«w"''^''* fok heyecanlı geçmiş 
'"'«t Galatasaray-lıla-', hissedilir 
«kilde bh- üstünliık sağlavamamıs^- ~ 
larciır 

Sarıyer ; 1 
K. Giimrük : O 
»^Sması bastan sona kadar mü-•^»•Jele isinde geçti. Fırsatları daha iyi ri ;•.— »»=v*-ı. e ırsrftıarı aana ^ 
luksri Jl'*"^'"" Sarıyer 25. da- : : 
ratUm r ' * ^ ' ' " attığı golle Ka- = '^«umruk'ü I - o yendi. 

°- Ksradağ *» 
^ Kalisocı •* 
'• Ataman •• 

^ *;• T.yluB " _ Okl .y 
Ünal ••*, Nlyaii '" -

E'«08U. - . , c o f l U . . Ka-
' • . Avhan • • , ETO) •*• 

*A"AGUMRUK: 
W6ks 
t' '* AMülmelin -• . Nihat 
Büi~ ^""'* "•• Maıhar «•, 

° t l Pfc. 25: c . n g l . 

Sümer 

= ^ FUTBOLDA haricMİn bit E 
~ ^ ^ E^-üpJuUsn'ı vardır. Flk- ^ 
S r«t Arıean'ın bu konudaki uğ- ' 
S lağı Melib Eczacjbaşı... Feneı- ^ 
£ bahc* — MTK raacmdan öne* S 
~ d* kendisini bir voklavıver- î j 
; : mi».' Nstica malûm... EE 
:S Şimdi FtankiuTt'lan «vvel ~ 
S Ftkıcı Aııcen Bay'e ihtar »de- ^ 
ZZ 1 ^ . A m a n E y u p s u U a n ' ı n a Mİ- EE 
2 ramayı jhmal etmesin. : : 

I Yani ve Kani = 
EE " idi. Yıllarca AKŞAM- = 
~ m en son Eayfasını bağlar- x 
~ di. Hergün saat 13.00 dan ~ 
EE 18.00 c kadar spor sekıe- EE 
jŞ teri Turgut Dinsel'le biri- ~ 
•Z birlerini tatlı tatlı lEirır- EE 
: : lerdı Adı Ratet Eavsal£il- ~ 
EE rii- Çok 1yı çocuktu. Cebin- : : 
: : deki »arasını çekmecesin- : : 
2 6«kı sigirasını alırdık da. ~ 
X «adece bır^eyine dokuna- ~ 
Şî mardık Ralet'ln- Beşiktaş ^ 
EE sevgisine... Bu hal Siyah- '^ 
z: beyarlı ekibin 4 macto 6 ~ 
EE puan kaybetmesuıe kadar -^ 
ZZ devam etti. Sonra atcs gihi ZZ 
EE mıirettibimizin kafa tası ~ 
: ; attı, oturdu. Tövbe üstüne ~ 
EE tövbe çekti ve kalbini A- ^ 
EE karetlerden Kızıltoprak'a ~-
» taşıdı. Yani Fenerbahçeli ZZ 
EE o l d u . Mil let , d u y d u k d u y - EE 
*: madik demeyin : : 
îîıııııııııiiiıııııııntıııııııuıiilıııııîi 

HASAN SOYSAL bildiriyor, İZMİR 
Ankaragücü mağlûbiyetinin tesi

rini atamayan Karşıyaka dün ma
çın 62 dakikasını 10 kişi ile oy
nayan tstanbulspor'a yenilmekten 
ancak 73. dakikadaki bir ne*ıaltı 
golüyle kurtulabildi. 

Yağmur altında cereyan eden o-
yunun 28. dakikasında faulle dur
durduğu Vural'a bir de yumruk 
sallayan Güngör'ü hakem oyundan 
çıkardı. Buna rağmen bozulmayan 
ve daha derli toplu bir futbol oy
nayan Istanbulsporlular 58 daki
kada galip duruma da yükseldiler. 
Ercan'ın frikik atışında Bilge topu 
önce Karşıyaka kalecisinin üzerin
den a.5irttı ve sonra da plase İle 
ağlara gönderdi. Fakat 73. daki
kada ceza sahası içersinde topu 
ayağından asan Bulut, Yalçın ta
rafından düwrülünce hakem o6- | 
mertçe bir penaltıya hükmetti ve 
Karşıyaka Ergun'un bu oenaltıdan 
aftıfeı golle bcrahr-liği s:ı&1adr 1—1 

Gencleıhiıhai 
Kon yada galip 

KOMYA, öaal 
Konyada bulunan Ankara Genç-

lerbirliği takmıı, şehrimiz Gençler-
birliği ile yaptığı maçı 4—3 kazan
mıştır. 

S. Ladikli •, Z. Albayrak •* H. Erayduı • • 

KARŞIYAKA: Erdinç • • — Nacati •• , Sıddık • • -
Erci *, İbrahim • • — Cönan "*, Bulut *, Vural 
Burhan '* 

İSTANBULSPOR: Metin •« — Bahatlin ••, Valçm •• 
Ercan •*, Güngör (?) — Turgut •*, Kasabo^lu 
Bilje *•*. Kâmil »• 

GOLLER: Dk. 38 Bilge. IMt. 73 Ergun (paaaUıdan) 

MuUaia 
", Ergun 

— Yılmaz 
*, Ahmat 

** 

Galata:3 Davutpaşad 
Eyüp: i Y. Emniyet: O 

:m^^l^OZLAR.KAt^R[\^AhtıÇİNDUBİRjBİRL£RİNeSMDIR0IKCAfSU^LTAİ/7zlzfZ£I^K^ 
^ - ^ GAŞYOLUyORDUa^OROZLARlH GAGALARI KBNETLENMİŞ^DAKİKALAfiDAU BERlDÖNOPk, 
\OURUyO^ARDh^y^EHmtAÜ PA?4, 5ENİN İCARA KARTÂLlTEHÜKiDi HALT GAGAYI f£HAt^^. 

fS^ i ^^Pj'RDUEĞtR,Anpİ8içmNEG£rIRfR,OMUZBAŞLARlNÂ&A6LM^y\ 
^ ' ^ P£HÇE VEf^leSTÎRlRSEfSOJr£P»AlİR GAGAVt / » p ^ f / - ^ - - - ^ î 

Id.Yuıou Jlitındağı 
3-1 yendi 

Kjj. MERSİN, Öt*l 
«»klı l ! l3'»";" ^ devresinin 21. 
tındağ î f Ayhan penaltıdan Al-
«ınç rse "Jüruıııa yükseltme-
^Istjv ,.. ,'] Çukurova iki yanhaü Oku^f?'^ Ç 
kıkaijfrt *'''"e'''iı 30. ve 41. da-
**vr«yi V f^*^^" iki golle ilk 
•" ^ a « *•"'' durumda bitir-

ojyonsion 
N F T T C I T I T T 

*'• Buıia » *""P durumda bltir-
«»lü d. ti' "^""kada K. Faruk'un 
''"^an 3* ,'inince tdmanyurdu »a-

*~ i eslip ayrıldı. 

1. koşu; Karakuş, Derya, Duman. 
G. 375. P. 115, 125. HO- K. At: 
Gülüm, Çölkızı 39. 

2 koşu: Dilber uçtepe, Çolkızı. 
G. 635, P. 225, 210, 300. K. At: 
Hanızanismıri, 

3 koju: Alkurus 48. Sabıka »9. 
ijengül. G. 240, P: 140. 150 

4 koşu- Çapraz, Nurdan, G. 
250; P. 120, 205, 155. K. At; Alkan. 

5 ko^u- Sefil. Safter, Akalın, 
G. 380, P. 130 180; 155. K. At; Ba
şak, Benljkız. 

C. koşu: CivanaU, Idan 2. Uçar, 
G. 870. K. At: Cihangir, Yıldırmı. 

7, koşu: Cihangir, Küheylandabi 
50, Ugap 1, G. 380, P. 200, 513, 620, 
K. At; Tülin, Cıvanali, Kuru§ 8, 

1. ikili: 4/ 5 10,7S 
2. ikili: 2/ 6 12,80 
3. ikili,- S/10 9,1S 
4. IklU: 2/ î 1»,7S 
5. IkiU; 2/12 M.K 
1. Çi«*. 1/10 4,7* 
2. çllta: 5/ J 2S-96 

ApakuFenerbahceyeyarıliinı 
vazife bilmeliyiz»dedi 

(BaMualı t i>eı layfada) 
tıgmı bilmiyorum. Ancak, Türk 
futbolunu Avrupa'da temsil ede
cek Fenerbahçeye topyckûn elimiz
den gele*! yardımı yapmayı k«n-
dimize ödev bilmeliyiz. Biz Fe
derasyon olarak kulüplerin du
rumlarını daüna dikkate aldık. 
Meselâ, olimpiyat seçmesi müsa
bakasında bizden çok üstün bir 
kuvvetle karşılaşacağımız maçtan 
önce, Fenerbahçe'den Atilla'ya, 
Demirspor'dan Fıkrete. Beykoz-
dan Nıhada ta'riımlarında oynama 
izni verdik. Görücüme göre. Birol 
ve Şenol'a askeri otoriteler tara
fından takunlarında oynama ve 
hazırlanma İzni verilmemesi lıe^ı-
dileri için kazanç sağlamaz. Bu 
karar futbolcular üzerinde çökün
tü ^apar. Bu, ne onlar ne de asıl 
takım ve ne de Fenerbahçe için 
iyi olmaz> demiştir. 

Diğer taraftan. Fenerbahçeli 1-
darcciler Altaydan sonra tzmlrde 
cumartesi günü yapacaklan Altın-
ordu maçının tehirini de istemiş
lerdir 

Lemi Caner ^<^ , Mtifit T a r a n -̂Ar Şemsett in Tuncay ^-^c. 
GALATA: Günay -^-k — Tnovf -irk B . İsmail -^^^ — K&mil 

i^r K. tsnıail •f+ Turan -^-k — Nnsret •jk-ıir Garbis -^rk 

Lütfü ifi, Mustafa -kie Kemal -k-^ 
D. P A Ş A : Ersin it — Ayhan * + Hüsamett in -jf^, — Mulı i t -

tin • Turgut -k Burhan ^r-k-k — Eçret ı H t K. Olttay 
,̂ -A- Snat ^-k Ersel ¥-k Sabahatt in ^. 

GOLLER Dak. 25 Mustafa, Dalt. (5 Burhan, Daiı. 71 Turan 
Dalı. 7« Garbis. 

A. Çab«ik«n -k-^ S- Iuldtfan • # 8 . Eren^of * # 
E T Ü P : Yüeel ^-k ^ AU •*"* N i y a » * * — Cemil •»+ Metin 

•*-*••*- Vedat • * - Hüsnü -k-k Metin * Güneş * Şefik 
• * Taner * -

T. E M N İ T E T : İsmet k-k - Bedri *k Nihat * • * - Meüh <^ 
Alâaddin -k-k Şevki ^ — Selâhatt in k Ayhan -k* P'k-
ret • Altay kk Kemal k*-

GOl- Dak 19 Ali. 

4 , » r ^ r . tt^W^ m^l m^': ^ i iVJmmAJMcsaa 

%FVDİŞAH:BUSÖZIERİ SÖyiEyELVANCAK BİR DAK'ıKA*OLMUSrU,Kİ,DlD]ĞİOLOUA 
\Anş, KARA KARITILIN ALT GAGASINI SÖICMÛ^ ALMIŞTI...*-* -<^ ' * • *" ' ^-^ 

Hayati T E L G E R E N 
Düıı yapıladı mahall i Ug maçlaruıûa şampiyonluk iddiasın-

daki Galata, Davutpaşa'yı 3 - 1 yenerken Eyüp de Yedikule E m 
n'yet'i 1—0 mağlûp etti 
GALATA - DAVUTPA5A 
Daha ziyade Galata'nm baskibi 

altında geçen bu maçU ilk golü 
25 dakikada Mustafa attı. 3». da-

Alibeyköy galip 
i s tanbul amatör küme şanıpi-

y a ı u Alibeyköy dün Mithatpa^a 
Stadında Bursa şampiyonu İne
göl ile Tlırldye Amatör Küme 
Birincilikleri iç in yaptığı ma^ı 
3—0 kazanmıştır. 

kıkatfa Burhan şahaue bir şutla 
Davutpaşa'nın beraberliğini sağ
ladı. Fakat, Galata 71. dakikada 
Turanın (penaltıdan) ve 7C. daki
kada da Garbistn attığı gollerle 
maçı 3—1 kazandı. 

EVtJP — Y EMNİYET 
Çok çekişmeli ve zevkli geçen 

ruaçm 19. dakikasmda Şefik'ln 
ortalad-'gı topu eski Galatasaraylı 
B. Ali kafayla Emniyet kalesine 
sokarak Eyüp'ü galip getirdi. tS. 
dakikada Emniyetliler Şevki'nin 
ayağından bir penaltı kaçıldılar. 

oTüRŞEYDIĞİt, KAÇMADI.'.. ÇOK CE55UR.Ç0KHIR^Û BİRHAyVAKBljn>x 
SAK SAN A BU HALl/LE HALÂ HÜCUM EDİYOR. .AR5L AN YÜREĞİ VAR BUNDAÜ. 

Mesul Muhasip Aranıyor 
ter ü f **'""'''amn nıuiıasebc islerini müsta lo len yürütebilecek 

cmajı yüksele tahsi l l i ve p iyasada asgari beç yU tecrübeli te-
* lösterebilecek bir mesu l muhasebeci aranıyor. 

TEf 
^- ^ni)66 Teni Sanayi Çarcısı ÇeUk Cad. No. 32 A N K A R A 

Ankara Alcsam: 250? 

M.S.B. NATO Enfrostrüktür Daire 
"^aşkonlıgından 

İ B t » A T ^ * " ^ ^ ' B a u Bölgesinde aıevcut bjr ^ A T O t«tj«j ıde. 
IJîdsn 3 ^ **''^*' almak sureti ile ve birua flat epa« ü^e-
» t ı j i S * * ^ * y « onarı lacakt ır . î ş in takribi hedalı ISCOOO L (YÜfr 
gtİBü 7=1 r * ' ' ^ S ) dir. İstekli lerüı en geç 30 Mart 1984 Cuma 
tacsat r!; ^''"^ y* '^'^'^'^ aşağıdaki adrese bir dilekçe ile mu-
* O -, " ' ' gerekli no t i f ikasyon lan a l m a l a n ilftn olunur. 

• îatekillerin NATO Emniyet Belgesini hain o l m a l a n 

^Mls r î L * ^ ^ * * * • ENr.Crr. lçk.Utı 
^"* N O : K 

Kavaklıdere 
A N K A R A 

(p««p » S ^ A . mis * 9«a8 
^g»»jjı>ıı»ı«ıM»<'ı«wM«Mı»*ı>ı«ı*.i*»*^rfw>»ı>M««*ı«»*>*ı 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden 
î» v T ı ^ f l * ^ i s t ihdam •di lmçk uzare ingi l izçe'den Türlfça-
•''^»«calrt'^ '^*" *"^^«^*y« tercüma yapabilecek tor e l eman 

''^Pv«u'lt^^'^^''^"*ıntle a tanmas ı karariaşUrılan e lemana 
•"•"̂  dahilinde ücret vfirtl«r.Pktir. 

mer'ı 

'^fı IMy?'^'^^ Sümerbank Personel Müdürlüğüne müracaat-
« » ^ ^ 1 olunur. ( » „ m 3288) A, 1171/2470) 

Dünkü omatör 
küme maçları 
Dün yapılan Amatör lıumc ışaç-

larmda su neticeler alınmiîtır". 
BEYf.EB9EYİ SAHASI 

.\yvaiisaray 8 — Boğaziçi 2 
Zeyrek 1 — Levent O 
Cankurtaran 4 — K. Pazar O 
Haydar 1 — Jandarmagücü 1 

A. Hİ8AR ŞAHABI 
GöKsijor 1 — Üsküdar " 
Altmnuzi'ak 2 — İTÜ O 
Ayyıldız 2 — Fethiye 6 
ÇaıiiUca I — Yel^egirmem O 

ALtBÇYKÖY 8AHAPI 
ASaapor S — PTT o 
Altınyüdı? 2 — Mimarjtnan 1 
ÇUe J ^ «aragücy O 
Otenapor S — Çıkjalın 2 

BtİMERSPOa ŞAHABI 
Iskenıjerpaıa 1 — Öı-nekapor O 
Çırçır O ^ A Ordu O 
Oziatih O — teıintmu O 
ÇeIik»nor 2 — Bmlrf ln 1 

EYÜP SAHASI 
VeT4ar 1 -rr Tepebası 1 
Mithatpa» ' — Cerrahpas» t 
Valeva S - K M. P«5a » 
Dikilitaş 1 -^ Yaylaspcr O 

Gençlik, Turizm 
kampanyası açıyor 

t Z M t R , Oael 
Türkiye Milli Talebe Federas

yonu Oepel Başkam Nafiz İDıjru 
dljn İzmir'de tert ipledi | ı has ın 

toplantıs ında yüksek tahsi l genç
liğini turism kampanyas ın» ç o -
İw«ıı*tır . 

Öte yandan , izmir'de T.M.T.P. 
ye bağlı Bölge Turizm Mildür-
lügü faal iyete geçmiştir. Bölge 
Turizm Müdürlüğü gençl iğin, 
turizm ç a l ı ş m a l a n n a faydalı o l 
masını sağlıyscaJttır. 

Adada Yeni çarpışmalar 
oldu ve 8 kişi öldürüldü 

*«*k»; 
İ L A N 

**'=' Ali 

'Uı 1 ^ 7 ** Hl»»«4arl«j-) Umumi Beyetj »s»|ld#l« çandemde ya-
19M Koruşerek karara bajlamak üzere, »di surette 27 Mart 

SİU1I1 saat n ^ş (etanbul Galata Vo>Fveda eaddesı 
Hıgjg ," ' '* ' ' ^ ° - 9» Umum Müdürlük b inamda toplanacantır-

*l«u!{ji- '"""i^in bu toplantıya iştirak edebilmeleri için, sahip 
Kııiujj^j senetlerini veya bunu müshıt vesaiki toplantı 
OjRlj j^ •"' hafta evveline k«dar Bankamıza tevdi ederek 
*''!r«c ı * ^ * ^ ' »İmaları ve tjsplantıda tcçndilerlnı bilvekâle temsil 
^"''•^ızrt*""*''*''^*^"' <*« verecekleri vek«letn«men»n 
»ict maflrt *"*'*'' ^^^''^f! "<=* "̂e E»«* Mukavelen, 

örn»Hna 
veleBimenin M 

llHy,"J'?'*'^-e Söre en ar yirmi hisseye (Nominal değeri 10000.—) 
«»)«p * P ortakUrm toplantıya ve reye iştlrSk edebilecekleri ve 
^' 1961 "'""^' '"^* »dedi kadar rey vermeye haklan bulunduğu 
'*«Co 'v«"v5*'"* *'* idare Meejlsl ve Murakıplar raporlarıyla. Bı-
"'"'nıtı ^ ' '^'^'^'" hesapUrınm Bankamız merkezinde iıisse-

'"" tetkikine âmıtlf bulundutu ilân olunur. 
TÜRKİYE IMAB BAMKAll T.A,| . 

1963 yıl, m u a m e i » . » s hesaplarına »it idare Maçüaı ve 
Murakıplar r»p«rU«yl«. Bıl«nç« ve Kâr »e Zarar hesap-

«nnırı okunarak karara ballanması. İdare Meeliüı aıa-
j __ '*'•'>•'* MurakıpUrm ibrajı. 

» ı l injnya g^^^ ^jj,l ^^^^ ^l^^j, teveü hususunda ka-
I ^ '•'• alınması, 

idare Meclisi aıalanna ve Murakıplar»: v»rüee»k ıkret 

i - , "T' ^^^'^ hajılarmın tMfclti. 
'**ynmeiıkııi ilıın vı ıitımı hıkkmiı mt muM\«l». 
"•m«nin S3 mtütti | *r«t lnet f<l«r« MeelUm» y«tkj 

, ^erllıreri 
"«"kılar K^nununuB 41 maddennm nehM hsnclnde 
«imik ıj^are tdtre M«eU») AMİarm» e«at Makavtlen»-
""«nuı 3D m»dd«ınd» yazılı muamelelerin ıcruı huju-
" ı n d , maıunlyet verUmul. 

i-BASOS: IgH - MM) 

Ege'de kuraklık 
önlendi 

İ Z M I R , O M I 

Ege bölgeeinde 24 saattenbert 
devamlı olarak yağan y a t m u r . 
bölgede hissedi lmekte o lan Içu. 
rakhk tehlikesini k ı smen -orta» 
dan kaldırmıştır. 

Aınavour Ermenistanda 
ÇRTVAN, AJi. 

Ermeni asıUı T-nxmz. sarkıeiM 
Charle» A»n»vour'un pazar, pa-
zartası ve »alı günltrl üç leormer 
vereceği Sovyet Ermenistan'ının 
başkenti Erivan'da satılmadık 
tek bilet kılmtmutır. Qençl«r. 
biletlerin hep «kodunuılır» t». 
rıfmdan satın «İmdıSını Uiri 
sürmektedirler. 

(Btıiarfiı l ine) taylara) 
KvBüa bir Türkün öldüSünü bU-
eürmi^tir. Tar»«ar. karsı tarafm 
bir min»renm şerefesinden bazuka 
Ue ateş açtığını ileri sürmektedir. 
Rumlar, Türklerin aynı zamanda 
bir aırhlı buldoıer de kuJlandık-
iannı iddia etmişlerdir 

Aynı zanıaada Paphos adıyla ta
nıdan Ktima « h r ı , aralık ayından 
bu yana biıeBk hidiselere sahne 
olmujtur. Şehrin tkı kesiminde 
8,200 Rumla 2.900 • Türk yasamak
tadır. 

HIHTLI »E>«!HAL BtH RUMA 
BASTONU İ t E VtntDU 
Hmtlı Korfeneral Prem Stasll 

Syani, Türklerle Rumlar arasmd» 
y» î i bir şiddet hareketinin patla-
maema engel olmak araaciyle dün 
heUkopterle Ktima'ya «İtmiş ve 
ayaklanmaya benıer bir teMhü-
r«t ve nüm«yt5'« karşıJanmıjtır, 

Bu» kadar Rum. Hintli Generali 
Setiraıı keUksptertn İndltl atletizm 
sakasına dalmışlar ve hep bü; a-
<iz4ajı «Behlaelerl isteriz, renme-
larl> diye baiırmıslardır 

G«ıçlerden biri. Gyanl'nin için
de buUmduSü polis arabasmm fjze-
rTne tırmgnmıs, Hintli General de 
Sencl indirmek için elindeki sopa 
tk adam» vurmuştu'' 

BARIŞ KUVVETİ İÇİN 

BtBLBSMtS MÎLl-STLBR, AP-
B. M. Genel Sekreteri U-Thant 

dün US B. M Uyeri»e Bonderdigı 
mektuplarda. Kıbnşa sevkedile-
eek beynelmilel sulh fücü ' « ' " " " 
ye memleketlerin kendi a'"̂ " ''"^' 
la mail vardunlsrd» bulunmalarım 
talep etmiştir 

Amerika kaynaklan tarafından 
bildırtldıtme «bre Amerika u-
Thanfa b»ıı nakliye araCİerı " . 
ikmal malzemesi vermeye hazırotr. 
fakat nakdî yardımda bulunacarm 
belirtmemiştir. 

U-Thant mektuplarında, ıjsker 
temin edecek bazı memleketlerin 
masrafları karşılıyaınıyaeagmı ay
da iki milyon dolara ' » ™'ly°" 
liraya) ihtiyaç olacajsmı ve uÇ ay
lık müddet için de takriben « mu-
yo» d«>l»r («O milyon Ura) >t»a" 
bir paraya lüsum «brüldüğunü be
lirtmiş V, üyelerin vardımlannı 
rtea etmiştir 

Aynea U-Thant hatt» lî'»'**' ^' 
ye »Imıyan Batı Alm.nya ve H-
vlçreden <le yardım istemiştir. 

Genel Sekreter, r ç » •>•**» ®îî' 
venlik Konseyinde alman Karar u-
zerine, «İti memleketten V.OOO « • 
»tük bir lulh kuvveti te«kıl «t-
m»y« cılnmıktıdır. 

Brezilya cuma gunü, deııızaşın 
memleketlerde bulunacak askerler» 

odıyecek kadar parası olmadığını 
ve dolayısiyle B, M, kuvvetine İş
tirak edemiyeceğini bildirmiştir. 
Avusturya, tarafsızlık anlajması 
dolayısiyle asker temin edememek
tedir, fakat bir hastane göndermesi 
mümkündür. Kanada, Finlandiya, 
İrlanda ve İsveç, mail mesele dabil 
olmak üzere, muayyen bazı husus
ların aydılanmasmı beklemektedir. 

B. M. yetkilileri; beynelmilel 
sulh sriicünün para. malzeme v» 
dljer hususlarla Uğıli ihtiyaçlanr 
mn bir haftaya kadar tesbit «41-
lecegini belirtmektedirler Bu ve 
dljer «idari İhtiyaçları» tetkik ve 
tesbit etmek üzere (tç klgllik bir 
«eneü grubu» cuma günü Lefkor | 
je'ye hareket «tmistır. 

TtlRKİYE'NtN MtlVAFAKATt 
L A Z I M 

Bu arad», (diplomatik kaynaklar» 
bildirdiklerine göre, Thsnt'ın ka
bine başkanı rauaviBi Guatemalalı 
Jose R«lz-Bennett') Süvenl ık KMl-
seyi k»r»n mucibince Kıbnsa ara
bulucu tSyln edebilmesi için y»l-
raıea Türklyenln muvafakatini al
ması gerekmektedir 

Bermett'ln arabuluculuğuna Kı'b» 
ns. çarşamba günü muvafakat et
miştir. Aynı diplomatların ifade
lerine göre. Yunanistan perşembe, 
tnglltere de cuma günü muvafa
kat ettlklenni Thant'» blldlrmlf-
terdir Fakat TOıklyenin h4U te
reddüt ettlji bellrtllmlsttr 

İRLANDA, KIBRIS BARIŞ 
KUVVETİNE KATILIYOR 

SUBLtN A.A. 
Diplomatik gözlemcilere göre. 

İrlanda hükümeti, bans ve kamu 
düzenini korumak üzere Kıhns» 
gönderilmesi karerlaştırılan millet
lerarası kuvvet emrine bir tabur 
asker vermeyi prensip olarak ka
bul etmiştir. Bununla beraber ni
haî karar kuvvet tasarısı ile llgl-
1) bazı muayyen noktaların Blrlej-
mis Milletler Gene) Sekreteri U -
Thant tarafından aydınlatılraasm-
dan sonra v»rilecektir. 

FİNLANDİYA HIİKO»«ETİ 
İSTEKSİZ CÖRtmüYOB 

m L » t N K t (AA) 
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı 

ilgilileri, Kıbrıs'a gönderilecek 
olan banî kuvveti emrine birlik 
verilmesinin meınleket ekonomisi 
İfin bir külfet t«»kil edece| lni tfa-
d» İle. barıı kuvvetinin henflz 
•plânlama safhasında» elması lıa-
sebiyle böyle bir kuvvet tçin bir
lik ha^rlamanm «uıun bir üama-
nı Ihlı.vaç goıltrdiBlnl» »oyUml|. 
lerdlr. 

Tüıkiyeye yapılon 
Amerikan yardımı 
tenkide uğrodı 

«VASHİNGTON (AP) 
B. Amerika yardım le^kilitı diın 

Turlcıye v« İran'da tatbik edilen 
8.5 milyon dolarlık '8S müyon li
ralık) proieler dolayısiyle parayı 
ziyan etmek ve çalışmalar hak
kında kongrtye yanlış bilgi ver
mekle suçlandınlmıştır. İtham, U-
mumi Muhasebe Dairesi (GAO) ta-
ra ludan bir raporla yapılrnifter. 
Raporda, paranın aslında lüzum 
olmayan ve hiçbir yere gitmeyen 
kara ve demıryollarmm insaı icla 
harcandığı belirtilmiştir. 

Beynelmilel Kalkınma Teşkilâtı 
'AİDİ ithamları reddetmiştir. 

Teçhizat diye 
kum ve çakıl 
ithal edilmiş 

ANKARA, Ocel 
Eski Ula»tırma Bakam halen Si

vas Bağımsız Senatörü RUat Öç
ten, 3S dizel lokomotif ihalesi ko
nusunda Ulaştırma Bakanı Ferit 
Alpiskenden «Hazineyi zarara so
kacak hatalar yapmakla» suçlaım» 
ve «AIpi?kender Mecliste perişan 
olacaktır» demiştir Çskı Ulaştır
ma Bakanı Hadarı firmasının 
yafi temizleme komple teç
hizatı içinde kum ve çakıl gön
dermek suretiyle bunların parasmı 
•bizden aldıgmı söylemiştir. 

Öte yandan Ulaştırma Balumı 
Ferit Alpiskender de, hakkmda 
Meclis tahkikatı açılması İçin ö-
nerge verenlerin jahsl menfaat
leri bakımından böyle bir işe gi
riştiklerini söylemiş v« «Aslmda 
bana teşekicür mektubu yazmaları 
lâzımdı, bu ışi bir an önce biti
rerek bir sonuca bağladım ve iha
leyi yaptım» demiştir. 

Hollanda da beş bin 
işçisi istedi 

(BasUraiı I laci şayiada) 
ar başkanlığındaki bir heyet 
memleket imize gelmif ve ilgUUar-
le t e m a s a geçmiştir. 

Verilen bilgiye göre, mart ayı
nın 16 s m d a imzalanacak anlaş
madan hemen sonra, İlk parti 
olarak, 1500 meta l yardımcı işçi
si Hollanda'ya gönderilecektir. 
Bu kafileıı ip arluaiBdan gidaeaİF 
diğer kafilelerle, üç ay içinde Hol. 
landa'ya bçş bin Türk işçisi gön

derilmiş olacaktır- Böylece T ü r 
kiye'den aldıkları işçi sayıs ına 
göre, A lmanya birinci, Bejçika 
ikinci, Hol landa üçOncti ge lmek
tedir 

Hol landa işverenleri . Alman i«-
verenlerinden farklı olarak, Tür
kiye'den alacakları vas ı fs ız i«-
çiyj, orada yetiştirerek kaljflye 
üjçi hal ine get irmeyi de tM}ıht ld 
etmişlerdir. Ayrıca gane ayni i ş 
verenler. >wilerimize b t i b u s s 

Malzeme Müdürlüğünden 
Atsgıd» yaalı malsune Alınacaktır. 

1 — (8800) kilo asetilen Dlsu gaıı teklif vırme muddttı M/S/lse* 
dür. 

I - Altı ıdıt MbH havılıadımı fim (Mfiter vı ıtırtuı il* 
komple) Teklif verme müddeti 24.319M dur. 

J - tlıj ıdıt Rsder R«flelıt6r« teklif vrme müddeti 14.1964 
iür. 
^artnsmHi vKnemisdtn ismirı adllsbıUr 

DENtZCtUS EAKKAll TJIO 
(İMW 318» w 3it6 

ı»*tİı>ıeMı>«*iııtı>âeı<»>ı»»lMiİı**»**<ı**«»*ı>>a i t * l> ı»< 

56 günlük çocuk 
yanorak öldü 

S8 günlük bir kız çocufu yana
rak olmOştür Nuruosmanlye aad-
desinde oturan Nuriye G-üvener, 
ev İslerini görmek için kunnı so
banın yanına bırakmıştır. Besleri 
tutuşan çocuğun feryadı üzertne 
edaya yeti»«n Nuriye, çocuğun 
yanmakta olduğunu görerek der
hal hastaneye kaldırmıgtır. Hasta
nede yapılan bütün tıbbi müdaha
leye rağmen çeeuk kuıtanlama-
mıştır. Kendim kaybetmiş şekilde 
aSlay.-)!! Nuriye- «Onu üsümasln 
diye sobının yanına bıraktım» de-

Kestirmeden giderken 
otoylo denize uçtular 

(BMİarafl 1 İnci aartada) 
«Biz Giresun'da ticaret yaparız. 

istanbul'a mal almak içm geldik 
Catalca'dg bir doktor arkadasnnu 
var Her defasmda blı», ziyareti
ne gitmediğimiz için sitem ederdi. 
Dün gece onu ziyarete karar ver
dik. Kestirme olsun diye sahil yo
lunu seçtik. Fakat bu yoldan daha 
önce hiç geçmemiştik. Yavaş yavaş 
ılerloorduk Bir ara önümüze btr 
meyil çıktı Fren yapmak istedim. 
Yerlerde saman bulunduğu için 
arabamın frenleri tutmadı. Tatlı 
tatlı kayıyordum Sonra sulara gö
müldük. Talip, tetaneyl basıp ka
pıyı açtı. Su basmema ratmen te
ker teker arabayı terkettlk. O m-
rada yetişen İki Ut l bizi dııarı 

eckıp kurtardı.» 
Otomobil dUn denledcn çıkarıl

mıştır. 

gıda ve l e jman k»nularU94B 4 i 
h a iyi ımkftnlar sağUyactklavaı 
bildirmişlerdir. A n l a t m a İMM 
landıktan sonra ilk kafila ı m ı 
ayının sonunda yola çıkaeaittu 

Ö t e yandan , ş imdiye ka4a 
çtik az sayıda TUrk işc>si %laı 
Avusturya'dan da gelen yemi bi 
is tekte 800 inşaat yarebmc] u 
Ciai iatendigi bildirilmektedir. 

Belediye Boşkonıno 
zamdon vazgeçildi 

ANKARA, Ösal 
.iinkars Beledıve Pifkamnın ma

i l i n ırttırıbnası Ue Belediye 
MeclUı üyalcrmın htkkı huıurl»' 
n»ın M liradan İM liraya çıke-
rılmasına dair karar, içişleri Ba-
kiiıhîmın müdahalesi ürerine d«-
ğlıtınlmıştır fUraruı deiıjhrilmeai 
için CHP Ij üyeler önerge vermlı 
ve bizzat Belediye Baakanı âk 
aamiaf «iorbiıı* hemumuıtvr. 

Fiotlor düştü, fokot et 
boykotu devam ediyor 

IZMtR, 6ael 
tsmir'de »t fiyatlarının 9 liradan 

^ llray» düjmesin» rağmen, Türk-
t» Oçutıcü Bolg» lemıllci l ıgt et 
boykotunu» bir haft» d»h» de
van oimcşmi istemektedir. 

Türk-tj temıilciıı Burbeiiettm 
Asutay, Kadmlat BlrUim* mUra-
cB»t ederek et boykotunu destek-
iftarlarını Ut emiştir 

ot» y»ndan. ekmek fabrikatör
le . . Bstr.-j-, • arasındaki anla»-
Btazlık ortadan kalkmış ve ftbri-

I katfirler «hmalt « k « n a i a bMta-
« ı d a r t e . 

"Liz' in boşanması 
kot'iyen hükümsüz" 

(Bastatatı I tncj sarfada) 
Vela*q[uez, Fiaher'ln hiç bir -va

kit mahkemenin kaza hakkı yetki
sini kabul etmemesi sebebiyle, Fe
deral Kanunlar gereğince boşanma 
kararının hükümsü» »ayılman lâ
zım geldiğlnt e6yleml|tir. Avukat 
devamla Meksjik» Dışlşları ve İçiş
leri Bakanlıklannın da boşanmayı 
tanmııyacaklannı tahmin ettljinl 
belirtmiştir 

VTLtltK HAITAYA 

TORONTO (Kanada) AA. 
Clısabeth Taylor İle KlehaH Bur-

ten'un bu hafta »snund» N*«r • 
Yorkta evleneeeklartnc dair bahse 
girenler fazlalaşmıştır 

Çiftin bu sabah Toroate'dan 
New-York'a hareket edeceği a6y-
lenmektedir. Burton Hamlet pi
yesinin temsillerinde hasır bulun
mak flstra »auHat i gOsfl gane 
ToTonto'ya dönecctindm, ^ N R ))U 
tıreettan (tydalanarek evteMcell 
tahmin cdlbıaktedir. 

Gerek turten, gerek Uı, haita 
tonu plinlan hskkmd» hic bu ley 
»«iylememıslerdir Ne«'.Yorkt« ya
pılacak RlMb ttirenlnda ê k az 
UKİMUB luar bıOaBacelı ve çif
tin balaymı m a Tonota'd* fafl-

MlrtUmcktedlf 

Mondy'nin «çohşnM 
izni» dün iptal edifdt 

(Ba»tata4ı X \am sBfğa4s 
•««laı b«|d«#iiM {«!• ft>t mm 
n u n u a . Kadınlar Blrlietaln b< 
Bim Mr gece kulübünde »srl 
söylememi uygunsuz bnUnasuf 
sastrorum. istanbul'un pek «e 
IMvyoaunda İndin kıkİMia g t 
•U( sMde »rlteklec* stsir-tl 
aımtaraları v«rariMs htmtm bs 
pab bir elbiseyle sadaea sari 
söylemem acaba neden göı 
battıt Besim a» ojdui^ımu di 
ha ben Tütkif'y* gelmeden b-
Uyorlasdı. Madem hudut dışı < 
deesklerdl, gelmeme ne d h 
müsaade ettiler, anhyaınedım 
Hem saten bentan gibi ! • yt 
»mdaln bir kızdan n« isterle: 
bilemem... 

Mandy Amasya Vi 
Adana'ya çağrıldı 

Türk Kadınlar BlrUğinin pt< 
t«stosu Anadolunun bası illerir 
de ters reaksiyon yapmıştır. Ki 
rahk kız* Mandy'e telgraf çekti 
Amasyalı Fat ih Kartel , hetngdJ 
rileri adına bir dav«tiy« g6n 

dermiştir. Öte y a n d a n Adana'd 
gece kulüpleri sahipleri d 
Mandy'i Adanaya davet e t m e 
için teşebbüse geçmişlerdir. B 
konu ile ilgili olarak konuşaı 
bir kulüp sahibi «Ticaret «erbe; 
tir Kadınlara kalsa bütün eğ 
lence yerlerine kilit vururlar 
demiştir. 

Bayan Oswald, Ruby'nln 
idom edilmesini istemiyor 

DALLAf (AT' 
B»ık»-i Kannsdy'jl öldüuneM* 

İtham »dilen Lee Hsrvey (>sw«14'ın 
dul kansı Man-ı*. V,™ :!..iinı kette-
den JacK ' kil ten-
dalyeyt oi' •"medUlBİ 
•dylemlstlr ınlng Kewı 
gazetesinde I.I.M!'- nu habere gor» 
Msrina «Harb olmadıkça hiçbir in
sanın başka bir tnsaaiB canmı a l ' 
mağa hakkı yoktur» demiştir 

istekli cBk olunca çöpçüler 
de sınavla alınacak 

SlVAf. 0 « l 
nniMTitırtı tuu MM^Üâk tknih 

üBtf» tepiM I işe an «B f i ü 
mûrtceat ytjnlmıştır, Çtolük 4» 
çın ba«vyrenlann çoju iîkokuli 
b i t t rm^. Belediye Bs»k«filı|ı, 
bemınnlenn çoklutu karıtBuîdt 
ç«]w(U«ri «navl» DMBIU» . İİİ|N 
İMBİftİ» 

file:///yvaiisaray
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Türkiye Donimarka karşılaşmasını da idare eden 
F. Bohçe MTK maçının hakemi Zeçeviç dedik! 

"Bahse bile girerim 
F.Bahçe tur atlıyacak 

F. Bahçe — MTK maçını İdar» «den Yugoslar 
hakemleri dün saat 11 de Atina üzerinden Belgrad'a 
hareket etmişlerdir. 

Urla hakem Konstantin Zeçeviç maç hakkm-
daki düşüncelerini şöyle anlattı*. «Çok heyecanlı 
bir maç oldu. Oyun ile süratli ve canlıydı. Doğ
rusu Fener|}3hçe güzel oyunu ile beni şafirttı. 
Bütün hatlariyle mükemmel ve kollektîf bir tut-
bol oynadı. Her iki devrenin de ilk yarısında Fe
nerbahçe seyircinin desteğiyle birinci sınıf futbol 
gösterdi. Fenerbehçe haklı bit galibiyet aldı ve 
şanslara göre maçın neticesi normaldir. Fakat şu-
nv da ibaret etmek istiyorum ki A, İhsan'ın sakat
lığı olmasaydı Türk takımı Macarları İstanbul'da 
elerdi. Mükemmel bir futbol oynayan bu sarışın 
gence doğrusu hayran oldum. A. İhsan Avrupanın 
her takımında oynayabilecek kudrettedir. A. İh-
san'dan sonra ismail, Ogün, Birol ve Hüseyin'i de 

VEFKİ TÜRKKAN 
beğendim. Geçen eena tstavbul'da oynanan Tür
kiye — Oanlmaıka (l-I) maçını da İdar» •!<]» v* 
«unu ıtirlerebllirinı ki Fenerbahçe o günkü Türk 
Mili! takımından her bakımdan daha güzel bir 
tutbol oynuyor. Bu maçtan sonra Fenerbahçeni» 
tam mânasiyle büyük bir takım olduğuna inandım. 

Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini Zeçeviç 
şöyle anlattı; «Fenerbahçeyi — MTK'ya karşı gör
dükten sonra ve Ankara'da Türk ümitler takımı-
nın B. Almanya'ya karşı almış olduğu galibiyeti ek
leyerek Türk futbolunun büyük bir hızla ilerlemiş 
olduğunu söyleyebilirim.» 

Daha sonra Zeçeviç Almanya'da yapılacak olan 3. 
ma.9ta Fenerbahçe'yi, MTK'dan çok daha şanslı 
gördüğünü sözlerine İlâve ederek: «tstiyenle para 
bahsine bile girerim. F. Baiıçe — MTK yi eleye
cektir.» demiştir. 

Apak «F.Bahçeye 
yardımı vaziie I 

bilmeliyiz» dedi 
Asker futbolcular için teşebbüse geçici 
Altınordu maçının da tehiri isteniyoJ 
Q R D U Spor Bürosu Başkanı Şevki ürgen'm, «Ordu 'a '̂"|'̂  j^ 
^ ^ 22 martta Suriye ile yapacağı rövanş karşılaşması ^ebeo'̂ , .̂ .̂  
nol, Birci ve özcan'a 18 rfarttakı Fenerbahçe - MTK nıaçı "î p, 
yerilemiyeceginı« açıklaması üzerine Fenerbahçe Kulübü Bâ t̂  j , 
İsmet Ulug dün sabah Devlet Bakanı Malik Yolac'Ia B<"'"5 
Bu görüşmeden sonra Ulug şunları söylemiştir: 

«Icabeden teşebbüsler» girişlimi»- taşıyan maçlanmızda^^'^ atV»^ 
tir. Mühim maç arifesinde İyi ni
yetle dâvanın halledileceğine emi
nim. Anlayış gösteren Devlet Ba
kanımız da gerekli izin için teşeb
büse geçtiğini belirtti.» 

Devlet Bakanı Malik Yolaç ise 
bu konu hakknıda. 

«Prensiplerini ihlâl elmediğimiz 
müddetçe ordunun gereken yardı
mı ve anlayışı göstereceğine emi-
nim» demiştir. 

FİKRET ABIC AN. NE Dİ YOK? 
Fenerbahçe Teknik Direktörü F. 

Ancan düşüncelerini şöyle özet
lemişti*: 

«Fenerbahçe takımını yapmak be
nim için çok zorlaştı. Büyük bir 

'VÛmise Sl«'*' 
Nitekbn. bu yüzden »Y" •"' j,))» 
kilerde oynatmamız 9"* ' ,)»nlı 
le Birolu aynı maçla ic ""^^,»1 
zorunda bile kaldık. H'c ^^. 
bu defa ve memleket «P"'"" ,ır 
sil edeceğimiz maçta se"* 
dım gösterilmelidir.» 

FENERBAHÇE'YE YAHDIM 
ETMEK GEREK 
Federasyon Başkanı 

şu beyanatı vermiştir: ^̂  
«Genel Kurmay Spor ^"/j/^cln 

fi Kurmay Albay Şevki 
beyanatını üzüntü ije 

Apalî 

Ürıten'in bu demeci <̂ «"̂ J'̂ "'y"p' 
adına m ı . 

APAK Ü7üntü 'ıçersindeyim. Havatî önem 
yoksa şahsen 

(Devamı 

.AKŞAM 

Sarı-Kırmızılılar bu hafta gol Yemedi 

6.Saraviz.Sporuda4golle 
çökertti 

4 - O biten 
maçta Metin 
penaltı 
kaçırdı 

Spor Haberleri 

'•««»ŞİÎ 

G. SARAYIN I L K COLti _ Maçm henüz ikinci dakikası oynanırken ileri bir pası kovalayan Yılmaz, ortahaftan sıyrıldı ve sıkı bir şutla 
G. Sarayın ilk golünü İzmirspor filelerine gönderdi. Bu golden sonra Sarı-kırmızılı takım üç gol daha sıralayarak sahadan 4-0 ayrıldı... 

Beşiktaş Bursaspor'u 
eledi: 3 - O 

C. Başar # * * • 
Z. Gürkan -A"*** 
B. Korkmaz -kic-k 

( i . S . \ I { . \Y: Tursay -k-k — 
B. .Ahmet ^-^ Doğan * * 
— Candcmir -ff^f Ergun 
•k-k Mustafa ** . — Yıl
maz i,*ir Kadri irifi, 
Bahri • •A-* .Metin * * 
T a n k iri, 

İZ. S P O R : Karuk • • ^ K-
rol ir, Bülent * — Doğan 
• Özgür irif Remzi * — 
Cenap ir Erol * Ergun ic 
Zeki i, İrfan i,. 

GOLLER: Yılmaz (Dak. 2) , 
Erol (Dak. 40) Kendi kalesi
ne, Kadri (Dak. 74), Metin 
(Dak. 85). 

i l 

:r ?. -̂ 1 

Çarşamba günü IMly" 
ile oynıyacak olon 

! belli oldu 
italya'nın Bergamo *'^ ^ 

mart çarşamba gür.ü •'» gfn^ 
Jör milli takımı ile "'^ j„,Cilı; 
yat Oyunları» nm eleme 

rövanşını oynayacek TürK »"> 
millî futbol takımı ^''\^f ^ 
10.4U da Türk Havayoll" ^ 
bir ucağı ile Yeşilköy'a"" 
ya hareket etmiştir. 

Başkanlığını Fndcrasyo» 
Orhan Şeref Apak'm "f^^ 
file saat lO.'îfl da Ankara 
bul'a gelmiştir. Takı»' •—,-.. 
tinden önce Fedcras^ o n ^ ^ l l ' 

«Genç ve dinamik bir 
ta'va'va girtıvoruz. f" „Ja --''rn^K t'' 

, KıM DAHA FAZLA E&LENDt? — Galip gelen takım Fener 
bahçeydi. Fakat ziyafette en çok eğlenenler MTK lılar oldu 
Dansın her çeşidini yaptılar. Dinlenmek için oturdukları an 
larda da İspanyol dansözden gözlerini bir türlü ayırmadılar 

Maçın gollerini Güven, 
Ahmet ve Suat kaydetti 

Şccmpiyoıı | 
Ic im olcccak? 

M. Sarvan ir-k, H. Tecimoğlu i,¥ '/.. Bilgin -if. 

B E Ş İ K T A Ş : Özcan • ^ • ^ — Erkan iı-k Süreyya • * — Yük-
bel i,-* Mulıittin i,i, Kaya -kiri, — Hüseyin ifi, Suat 
ifk-k Oüvcn -in, Ahmet i,* Rahmi i,i,. 

F.l RHASPOR: Gündüz in, — Özhan ifk İsmail * ^ — Ah
met i, B. Orhan i,¥ K. Orhan # # — Me.sut -tfit Hayret

tin -if H^san i, Mustafa ictf Cengiz # . 

GOLLER: Güven (Oak.23), Ahmet (Dak. 41), Suat (Dak. g<>). 

ERDOĞAN BINYÜCE bildiriyor 
bURSA 

BeşUtlKü Türkiye Kupasındaki 
Bursaspor engelini Güven, Ahmet 
V» Suai'in golleri ile geçti: 3—0 

Bursaspor'un başladığı oyunda 
hemen Hiklmiyel kuran Siyah-be-
yarlı takım daha 3. dakikada ilk 
fırsatını yakaladı. Güven ofsayt 
pozisyonunda kaçırdığı topu. cezs 
sahası teinde gerektiği gibi değer
lendiremedi. 

Bunu Hayrettin in çektiği ve Ör-
can'ın çok güzel önlediği frikik alı
şı takıp etti. 19. dakikada Me
sut'un tehlikeli atağını Özcan bir 
kere daha önlerken formda ele
man olduğunu ortaya koyuyordu. 
Nihayet geriden uzanan bir pasla 
Orhan'ı ekarte eden Güven, Bn-
Siktii;'m ilk (olUnü 23. dokikariı 
Vikürdı. Bunu 42. dakikada Cu-
ven'in ofsayt pozisyonunda ceza 

I SPOR TOTO 
NETİCELERİ 

I Kasımpaşa — tımirtpor 
1 Cslttısaıay — Altay 
I Kasımpuı — DemSrıpot 
I GılttıiDi-aY — İanİTspor 
I Hicttttpt - Baykoz 
I Kırııyıka - AnkarıgOeü 
j GeıUp» - tıtıtnbultpor 

2 I 
2 ) 
• 1 

» t 
K«r$ır*l«i - tst«nbu!»por 
Karaerumrük _ Saııvar 
A. Demirapoı ~ Altında) 
C. İdmanyurdu - GıinoMpcr 1 t 
A. DMSİrlper — GünHtpor 1 { 
C. Idmanyurdu ~ A)tır.da$ 1 { 

sahaüinm içine soktuğu ve orada 
su içinde bıraktığı top takıp etti. 
Bunu Ahmet sert bir vuruşla gole 
çevirip Besıktaça 2--') lık bir ilk 
devre sonucu hediye etmişti. Son 
yarı tamamen Beşiktaş'ın bafkısı 
altında geçti. Birçok gol frsatla-
rını çanıur saha ve Beşiktaş (or-
vetindekı vurucular lıeba ettiler-
-Netice böyle biter diyenleri ınaçın 
86. dakikası yanılttı Özhan'ın geri 
pası yine bir su birikintisinin için
de kalmıştı. Suat hu derrarke topu 
kaptı ve kalecinin bacakları ara
sında Beşiktaş'ın son golünü yaptı. 

Beşiktaş'lo 
Yeten yine 
başkon oldu 

Dün yapılan Beşiktaş kongresini 
166 reyle Hakkı .Yeten kazanfnıs-
lır. Kulüp Başkanlığına Hasan Sal
man da adaylığını koymuşsa da 
kongreye gel-memesi yüzünden 
başkanlıktan otomatikman dü>--
müştür. Böylece Hakkı Yeten'in 
rakipsiz olarak Başkan seçildiği 
idare heyetinde şu isimler bulun
maktadır: 

Hasan Brtür, Nur) Sjniar. Sü
leyman Seba, Ziya Kalkavan, fs-
telyo Arhofakis, Ferhat Nâaır, Fa
ruk Sağnak ve Hayati Orcan, 

Murakabe heyeti ise aşağıdaki 
•.ifiıslardan kurulmuştur: Mahir 
KirlıogUı, Hakkı Enm.' Sait Gür-
so>, Rauf Nioanoğlu, Ercüment 
Özben. 

AKŞA/VI'/n büyük 
Spor >\nket/ 

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? 
20 mart 1964 tarihinde sona erecek olan AKŞAMın hedıyeli 

spor anketinin sonuçlanmasına 11 gün kaldı. Gazetemizin okurları 
arasında açtığı bu hediyeli anketi bakalım hangi büyük kaza
nacak. Ve bu takım milli lig şampiyonu olabilecek mi? 

ŞARTLAH , 

O Cevaplar poıla yolu 11* gönderileccktiı. (Bizzat gazetemiz* 
getirilecek cevap mektupları kabul edilmeyecektir.) 

© C e v a p mektuplaruım «n geç îo m a n tarihli posta damgasın» 
taşıması mecburidir. Bu tarihten sonra gönderilecek mektup 

sahipleri çekilişe kaiılamayacaklardır. 

© Her cevap mektubunda BES adet «Akşam Spot» başlığı ke
silerek cevaplara eklenecektir. Bir kişi ayrı ayrı mektuplarla 

ve her mektubuna ayrı olarak beş Akşam Spor başlımı ekleyerek 
değişik tahminlerde bulunabilir. 

O Cevap mektupları «Akşam gazetesi, Cemalnadir Sok. 13 
Cağaloğlu Hediyeli Spor Anketi» adresine gönderilecektir. 

0 20 mart tarihinde lom eracak cavap müddatl İla aıralama 
başlayacak va Milli Lig maçları bltlnc« doğru bllanlar ara

lında noter huzurunda yapılacak calcIUı natlceıt, kazananlar taıbU 
V* gazttemlzda tlân adilocaktlr. 

A Hediyeler.' Bir motosiklet, bit dtniz motoru bir ladye, 

OKuraya katılacak olanların iaim, aoyads ve adraılarlni oku
nacak fekilde yazmaları. 

DOĞAN KOLOĞLD 

Galatasaray dünkü tzmirspor mü
cadelesini 0e acık farkla kazandı. 
Galatasaray 4 — İzmirspor 0. Sa-
n-kırmızıU takımı bu acık iarkU 
aeticeye koşturan günündeki bJ» 
âarvel hattına ayak uyduran ka-
»alı ve şuurlu bir defanstı. 

Sonra bu arada rakip İzmırspor-
tın da mücadeleye bir türlü koy
madığı koyu defanssızlık da zik-
redilmeh. Eğer maçm bu tarafı 
olmasa idi, Galatassıray'ın açık 
farka giderken hiç olmazsa biraz 
fazla güçlüğe uğraması gerekirdi. 

Bir penaltı kaçıran Metin ise ilk 
Galatasaray golü hariç, takımın çı
kardığı bütün sayılarda vardı. 

Galatasaray'ın başladığı oyunun 
hemen 2. dakikasında fzmirspor'un 
sol tarafına düşen bir tonu Yılmaz 
çabuk hareketlerle götürdü ve go
lü attı. Bu arada, yani golden son
ra Galatasaray'ın gayretinde şüp
hesiz ki bir artma oldu Ama bu 
ortıs şansla takviye görmodig) i-
çin, Galatasaray'ın ikinci golü at
ması taa 40, dakikaya kadar sür
dü. O sırada geriden kopan Metin 
vurdu topa. Bu vuruş Erol'a çarp
mış ve kaleciyi kontrpiyede bı
rakarak tzmirspor kalesine girmiş
ti. Talihsi? Metin bundan dört da
kika sonra kazanılan penaltıyı di
reğe vurdu. 

Ve Galatasaray İzmirspor maçı
nın finalini çjk i.vj bitirdi. 74. da
kikada Metin'in yakın mesafeden 
attığı sut direğe çarpmış, geri dö
nen topu. Kadri vakm Tiesafeden 
üçüncü Galatasaray golü olarak 
rakip filelere dayamıştı. Bunu Me
tin'i:o ferdi bir hücumu ve fl5 
dakikada maçm skorunu kapatan 
muhteşem savısı takip etti. 

önce Napolide ve "'"•" jjı 
tığı maçlarla bize ümit ^ |^5i# 
ne kadar İtalyanlar o '^ ,f^ 

•bu vana takımlarını ''^ .L e""', 
fcsyonel futbolcu ile *?'̂ !̂j,0iii"'J 
lerse de aınrtör mil'î tâ ^̂  j,ılıj 

• memleket sporuna l â y * " jedlj 
edebileceği kanısındayıf"' . , ''' 
ten sonra, İtalyan takım" \\S 
alan profesyonel {"«"olcıJJ'^ / 
raz etmeveceklerini belir 
lan eklemiştir: ^ f̂il'' 

«İtalyan takımında ^* j^jn "î 
profesyonel oyunculara f* ça»** 
itirazda bulunma.vacagııy- , dif 

ann mcmleketlerö^^onl^ bütün vabann mcmleKeııei"^!,^!) 
fiu eibi. ttalva'da da f̂ " jjtıi""'!. 
bağımsız ve nihaî söz ^ j ' 
İtalya Futbol Fedcrasyon*^,j ^ 
matör olarak tescil e'">tfA» 1 
bolcunun «UEFA» ve •* f^W 
rafından aksini ispatlaı"* 
kün değildir ,, 

MUHTEMEL KADRO ĝ rgırD» 
Fe<leras.von Başkanı, -jj!,'*^ 

dakı maça çıkacak muhte 
tibı de şö.yle acıklamışt"'' ^ j j 

Nihat - Atina, Osm»» fl,|l* 
Pikr»t, thBan - Ay» ' ' 
Turan, Sanlı. Hamdi. âpt»" 

Amatör millî takımı" 
ğnıı siğhaf .Erol yaP'̂ '̂ ' ıKü-'' 

I MACAR İDARECİ VE TtJRK GÖBEâİ -.. — MTK lılara veri-
' len ziyafette Fenerbahçenin sempatik idarecisi Müslim Bağ

cılar galibiyetin .şerefine yine göbek attı.' Ama bu defa yal
nız değildi. Avunmaya çalışan MTK teknik direktörü Bakos 
Antal da kalkıp ona uydu. (Foto: AKŞAM — A. YÜKSEL) 

Fiorentino2; 
I moğlûp old; 

X 
Yorgun Kasımpaşa 
D. Spor'a 2-0 yenildi 
Maçın golleri ikinci devrede yapıldı 

Çan'ın takımı 
di!» 

Fiorenti"".. {H 

Abdi Parlaka,y i,i„ Bülent Yücel i,i,, A. Hikmet Tnral # . 
DEMIRSPOR. Doğan • • — Erdoğan *•*. Valçın * * — Hüs

nü i,i. Hayrettin i,i. Hakkı i,i, — .Abdürrezzak, M Ah
met -tf-lr Muzaffer ifk-k Birol + * Timuçin i,i,. 

KASIMPAŞA: Özkay i, — Erol * * Yılmaz •*• — Adnan * • • 
. Celil i,¥ Yüksel i,i, — Abdurrahman i, Gazanfer i, 

Erol i, Mete if Ahmet *. 
GOLLER: Dak 54 Ahmet, Dak. 56 Muzaffer. 

MÜCADELE — Demirspor: 2 — Kasımpaşa: 0.. Resimde Lâcivert -
beyazlı ekibin neticesiz bir atağını görüyorsunuz, (M, KÜÇÜK) 

Kalitesiz vt zevitalz bir o.'̂ un so
nunda De;nlrspor dün Kasımpaşa-
yı 2—0 mağlûp etti; Kümede tutu
nabilmek için çırpınan Kasımpa-
şalıların bu yenilisinde, bir gün 
önceki tzmirspor maçının yorgun
luğu ile bariz bir ofsayt golünün 
rolü bü.vüktü. 

İlk 45 dakikası golsüz nihayet-
lenen karşıla.smanın 54. dakikasın
da baştan ben daha derlı toplu 
;'taklar yapan Demirspor Timu-
ın'tn ortcRina Ahmet'in kovduğu 

kafa ile İlk sayısını kazandı, tki 
dakika sonra da yine Timuçin'in 
ortüsmdan faydalanan - bârir of
sayt pozisy ınundaki - Muraffe*' 
sert bir S'itla eoller) ikiledi Bun
dan sonraki dakikalar, Kasımp.ışa-
Uların telaşlı ve ümitsiz gavretl 
içersinde geçil. Fakat, netice de
ğişmedi: Demirspor I — Kasım
paşa 0. 

kendi sahasında L, '̂."ListiT' 
yaptığı maçı 2 - 0 l < a y b e t w j ^ 

İtalya liginde yapılan a « 
larda' şu neticeler alınmıf ^ 

Bologna 1 — Samptior'^ ^ 
Juventüs O — Atalanta 
Inter 3 — Bari O 
Milan 1 — Catania "_, 

Messina 2 — Roma 
Mantova 2 — Spal " 
Genova O — Torino 

Adana D. Spor 
Göneşspor 

MAZLUM ENC blldiriy<''^j^„csSl'°, 
Adana Demirspor — jjg ı"» 

arasında yapılan 2. """' .„ at'"!, 
çim 20. dakikada Nuri m» ̂ arJ" 
gol ile Adana Demirspof 
nnştır. 

Millî Ligde 
puan duruuıĵ f 

o C B M V Takunlar O - _ 

' . . G . S a r . " ^ . 4 1 \l%\ 
2. Be,ikta, 23 14 5 * ^ j j 
3. F. Bahçe 21 12 » ) , , 2İ J! 
4. Görtepe 24 10 H * L İl \ 
5. A. Gücü 22 12 3 ' , jî \ 
6. İst. Spor 24 9 7 « \ u'J' 
7. AUay 25 6 13 « J ,5 
«. Feriköy 22 8 « « ' j6 
« . D , Spor 23 7 7 9 ' jo 

10. P, T T, 23 5 10 » ' j j» 
U . B a y k o ı 25 7 « ' 5 JÎ 
12. CBlrlIğ) 21 6 « ^ 5 jJ 
11 tx. Spor 24 5 10 9 . jJ > 
14. A. Ordu 21 8 ' ' . «' 
15. H, Tere 22 6 6 ' O ' T , 

tKl.N'Cl MlLLf LİS " o 4% 
ıs. K, Yaka 2J » 6 ' „ 1 
17, B, Spor 28 4 9 • ' ;' 46 '* 
18, K, Paıa 25 4 8 13 ' 

Ti: Hriî 

" i / t j " 
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O/Op 
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s/nemanın hırçın adamı 
îr reform ı'sfîyor 

Orhan Günşiray, ha
yata gözlerini kapa
yan üç meslek arka
daşının fotoğrafla
rının önünde. Sol
dan itibaren Suphi 
Kaner, Turan Sey-
fioğlu ve S. Tozan 

• 

T ^K sinemasının «Lemı Kov-
tti hiü," ' ° * ^ " Günşiray, siın-
hem ri P"'öüktörlük yapmakta 
dır t,?^ "İmlerde rol almakta-
«in'de S?"''''^^ ^^«^^^ ^" ' y i *-
Günslr *^'^*""'la film reviren 
S-eni b,?.-^*^'"'' sinemasında yep-
ray Tl I, yaratmıştır. Günsı-
fefortn '̂nf^masının artık bir 

yapmasını istemektedir. 
We!!"vf!'"*« «laha çok. kavga 
le'inrip ''^'''"ların sevgilisi rol-
Köre ! "^"'yan film yıldızına 
datı'hn "^'^'^ ^" ""y^*^ -itarlar-
konıırt, ""'•mlidir. Günsırav. bu 

""«»a şunlar, anlatmıştır 

«nr*" ^^ •'"'* sinemasında 
yoru ' ° " °'"''"'^ '^'"'"' *"*'"• 
lii/n ' ^""° sadmen rahatça 
Vo h'^ *='. sinemada senar- , 

«ofta önemlidir ve önce 

"'ChJr ,seı/ yapamaz.» 

Senaryo ve 
'«jisöre dikkat 

yuncuiann'""^'"^ yeni yem o-
•̂ fhan r-. girmesine sevinen 

"" öünşiray: 

Jenn^^^^^y°lanna ve rejisör-
ttrint. * ^^^elerini ha-

/,iefcjj^/^'"'canıp giderleri) de-

ten ı^.?""'5'''ay, kendisini iç-
*̂ filmr 1 ^J'^^'^^s^'^a verdiğini 

'«eylerin -^ '^altalıyan birçok 
•̂ lediSini ^°^ "̂""̂  Söre önlene-
3u, ıı^j'g'söylemektedir. Ünlü yıl-

30 yıl önce film çevirmeğe başlayan ünlü 
aktristin oğlu Mike da aynı yolu seçti 

MiCHELE MORGAN 50. 
FİLMİNİ TAMAMLADI 

Söz göre göre önlene-
l SC-' 

hi, . îm ve Sinemanın kötü 
?üiıde bir Tür.^ filmi 

(Jetniş̂ 'j.'̂ .̂* Serdiğini belirterek 

^n çok 80-90 film 

nhntJl T^' ' " ' " '.•e'"-i«:vor ve 
VOT l,,'^ hâsılat getirmi-

kin, , ^"'•"' etmeı/e mo/ı-

.. ̂ er a]ci,t ^'''" çetîriZme/tdir.» illin ''"a esenin 
<tert v»„'"""^esinden 
•îürk tn!!? Günşiray, 
» î̂ara '^"^"'n dıŞ 

'̂"r vp .''"«s'ni istı-
liVnr °^'^ "«vo e-

"*-'/îQj„ mya.miara 
"'«. ff,;̂  ^'^nıyama-
^>e "ı'^'^'^^tin t^unu 
•<T% '^-^^mdır. 

îj D,?'"" çevirmeli-
•*' OVı̂ !, "»emiflfcefier. 

"iacafc,, '•"^'"'"^ 

1 Tttem̂  l^^'^-"-^ukla-
"'^ m^İ"''"^^'i« fa-

''«'ite/i »• '" ' '«««ere 
"i «j ' ^«n- nimieri-

S o n Di 

"̂ ô a ni arasında 
**' yer^n , '"'•bırlert-
'* ?S, "̂ """̂ mala. 
"̂ eyih-̂  Günşiray 

•̂ ın ita^'^f Çok çıı 

Jıklej.T. ve pole. 
^nin -,;'̂ ,̂ lf ti'mcUı. 
Vor J^%hlneo l ı ı 
> t m a ? ' * «unu da 

'̂ ''lahr, î^^' ' konu 

' '^^nSS"; hâlâ 

Türk sinemasının gelişmesi için film
lerin dış piyasada tanıtılması gerek
tiğin: söyliyen Günşiray Vietnamlti 
Tath Yenge ile beraber. (A. Y 

PARİS, (Özel) 
«^ONSTANCE Cehennemde» 

adlı kurdelfi. İle ellinci fil
mini tamamlanuş olan ünlü 
Fransız sinema yıldızı Michele 
Morgan, bu vesileyle şahane btr 
parti vermiş ve Paris'in kalbur
üstü şahsiyetlerinin bir çoŞunu 
bu eğlenceye çağırmıştır. 

tik filmlerini otuz yi! önce çe
virmeye başlayan ve Jean Gabin 
İle birlikte başrolünü oynadığı, 
«Sisler Rıhtımı» adlı eserle dün
ya çapında şöhrete ulaşan Mic
hele Morgan'ı bu partide çören-
1er, aradan bunca yıl geçmesine 
rağmen tanınmış aktristin bütün 
güzelliğini ve gençliğini hâlâ mu
hafaza ettiğini görmüş ve hay
ranlık duymuşlardır. 

Ellibirinci filmi 
Michele Morgan'ın ellinci fil

mi dolayısiyle tertiplediği bu top
lantıya katılanlar arasında, ö-
zellikle, ylrmibir yaşındaki yakı
şıklı oğiu Mike ve en yakın ar
kadaşı Gina LoUobrigida dikka
ti çekmişlerdir. İlerlemiş yaşına 
rağmen, bütün güzelliğini ve 
gençliğini muhafaza eden Mic
hele Morgan, ellibirinci filminde 
kocası tarafından anlaşılmayan 
ve ihmal edilen genç bir kadın 
rolünü canlandıracaktır. Bu fil
min bir özelliği de, Morgan'ın O-
tuz yıl önce birlikte film çevir
diği ve artık ihtiyar adam rol
lerine çık-ın Jean Gabin ile bir
likte oynamasının muhtemel o-
luşudur. 
Oğlu da ayni yolda 

öte yandan, Michele Morçan'-
ın Amerikah kocası Bili Mars-
hall'dan olan yirmi yaşındaki 

oÇlu Mike. Paris'te 
bulunduğu sırada 
sahne hayatına atıl
mağa karar vermiş 
ve önemli bir piyes
te baş rolü almıştır. 
Altı yıldan beri, A-
merika'da babasının 
yanmda bulunan 
Mike. üniversite öğre
niminden vaz geçe
rek, bütün çocuklu
ğunun geçtiği Paris'
te yerleşmeğe karar
lıdır. 

Bir doksan doyun 
dakı yakışıklı Mike'ın 
sahne hayatmda kar
şılaştığı en büyük 
güçlük Fransızcayı 
Amerikan ağzıyla ko
nuşmaktan bir türlü 
va?geçpmenıış olma-
.sıdu. Bu eksikliği p> 
dermek için. Michele 
Morgan, oğluna diksi
yon dersleri vermeğe 
başlamıştır Aynca. 
spora çok düşkün o-
lan ve mutlaka bir 
motosiklet almak is
teyen oğluna, bu iste
ğin Amerikan aksa
tıl ile Fransızca ko
nuşmaktan kurtuldu
ğu zaman yenne ge-
tirerp&ml söylemiş VP 
Mike'ın kısa zaman
da nuyuk D!«an saŞ 
ladığını görerek mo 
tosikletme kavuşma-

i sini saklamıştır. 

Yukarıdaki fotoğraflarda Mic
hele Morgan 50. film pastası-
nm mumlarını söndürürken v« 
Gina ile, yanda da oğlu Mik̂ ^ 
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Bir randevuya gidecek 
Icadar büyüdünüz mü? 

•yrTKARlDAipî soruyu oku-
M -k kadar büyük k lm-

sel?nn- cümleyi tamamlar 
tamamlamaz, otomatik bir 
şekilde evet demelerine hiç 
şaşmayacağız. Fakat sizin 
hükmünüz kâfi değil. Sadece 
birkaç tanesini saymak için 
söyleyelim ki, uygımluk, za-
m s - 'iıefhumu, mantıki) ol-
n-i'- ıdabı muaşeret bilmek 
gıi'^ faktörler, bu konuda ol
gunlaşıp olgunlaşmadığmızı 
m^vriana koyar. Kendinizi 
te.>̂ ' -orularımızla deneyin 

' • Komjunun çocuğu, so-
kaKtaki yajjlı bir ktdın ve 
muhıtmiîe yeni giren biri ı-
!» yarım saat sıkılmadan ko-
nıısahılir mi.-şiniz? Kvrt - HP-

ienıeiv.- saatien, derSE 
vetjsme. sabahlan kalk-mak 
ve gec«I«ri yatmak «nbi ko
nularda dakik misini?:? K-
"'I Hayw. 

Fıiını yıldızları veva 
«uden büyük kimselere. İcanîi 
nayranlıgmız var mı? Evet — • 
Hayır. 

"t. - Şrnıdı ,>u andan yanm 
saat »onra Wr randevuya fjt-
me.k içm hazır olabilir misi-
nı?' Evet — Hayır. 

h - Ebaveynlermiam talep-
lennln » ç m a oldutunu dü
şünüyor mutunuz? E7et — 
Hayır. 

•i Kar?üıklı dostluklar 
konusunda arkadaşlarınızla 
aranızda konuşur musunuz? 

.ı-Iayır. 

Ulfr kolu gidiyorsa, 
sebep dâima başkalarının ha
taları mıdır? Evet - Hayır. 

« - Oüzelllgı İle ün salmiî, 
1yı giyimi ve para harcatma-
«) ile tanınan biri ile gezme
ye gitmeyi, uzun zamandan 
beri tanıdıftmız kom?u ile git
meye tercih eder misiniz? E-
vr Hayır 

M - Uareketlemıuuı bazen 
garip olduğunu düîünür mü
sünüz? Evet — Hayır. 

lu - Biriyle bir kete ge»-
meye yittikten sonra, kandi
lini bir baıka sefer bir ban
kası ile gönenle, kızar mın-
nız? Evet — Hayır. 

11 - Geceyi evde geçırae-
nız bile, sizi böyle bir bulua-
ma vine de eğlendirir mi? E-

Hayır. 

Kalabalıkla dauna iyi 
anlaşır mısmız? Evet — HK-
yır. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • M ' ^ M I M ^ V M ^ M M İ M ^ İ •W^<^M'*AW B£lDtlB(g]IP 

Okuyucudan gelenler 
'^QlKKAî ve hafıza» testlerine dayanan oyunları bir asıl ve 7 varyant olarak geçen haf

ta içinde vermiştik Beykoz'lu Sabih ve Sacit İskenderoğlu kardeşlerden bir 
mektup aldık. Oyunun iki varyantından daha bahsediyorlar. Varyantlar düşündükçe 
çoğaltılabilir. 

yere bırakmak, evirip çevir
mek, mıncıklamak, bat ta 
koklamak suretiyle, yâni a ç 
mamak şartıyla her lstedig:i 
muameleyi yaparak içindeki
leri keıjfe çalışır. 

Eğlenceli bir oyundur. Bir 
kİ!}iyse bulduklarım tek tek 
veya sonunda toptan söyle
yebilir. Müddet 4 dakikadır. 
Sırayla herkes oynuyorsa, 4 
dakikasını g:eçiren ve esra
rengiz torbayı muayene eden, 
keşfettiklerini bir k â ^ d a y a 
zarak, hakeme verir ve susup 
neticeyi, yâni diğerlerinin ay
nı işi yapmasını bekler. Doğ
ru olan cevaplar birer puan 
kazandırır, yanı lmalar iki pu
an kaybına sebep olur. En 
fazla puan alan oyunu kaza
nır. 

KAYBOLAN NEDİR?: 15 
r^ya 84 parça eşya gerüniir 
bir yere konur. Üzerindeki 
Brtii 4 dakika için kaldırılır. 
Oyuncular seyreder. Sonra 
tözleri bağlanır. Bu arada bir 
veya iki parça eşya kaldı
rılmış, diğerlerinin yeri de
ğiştirilmiştir. uKaybolan n e 
dir?» sualine, el yordamiyie 
eerap bulacaktır. 

\ma. Iskenderoğlu kardeş
lerin teklifleri gerçekten ilgi 
çekici. Neşrediyoruz. (Telif 
ücretlerini lütfen idaremize 
uğrayıp almalarını da rica ve 
teşekkür ederiz) . 

* 

ESRARENGİZ TORBA: Bez, 
ama içi görünmez bir tor
baya 15 parça çeşitli eşya 
konur. Eşya, biçim bakımın
dan biribirine benzemiyenler-
den seçilmelidir. Salonda bu
lunanlardan biri davet edi
lebileceği gibi. sırayla oyuna 
hepsinin katılması da m ü m 
kündür. 

Esas şudur: Oyuncu torba
yı alır. Dışarıdan yoklamak, 

Nilüferler — 
y Ü Z i y i HBEGÜN BİR MİSLİ BUYÜyUN BİK 

NİLÜFER ÇİÇEĞİ BULUNDUĞU HAVUZU 
100 GÜNDE TAMAMEN KAPLIYOR. 

AYNI HAVUZU TAMAMEN ÖRTMEK İÇÎN, 
AYNI ORANDA BÜYÜYEN İKİ NİLÜFER ÇİÇE
ĞİNE KAÇ GÜN GEREKİR? 

(Cevabı 8. sütunda» 

BUDU 
başarabilir 

BAŞLANGIÇ 

Y A N D A K I resimde g(?r-
düiünüz labirentin 

giriş kısmından gire
rek çıkış noktasına ya
nm dakikada varmanız 
gerekiyor. Acaba bunu 
başarabilir misiniz? 

Ressam 
sandaki 
ııu kopya 
«en 7 
>apmıç 

yu- • 
re»-

eder 
yanlış 
Bun-

arı bulabilır-
ıısınız? Bu-

laiTiazi>aıuz: 8. 
sütuna 
uz. 

bakı-

Bfçftf sanatı 
D U yılm modası ssadelUc için

de zarelet» tir, O halde ço-
g;uınuz, biraz gayret ve biraz da 
dikkatle elbiselerimizi kendimiz 
dikebilecek, bütçemiz* ağır ter
zi masraJlanndan kurtannıs o-
lacagız. Ama dikiş demek, her-
şeyden evvel biçmesini bilmek 
demektir. Biçki sanatı kesilecek 
kumaşı tanımakla başlar. Özel
likleri, degi5ik karakteri olan ku
maşlar, tüylü ve çizgili kumaş
lar, emprimeler ve jersejl'îr ise 
ayrıca dikkat ve itina isteyen 
kumaşlardır, tşte biçkide bir-ıki 
önemli nokta: 

Tüylü kumaşlar 
Bunlir bı.-- yüzlerinde rteğışık 

von ve uzunlukt» tüyleri bulunan 
kumaîiirdır. Keserk«n tüylerin 
vönünü daim» jöıönünde tutmak 
l*?ımdır. 

KADtrELEIt: 
Tek i«tlk»mete yatun ince v» kı

sa tüyleri vardır. Kuma?!, tüyle
rin yattıjı yönün aksi yönünde 
kesmek yâni tüylerin «tekten 8-
muzlara doğru yatar durumda ol-
masnıı temin etmek ?arttır. Bu, 
kadifenin rengini daha çok mey
dana çıkarır, elbiseyi îenfin fSi-
terir. 

Patronu tatbik ederken parçala-
nn hepainin v» tek yönde kesil
mesine dikkat etmek şarttır. Ayrı 
yönde kesilmiı? parçalar elbiseyi 
ayrı İki kumaştan (Jikilmiı jfibi 
»österir. 

TÜYLÜ YÜNLÜLER, PELÜ». 
DRA V» DEVE TÜYtJ: 
Tüyler daha uzundur. Bazen kı

vırcık inül»! verir. Kumaj, tüy
lerin yattıjı yönde kesilmelidir-
.\ksj halde, oturdufunuı. uzunca 
zaman bir yere dayandığınız za
man tüyler kırılır, karışır ve ku
maşa eski havası verir. 

Patronu tatbik ederken bütün 
Darcaların a.vnı yönde kesilmesine 
',tk dikkat etmek lâzımdır. 

Savfa 

'X-t. tlBUIBZ 5105 il 
•o BU'Ea 3tUtSI!I!q«4lPl90 ™"'' 
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,̂iM m^van^'m ^°\'̂ '̂ uniJ 
•U13(JtBU J3IS1M Â USMA9H _,., 
HlB-if^îP UB1UB2 
ufli »U5i;a 

r< '̂ .}rnuı\ğiu 
lUitrfUl<Jk' 
:(BjB4nıııa * 

«iiî'-l 
« s ı SA MaûrfJSA I 
.1 î1tl.ıv :<3«ASJ rujoa a ^ 
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ı,sqasBunuı 'Ai unsiD ,j 
8U 8iatiBqBiBa <»S '^f^,,^ 7\ 
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•iU^JUiJM ^»-̂  
ejjioo 

s'^«t„ı^pA3=.osu«p^^, 
-ımiape^tJB muipu»^ - ^^UIMJ 

ıınSıp JluaiS :xaA3 
'taııj*! 

uıtuaa» 'eSs^ut^o j * ^ ,̂,̂ 9 

„ q -^8'j«ıs8i i'^î'^'^'Lg asf 
iipıseuBs 8ujjıj*«'i« w ^a 

•)mıtA3 üPâiıssA ^'°„ • 

nq dt*«tnAJpUBa aiAVfi 
zjuısın' 

jç »p ZM dtlB dBlIjl 
ıoXpta5 numiS •lîP''" '• jj f 
ıaıa*»nuı tqBPV ''̂ ^^ /jj * 

•Zr!UlBJipUf!2l==l ^ « 
ıiq Mts •5iawutJrt«j'^^^ i 
muSsuı i;q ai'«'?a '•'^^^\xg^ 

•ıszuaa BuısBumos ^ 
uıSBq U}5ı :(BUJU«121«s Zjsf, 

—tJ9Zt! 
aiAVH 

-nusAsp 'UBUIIB 'JUÎ-'^;"^ i 
-B^ISBP ıiBUBpea 

uuBlSo" a« 

-nposiTpap asuifM -^^^ . 

HIPUB̂ BP 8İUUBUJ l«f'*„,pp?ll 
»i mi 8UI38» ''"'''"l^B •' 
,«js Bprjıs BpcJV -HIA' 

çre îad apuıSt »««%'",«'*1« 

-uozay Ztuu9i3sıqi3 •i'*" 

•itp/îaft 851«Bq 1 ' * ' ' J > 
. . . .... , „ , B.i8i2inJ°; ,j "i U'P î BS l\0. SBU 

"-, -Ânp ıaXt|nBdUj •:<«uılo 
-rıu^lıs anj«ıı?nS9S '•^'^^ ^ 

•i,pisai«w^ Î Ĵ jIil 
•j(»muqB4nuo3i BIIBIUB»"* .J 
-IS SA U R P I B S J J H •-I '^^ 

.npnXnq •»»P«1'[J, 
-apıS «XnAdpu«'» *>^ 

-EUIBİ Unâ O ZUABU B*»^|, 
-nU" Pil •ııp«pui'i^"P 
tuısuBiS uiBi unzuABU ^ 
nour 86 -ia;onu 1̂91 8i| 
urü Vi ıqıS ıgoaBIıuns 'H. , 

•3its>t3 un8 Jiq uapısJP" 

A9\X90!^, 

•Stua3 B4SP 'Jp̂ ı( 
ınupııajîjo uBunınq «P^* goM 
UO - i M«A wijaP •"?^^'f 
-P UIU;JUSJ5U UBIO Sıiu '̂P' joji 
•n*v,aumA - 9 '^^^^'^l.^ 
•np uıiî^nqııö ^^s'ç>ü\^sıVi^^ 
- t •:ıu*qBJi BUBP u e p ' v ^ » 
•05 t^BpUlSBİ UUBlUBUJna^ 
•Sıuımrjst:Ş3p \ı*i. "* ; j j* 
ufuouaa^g n^s'I!'' ^ '̂̂ 'g^rİ* 
-lOg - £ •:KiâıdB<< «'J^" . j j f 
-tiA ni05i U[u(OUSile '^, J3|»pW 

-8IB4 dip UUBAnp 'BPİOS 

û '*" 

: ^zıuısıuı \\\^j' 

Wimı^ 
»ındWi3f^ 

Giyim l<onusunda 

bilgili misiniz?.. 
J^MÖMDif gördüğünüz şapka ve keplerin bir ço-

ftu Batı ülkelerinde yaşayan öğrenciler tara-
fiBdto kullanılmaktadır. Ayni resimde, yine bu 
ötreodlerln Icullandığı kravatlar yer almıştır. 
Şapka re keplerden herblrl kravatların birine 
uymaktadır. Acaba hangi kravatın hangi şapka 
y i da k«ple birlikte takıldıfınl talimin edebilir 
mlilnlz? 

(Oaıvtbı 8. lütunda' 

»»%*»»V»4%»»%»»»%»M^<>»»»»»%%M^»VVM/»»^%»»*V»V.»»%»VVVV»>»VVV»VV»V»»V»VV%^V»V»»»»»V%^ 

BiZiM KÜÇÜK SIRLARIMIZ 
DUGtTN, balık yeı^eklfrı uzeriAd* ayakUatu ilci aatır konulalım: 

•
BALIKLAR tava, ııkara, buğulama, haşlama, .vahnl olarak pl-
jirllır. 

^ BALIKLARIN taze olmalına çok dikkat etmaiısinız. Sadece lez-
" zet bakımından değil, bayat balıkla zehirlenmek çok kolaydır 

da ondan , 
^ BtnfüK balıkların tavasını daima cülım dilim yapm. 

•
BALlûI bir müddet tuz. bi
ber ve sojan içinde dinlen

dirmenin . lezzetim arttır acafını 
biliyor musunuz? 

BALIKLARIN ktfuını kopar
madan pişirmeye gayret •-

din. 

t BALIK ve süt-yoğurdu bir li
rada vedirmemive dikkat #-

din. Çünkü alerjisi olınlarria, iki
si bir «rada olunc» mühim zehir
lenmeler yapı.vor. 

LÜGATÇE 

Nasıl pişirilir 'M f̂'? TaUıso 
|U[ALZEMI: Yen» Itüo uj) - Ho j-uıjjurta - KüUü »u _ Toz 
* " seker. 

VARIM kilo un eleyin 12 d(jlu bardaki, unun ortasını âpn, ıÇine 
' »«n«ı ile beraber İki yumurta kırm. Durulmu? küllü guyu, aMr 

iMr un» y«dırerek «İde »decejinlz hamuru jüjelce yogunın. Bun-
fi«n, çok ince olmıyaıı .vufkılir «çıp l<üciik baklavılaı- peklinde kesin 
Sonr» bunları kıjjın «ytinyağı v«y« mısır özü yajı içinde pembe 
pembe kıiîartm. Tavadan »lirken, \«Sır.ı iyice süzün. 

Ayrıca ne çok aâdalı, ne çok su-

BREZIER — tki kulplu, dibi dut, kapadı »ıkıc^ kapanan tssçarş. 
BRÜKSEL LAHANASI - Frenk Uhana»; da denir. Ekim 11» ı>l»»n 

ayı ar»sında çıkan bu Uhanalar ne kad»r ulaksa vç yejiUe o 
kadar makbuldür Yüz jrammda î4-5S kalori vardır Iskara et 
yemeklerinin yanmda pe's jüzel bir garnitür olarak kullanılır 

lUHARA PİLAVI - Pirinç «t lUTU, ku»bMi »i ha^tj- vt htdtml* 
ytptUn plllv 

BI.'LAMA ~ Mevva ukmalarmın ka'-natılıp oo -..i'-»;: if vapılan 
kovu pekmer EIlhaMa Uülm luıoı İle yaDilam '-«vfin \'# m?»-
hurdur 

BULAMAÇ - Sulu, cıvık (jamur T* bu keyulııkia haniurl* yaııtlai) 
t<<r!ti Hamur yemekleri 

ili olan şeker kestirin. Kuarttıjı-
n« hamurları ılımı? olan hu seke
rin İçine atıp bir müddet bekle
tin. 

BvgVnUn 

yemekleri 
d4LE - Btyia tsvii). F|*uly« ffl-

lâkisi Mafij tatiıiı, ' 
AKIAM _ T«l lehnye çorbası. 

KıjıVıalı patates dolnjajı, Malij, 

»»%4*»»%»»»M»*»%»»*»»»»»»»»»M»<»»W»*»»»^»»*»»»M»»»»M4»»»»»«»»»»»»*»»»»*»»»»»»»»»»»*»»»M 

TEK YoNLtJ 
EMPRIMSLER: 
Salın aldıjmıî emıjruneye dik

katle bakın. EJer üzerindeki mo
tifler belirli bir şekildeyse ve bun
lar daima aynı vönde iseler me
selâ, her tarafta tekrarlanan bir 
çiçek buketi varsa ve bu buket 
daima aynı yöne bakıyorsa, ku-
maşmız tek yönlüdür. Bu kumaş 
tıpkı pelü,« «tibi, deve tüyü gibi. 
uzun tüylü kumaşlar gibi tek vr 
aynı yönde ke.çilecektlr. 

KARI9IK DESENLİ 
«MPRİMELER 
Kumaşınıım motifleri kanşıksa 

ve her tarafa geliçifüzel daŞılm'is-
sa onu istediğiniz gibi. düz bir 
kumaş gibi rahatça kesebilirsiniz 
Emprimenin daima tekraralanan 
belirli bir motifi varsa fakat bu 
motif deği.^ik yönlere bakacak şe
kilde yapılmışsa kumat itene kf> 
rısık desenli savılır 

tRİ DESKTrf t 

Emprimeler 
Kumaştaki İri rnotilleri elljlse 

üzerinde »imştrık yfrlere fetır 
rnçk İçin uğrasmıya İtiıum vok-
tur. Yapılacak «ey sadece o iri 
motifin elbisenin bir vanmda top
lanıp, dijer yanmda hic bulunma
ması fibt bir dilckat.?iîlije düıme-
mlye çalışmaktır. Biç'̂ tde itin» e-
dilecek sey, Irl tnottftn, tam bir 
simetriye k8çm,ırJan. elbisenin her 
tarafına muvazeneli bir şekilde da-
itılmasını temin etmektir. Motif
leri her parçada tıpatıp aynı yer
lere getirmeye uğraşmak kumagm 
riyan olma!ind.ın başka ise yara-
mar 

Motifler o seklide yerleştirilme 
'dır ki. göıe ho? görünsün ve mu-
ateneli olsun Meselâ: trl bir çi-

;ek demeti aaS omuza {eliyorsa, 
Mil tarafta, dilar demçt j»t«ün 
«Ituia rtoSru gelmeli Bilhaiıı e-
t«k parçaları kesilirken b» Huıu-
8« dikkat «tmell Yan ıjarçalarda 
|« mfitlf kalça ürerin» »elsblltr^ 
ön "e arka narralarda ftek UTO 
na doîru lelmell 

Emprimeleri biçerken levklnizl. 
$ta kararuıızı ve dllckatinUl M-
terbsr etmeniz şarttır 

' * ^ ^ w ı ^ V V ^ ^ V W M V ^ » V M M V M M V % ' V ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 

Setömlik) i 
MAJVDYTE DM^ 

« B E N t yaşlı ve iaıla geianakçl biri samBaym. M ^^*^V 
^ y u t ı . Evliyim. Minicik bfr kısım var. Kocam ••* 

bentar bir maslak sahibi. ^«ıli' 
Sire bir sualim vat- Mandy Ulmli bir İngili» K»*' t»' 

lekttimis* galdl. Kadının çirkin geçml|lnd»n, »u»'»"'*^^»'* 
sundan bahsedecek delilini. İnsanlar herhalde bir jg^fil 
yüsünd». geçmişini sayratmek için masrafa glrmaıla'. jĵ H, 
İstanbul'da gMesl 10.000 Uıaya çalıştı. Sesi gUsal °*^ , d' 
mUsIk bllmasmls başkaca bir sahne kıymet) »e " " ' »»r'*' 
yokmuş. Geriye, varsa güselllğl kalır Kocam» «ordum- ^ ^• 
dadl- Ama belki soranın karısı oldu^jno unutnrıdı. ,*,jj!ia' 
sündüm Bir de sis» «erayrm. dadim Bütün ahl»kt «' #« 
nol'Ular bir yana. Sise» bu Mandy, masraf adlp ''"''Lıyrf''' 
kulübüne «rldlp seyredilmeye deaecek kadar 9«s«l ,ıcl)"' 

Belkıs Acarsoy fMed-H '̂' 

OEMÎN .«yliveyım ki Belkıı hanımefendi, .nuhterem «evci"", ^̂ ^K 
bendeni? de evlivlm Ve hurad ı̂ vaıdıl-'ianmı karımın ^l^]\*'' 

nkuriıılunn »npüvonnn Ama 
relim. 

"arlfemdlr, Mrrlımıı». doSnjvn .fivi' 

« < " ' öbürü, yânı simdi hapiste olan Keeler isimlisi. Allah '?'" Çüg»* 
ve ahmlı kw. Ama bizim burslai-a d» seleni «ü/me pevnlr " ^ 
Fibi birsey. fAffeder«lnlz erkek oHu?'.ım tein corduihm'i? ^ a.fl' 
de erkekçe revan veriyorum 1 Vücudu havi) nalıl'ev» benzpr ^.^cf^ 
niza bacakları «arıya kacmt» kahaS? VoriTf-o-- r>iT k>»t>aS' 

bon. K'ı«s'4ı b»nlm b'r mi hir »rtrüm tutr-prtı <!O.I.-T nr 
rtersfnl» devin. ko.-Iı-i'Şınt ««t"a PiUarmu 

h f 

-̂ e Bek kolav dejil B'i kız. ««'<l «•<•»" aM»'-,,»».»- ir,»~»-" " ^,. 
^amvnr rtnre tn»ılt"e'de etini «atnvs turr-Ai H. .«(I*tv.ı-ı «•»ib 
mühim zevatj) «atmK olmavı hiı- msHiet r<hi -.»*<<» •"'"'*"'''"-()(l̂  

Parava kıyıp ori'i fflrmşya cld^nlfa va tered» bu k"» ^̂  ^< 
Ki 

..,•,1" lira v§r«nl«re leHnr»' tnsınla' B«U;ıs ĥ nım «l" d» 1̂ ıHr«in<' ı̂ ,,̂ ' 
•"ittir. Baren «filreH fljrmeyf "s»en d̂ . '* 

NOT W" Mt̂ 'l'''''*'* ^al̂  '̂ 'i'çüV m»* *'"•' 
U toplusu. Balkıs Acaraoy'un mekJubuv''" 
vesllayla eevan varmlt oMu^turu lamr"" 

{ 

,M^«Mı<»«»<^^»WM»<MMMWWMW^»^WMW^^»N^^^^ .»V«»'ı»S<M«A^^ . ^ 
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«"«masının gözde küçük yıldın anne ve babası ile vakit geçirirken Ayl» Şenol, kızı Parlo îjenol'un okul haaırlığını yaparken (Foto; AKŞAM - Ahmet TtKSEL) 

PARLA ŞENOL artık bir film 
î^in 75 bin lira isteyecek... 

ferin v« Hji,|̂  '*"i avlıçı muayenehanesine ııcurlu olsun demeğe gelen Tülin Korman 
"' l>ernıan Srner İU horaber 

^ir muayenehane şarkılar 
^Itunarak hizmete açıldı 

-îin muayenehanesinin 
, . "̂ ı Sırasında i>enelefdir 

«ını görmeyen ses 
j ^^^^âılan b i l araya geldiler 

•Radyosunun genç ses sanat-

n İdeal '^"'^^" '̂•"'̂ ^" ^^"^^•' y l̂̂ »'""^^" ^^' 
H6 eti "̂"̂ ° yaşattığı «Diş muayenehanesi» 
berj sal°'^'^"'i^ kavuşmuştur. Altı yüdan * Ş a r t -»» 'USUlVigUUİ. i l i ' '» J l i v . . . . . 

'«îlîie u ^yliyen Orhan Şener, yeni mes-
l̂ mı̂ ĵ.̂ '̂̂ '̂ gif'i. bir kokteyl parti IK- kut-

lljçılif^f^^^ekledir. Genç ses sanatkârı, 
''i'kte V şarkıcılık arasında yakınlık «ör-

•»Se ^ ' '""" 5°^'^ anlatmaktadır' 
•>ij San ^r"**''^"'^ ''^ ""**• '**"̂ "*'' ' '• 
>«kle , "•• '^"nkij diıjin, ağza yakışır blT 

Qj* imesi kolay olmıyaı, bir iıtlr.» 
^tiç}aVı"*^'^"^h*npslnln açılışı, aynı aa-
*^ sanan!"^^" ''"^ birbirlerini îormlyen 
*Nt ı r A^" '̂̂ ""'" buluşmaUrms da yol 
^. !Hy ,,, "̂ '̂ î̂ta. PMİhın Altmdat l»w. 
*lîi »î,/^* ^îukadder. Hakk. Oemın, Tti-
H, \ı^r!'" ^ecmi Rızı, .\lâ^4din Yataı-
% jiç */ •*»«. İnci AUlty. Afif» Edlu-
% Adai ^ '^" ' ^""* P«lwy«L Han-"aiı bulunmuştu. 8M Moatkin ve di$çl Orhan 9en«r tOm yüduı 

Feknysti ile fSrülttyoı. 

Küçük yıldız 
Clark ile bir 

DOĞAN PURSUN 

DETAZ per(i«Bin fümlerl en çok hasılat geti-
ren çoculc yıldızlarından biri olan Parla 

Çenol, bize Türk sineması ile ilglU açıklama 
larda bulunmuştur. Derslerine çalışırken evindi 
konuştuğumu» Parla Şenol: «Büyük yıldııların 
bazı şeylerini beğenmediğini söylemiştir.» Parla, 
bunları anlatmasını istediğimiz zaman önce 
•olurmu» şeklinde başını sallamış ve sonra da 
tunları anlatmıştır: 

Artistler el şakası yapıyor 
«Bılraiyorura bu »özlerime atabey ve ab-

lalarun kıracaklar mı? Ben film çalışmaları 
sıralarında birbirlerine el şakaları yapmala
rını hiç beğenmiyorum. Film çali|malan sı
rasında ciddi oluma daha iyi değil mi?» 

Parla ijenöl, iki yıldan beri film çevirdiği 
kaide çok yorulduğunu söylemiştir. Kuçuk yıl
dız bundan sonra daha az film çevirecektir. Bu 
lirada Şenol'un babası şantör Armağan Şçnol; 
«Türkiye'yi temsil etmesi için yabancı memle
ketlerde film çevirmesine çahşıyoruz. Hattâ bir
kaç teklif de var», demiştir. 

Parla Şenol, şimdi iUni çeviriyor, ilk okul 
fiunci sınıfda okuyor bale dersi alıyor, Fran
sızca öğreniyor ve vakit buldukça da piano ça
lışıyor. Okulunu herşeyden çok sevdiğini söyll-
yen Parla; «Bunu okula girince anladım. Sine
ma bir vana, canım ol ulum öbür tarafa» de 
mektedir. 

Küçük yüdu, bundan sonra bir filmi içuı 
75 bin lira latiyicektir Röportaj yaparken biz
lere i^rular toran Parla Şenol, yerinde dura
mıyor. «Gazete nasıl çıkarılıyor. Ben de gaze
teci ohnak isterdim» diyor. Küçük Parla, en so
nunda gazetemizi gezmeye karar vermiştir. 

Beyaz perdenin sevimli küçük yıldızı Par
la Şenol'un başarısı ne yazık ki ailenin saade-
uni tehdit etmektedir Hattâ öabası Armağan Şe
nol ile annesi Ayla Şenol ayrılmaya karar ver-
nuşlerdir. Filmlennde daima birbirlerinden ay
rı olan anne ve babasını barıştırmaya çalışan 
Parla Şenol şimdi Kendi hayatında da bunımla 
karşılaşmıştır. Fakat sonunda onlan barıştır-
mıştır. Parla: «Zor oldu fakat başardım.» de
miş ve şunları anlatmıştır: «Son filmimin ga

lasından gelmiştik. Annem U* 
babam münakaşaya başladılar. 
Sonunda da ayrılmaya karar ver
diler. Bir üzüldüm ki. Ne olu
yorsunuz evde filmin devammı-
mı yapıyorsunuz dedim. Onlan 
bariftırdım. fakat tekrar ayrılır
lar diye çok korltuyorumj» 

Pırla Şenol, Ayşecikln kendi
sini rakip olarak kabul etmeme
sin» önem vermemektedir. Her
kesin düıüncesinde serbest bu
lunduğunu söyleyen Parla sonra 
elim sallıyarsık' 

«Fakat Ivauıı nvıedenler 
verir, filmlerimizi seyTcder, 
Um (füzel oynuyorea onu be-
tenir Ben filmlerimde keıi' 
<lim konuşuyorum. Ayşeciği 
eeverim ama ona bir tavsiyem 
VM, blrâz benim filmlerimi 
eeyretsm belki kendisine fay
dalı dokunur.* demiştir 

Pirlı $»nol, bu TII Amsrika'lı 
fil» vıidıa Ken Glirk İle Wr 
filmde ojnıyicaktır «Cprodik-
»iyon» olarak çevrilecRk hu fUro 
dus memleketlerde de gösterlle-
cektlı. 

bu yıl Amerikalı aktör Ken 
filmde beraber oynayacak 

Fakir bir ailenin çocuğu oUn Karalenşo'nun tek gayesi bir 
yuva sahibi olmak 

"Para kazanmak 
için soyunmaya 
mecburum...,; 

Polonyalı strip-tizci Korolenşo «ilk 
başlardo soyunmak zor geliyordu 
omo somaları buna alıştım» diyor 
pOLONYA asıllı fakır bir aıleıun kızı olan Karaleı\|0 

cehrimizde bir gece kulübünde viski îljeslyle strip
tiz yapmaktadır, tklnci Dünya Harbinde ailesini kay
beden Karalenşo, gece kulübünde programa karanlık
ta çıkmaktadır. Elinde bir fener İle piste Herlerken 
apaş müziği çalmmaktadır. 

Stripti?. yaparak lıayatmı kazanmak zorunda ka
lan Polonya asıllı striptız'ci; ..hk başlarda sokunmak 
benim için zor oluyordu. Fakat şimdi alıştım. Nasıl in
sanlar liokaja çıkmak için elbise çiymek ihtiyacını du
yuyorlarsa, ben df tıara kaıanmak idn ôyunmaV to
runda olduS:umıı kabul edljorum demekledir 

Karalen^, orogramından sonra gorüştutümtizde. 
Iıarp içinde geçen çocukluktan sonra mesut btr yu
vayı arzuladığını söylemiştir 

S- Vartan'm 
tek arzusu J. 
Hallyday ile 
evlenmek... 
pRANSIZLARIN uniü genç 5ar-

kıcısı Johnny Hallydjy Ue üç 
yıldır sevljen ve bir kaç gün ön-
• • nişanlanan Sylvle Vartan, söy-
1«<Uİ1 twlst farkılanyla şöhret ka-
tandıgı kadar, hareketU hayatı ve 
garip huylan İle de tantnmif bir 
kimsedir. 

Twist kraliçeliğini gerçekten hak
ketmiş olan ondokuı yaşındaki 
gene ku, özel hayatı bakımından 
kepdi çevresinde ve aynı şartlar 
içinde yetişmiş başka genç kızlar
dan pek farkh değildir. Bu yıl 
Paris'in en meşhur müzikholü o-
lan Olympia'da, genç î akıcı Trmi 
Lopcz ve Beatles ile mücadele •-

şı,̂ yii' ^^ 'wy 

ARKA 

PENCERE 
Sevinç Tevsi 
döndü 

Ç I V I L E N şantöz Sevinç Teve 
^ Ankara dönüsü yine D« | 

E l 

Sylvie Vartan: Çocuk 
sahibi olmak istiyor 

darak hayranlaruun genlüntt ye
niden fethetmiş olan Sylvie. her 
şeyden önce. mutlu bir hayat sür
mek istediğini ve sevdiği erkekle 
evlenmekten başka bir şf-v riuMin-
mediğini açıklamıştır. 

Geçenlerde ispanya'ya gıaen ve 
kısa bir süre bu ülkede kalan 
Sylvie. her gün iki kere Johnny 
Hallyday» t.Icfon etmiştir. 

Sylvie Vartan henuz ondokuz y«-
•mda oldulu halde bütün dünya-
<ta ün kazanımı vt dillardc ioîaf-
mıj» olan kırk »arkı löylemıjtlr. 

Kulup'te pıoğramlanna başladı. 
Bu programlar üç haita devam 
edecek. 

Sevinç Tevs'm bu y»z İçm 
orijinal düşünceleri var, c«x 
düayanuzın sevilen sanatcuu 
yaz aylarmda Boğaz'da bir ku 
lüp açacak. Ve ondan sonra sa
dece kendi kulübünde farkı 
söyleyecek. 

T a t h Yenge 
Paris^e gitti 

'Wt£TNAK'U Tath YMl«e 
~ düa Bikaauula bir çek M h 

btlıra bırakank Paris'e uçtu. 
Giderayak tngUtere>nln S*ki 

KraUçesi, skandal kız. giiıel 
gözlü Mandy-yo çatan T«Hl 
Ifonge «Mandy yataktan fötaıe-
t* «rittl. Biz Ue sanatımute bu 
yolda çalışıyoruz» dadi. BUa-
diji gibi Vlctnun'lı Tatb Yen-
Oe sirip-ils* artbldlr. 

CumutMi günü. yeril ilimler. 
Sidaa Tatlı Yaage Orban Cüa-
»lıay'm «abaae yazıhanesine 
hayran kaldı v% orada bulunan 
arkadaşımıza «Pmua'da artiat-
ler büyük para kaşanır. Prodük. 
törler çok defa açtır» dedi. 

Bu sözleri duyan Orhan Gün. 
«iray Ula karıkarak <'Blıde de 
öyle» dedi -y. ilave etti • «Bu
rada qordugûBd. her seyl ••-
tiatUkten kasandım. PredflktSr 
olarak şimdiye kadar bir şey 
kazanmış değilim.» 

Hemsn önümüzdeki günlerde 
bir «İm çevirmek için Tath 
Yenge tekrar Türkiye'ye gelle-
•e şaşırmamak gerek,,. 

Kualenso : Soynnata»; 
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Tartılan bebek 
İ^UgÜK üJi ;oL-uk, kô eüekj eczanede bir bebeğin tartıicUğmı 

Körühce annesine sorar: 
— Anneciğim, bir kilo bebek cok pahalı rmcUr? 
— Ne biçim soru bu? Bebekler kiloyla satılır mı?. 
— Peki satıimıyorsa niçin tartıyorlar? 

Şikâyeti varmış 
JlJiAMlS biri doktorun muayenehanesine girer, sağ bacağını 

«ağ «mıızundan jeçirir, sonra sol omuzandan geçirir, ve 

İİ 

boynunun etrafında dolandırır, sonra şöyle der. 
— Doktor, bütün şikâyetim» bu basit hareketi 

cMuan bacağımda hafif bir aen hissetmemdir!. 
yaptığım 

Üç kafadar 
[ Jç Kafadar Paris'in parklarından birinde, bir talıta koltuguıı 

üzerinde oturmuşlardır İkisinin elinde birer olta vardır. O 
avardan geçen oir polis üc kafadara yaklaşır. Elinde olta bulun-
nayana sorar: 

— Siîir arkadaşlar biraz kontak galiba. Burada balık tutu-
ur mu?. 

Adam ciddi bir şekilde cevap verir: 
— Evet haklısınız, burada balık bulunmaz. 
Sonra, kürek çekiyormuş 'iibi hareketler yapmağa başlar. 

J2_ 
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Cezanın nedeni 
^LLt Wr yakındaki bir Amerikalı, trafik suçu yiıziinden bê  

dolar ceıaya çarptırılmıştı. Adamcağızın cezaya uğrama-
«na, büyük oir yolda çok yavaş gitmesi ve bu yüzden trafiği 
aksatması sebep olmuştu.. 

Morg'tan cevap 
— QRASI Oiiçı muayenehanesi miv 

- Hayır efendim morg. 
— Özür dilerim rahatsız ettim. 
— Ne münasebet, bendeniz ölüyüm, rahatsız edllemem. 

Merak etmiş 
gIU}DWAT'l^ sayısız tiyatrosundan birinde tahammül edU-

met bir piyes en k8tü «ekilde oynanıyor ve seyircileri ha
fakanlar basıyordu. Piyesin sonlarına doğm tiyatro doktoru 
oturduğu yerden kalkarak salona seslendi: 

— Acaba aranızda sıkıntıdan patlıyan var mı? 

Kolinin tarifi 
Q K L Ü muzı.'chol artisti Mıstınguette, ölümünden pek önce (yet

miş be» yaşında ölmüştür) şöyle diyordu: 
— Benim doğduğum yılda doğmuş olduğu halde henüz elü-

iine varmamış bir başka kadın bulmak imkânsızdır. 

Garip bir yasak 
^MERİKA'UA \irjinia'da bir kanun yürürlüğe konmuş ve 

bu kanun gereğince, tavukların akşamın sekizi ile sabahın 
dftrdfl arasında yumurtlamalarına meydan vermek yasaklan 
mıştır 

Telâfi edilen kusur iı» 
potNCARE 26 yaşında siyasi hayata atılmış, çok genç olduğu

nu söyliyen bir dostuna, «Evet bunun bir kusur olduğunu bi-
ilyorum, demişti, ama hiç olmazsa günden gtlne telâfi edilen bir 
kusur.» 

•""". İlüvenin bu sayısını hazırhyanlar: ""^ 
Odhan BAYKARA — Atili* KARSAN 

Halim ÎİİJİİİİİİİİİiSi»'^ 

Vallahi doğru!. Kİlo verdiğimi kendim de hissetmiştim zaten: 
ffinıı iiiliiiiiÜ''^ 

liALİPl 

Yanlış kapı 
IJCUZ seyahat etmekten ve 

her gittiği yerde kamp yap
maktan hoşlanan bir delikanlı, 
yabancı bir ülkede kilometre
lerce yol katettikten sonra bir 
kulübe görür ve kulübeye yak
laşıp kapısını çalar. İçerden bir 
oğlan çocuğu çıkar. 

— Baban içerde mi yavrum? 
— Hayır, annem geldiği za-

man çık ı̂. 
— Peki annenle konuşabilir 

miyim?. 
— Hayır, çünkü o da büyük 

babam içeri girdiği zaman çıktı. 
— Büyük babanla konuşayım 

öyleyse... 
— Büyük babam da, amcam 

girdiği zaman çıktı. 
— Burası çok garip bir ev-

miş doğrusu... 
— Burası ev değil efendim, e-

vin yüz numarası. 
« 

Küçük kumarbaz 
]y|İLLETLER arası şöhret 

yapmış olan bir kumar
baz, ilk okuldayken hesap 
öğretmeni tarafından derse 
kaldınlmıştı. Öğretmen, is
tikbalin büyük kumarbazına 
birden başlayarak sayılan 
saymasını söyledi. .Aldığı 
cevap da şu oldu: 

— Bir, iki, üç, dört, beş, 
altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 
vale, kız, papaz... 

Yüzmenin 
önemi 

DAHRİTELİ olmağa merak
lı çelimsiz bir delikanlı, 

askerlik şubesine başvurur. 
Görevli subay sorar.' 

— Siz yüzme biliyor musu
nuz? 

— Hayu- ama yüzmenin ne 
önemi var. Bahriyede gemi 
kalmadı mı vâni* 

Wr kadınla evlendûn de!.. Mhendls izdİTMİ.. 

utt*» 

Amma sıcak yahu, bir dahaki sefere kısın evlenee'» 

— Gürültü etmeyin, dünyanın en büyük urkfüiraıarıı'** 
rlni idare ediyor... 

— Müthiş bir mektup yazdırdıtn, defıl miî- J^ 

M I I l l U l 


